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V provozu velkých energetických jednotek, jejich nedílnou souèástí jsou turboalternátory, hydroalternátory, eventuálnì i vysokonapìové motory, je dùleitým aspektem jejich bezporuchový chod. Je pochopitelné, e bìhem jejich provozu jsou vechny
jejich podsystémy a prvky vystaveny nejrùznìjím provozním namáháním majícím
za následek jejich postupnou deterioraci  stárnutí. Jde jednak o stárnutí èistì mechanického charakteru (opotøebení, únavové jevy), dále o chemickou degradaci (koroze
a jiné chemické zmìny) a posléze o degradaci elektrickým namáháním (zejména
v dùsledku kombinace pùsobení zvýené teploty a vlastního elektrického pole). V elektrických strojích se mohou navíc vyskytnout i dalí kombinované jevy ovlivòující jejich ivotnost, napø. koroze pod napìtím (u nìkterých nemagnetických materiálù),
drákové výboje (vznikající pøi vibracích vinutí v drákách), klouzavé výboje a dalí.
Diagnostika tìchto zaøízení má svá specifika, k nim patøí zejména to, e musí být
provádìna na místì. Za jejím provedením proto vyjídí zvlátì k tomuto úèelu vybavená mobilní pracovitì zmínìná v dalím textu. Velkého významu zde nabývají on-line
mìøení  monitorování stavu zaøízení, umoòující nejen sledovat okamitý stav, ale také
predikci dalího chování zaøízení. Mezi hlavní výhody tohoto zpùsobu patøí také to,
e diagnostické testy a mìøení za provozu zahrnují velký poèet snímaných hodnot,
pøi jejich snímání nevznikají ádná pøídavná namáhání zpùsobená vnìjím zdrojem
napìtí jako u off-line metod. Nevýhodou zde jsou znaènì vyí investièní náklady
na poøízení monitorovacího systému, protoe ten musí mít kadé sledované zaøízení
samostatnì.
Stejnì jako v pøípadì malých a støedních toèivých elektrických strojù (kapitola 5) je
i u tìchto strojù nutné zajistit vstupní kontrolu materiálu a subdodávek, dále pak mezioperaèní elektrické i mechanické zkouky pøi výrobì. Tyto zkouky mají stejný charakter jako u zmínìných malých a støedních strojù  jejich problematika je prakticky stejná.
Podobnì i následné typové a kusové zkouky vyrobených strojù.

6.1

Diagnostická etøení

V diagnostice velkých toèivých strojù jsou stroje rozdìlovány podle typu izolaèního systému a podle druhu stroje na turbogenerátory, hydrogenerátory a VN motory s termoplastickou nebo reaktoplastickou hlavní drákovou izolací vinutí stroje. S malými
odchylkami jsou provádìna stejná diagnostická etøení na vech typech strojù (turbogenerátory, hydrogenerátory, VN motory). Z pohledu diagnostiky se provádìjí mìøení
v nových strojích a ve strojích v provozu. Pro analýzu výsledkù zkouek existují
pro kadou skupinu strojù kriteriální hodnoty, jejich pøekroèení signalizuje nutnost
rozhodovat o odstávce, opravì apod.
Pro provozní diagnostiku velkých toèivých strojù se, na rozdíl od malých toèivých
strojù, vyuívá mobilních diagnostických pracovi (obr. 6.1) urèených k mìøení na místì
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instalovaného stroje. Prostor pouívaného mìøicího vozu je rozdìlen na dvì èásti, ovládací a zkuební vysokonapìovou èást. V ovládací èásti se nalézají mìøicí pøístroje,
ovládání zdroje napìtí apod. Ve vysokonapìové èásti jsou umístìny vlastní zdroje,
normálový kondenzátor, rozvadìè, akumulátor se støídaèem, vybíjecím odporem atd.
Souèástí moderních mìøicích vozù je také poèítaè pro automatizované mìøení
a vyhodnocování získaných dat.
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Doporuèené vybavení pøístrojù a zaøízení v mìøicím voze

6.1.1 Mìøení na nových strojích  vstupní diagnostika
Pøed uvedením stroje do provozu a na konci jeho záruèní doby se provádí tzv. Vstupní
diagnostika, která zahrnuje následující metody:
1. Vizuální kontrola statorového vinutí.
2. Mìøení izolaèního odporu a výpoèet polarizaèního indexu statorového vinutí.
3. Mìøení izolaèního odporu a výpoèet polarizaèního indexu rotorového vinutí.
4. Mìøení napìové závislosti izolaèního odporu na stejnosmìrném napìtí.
5. Mìøení kapacity a ztrátového èinitele a výpoèet èasové konstanty statorového vinutí.
6. Mìøení èásteèných výbojù statorového vinutí galvanickou metodou.
7. Zkouka statorového vinutí støídavým napìtím 50 Hz.
8. V pøípadì, e nejde provést zkouka støídavým napìtím 50 Hz, mùe se provést
zkouka stejnosmìrným napìtím.
9. Zkouka rotorového vinutí støídavým napìtím 50 Hz.
10. Frekvenèní analýza proudu a rozptylového magnetického pole (Pouze pro asynchronní stroje a synchronní stroje s asynchronním rozbìhem).
Dalí vybraná doplòková mìøení a zkouky je moné aplikovat podle dohody
s výrobcem.
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Jedná se o následující zkouky:
1. Mìøení èásteèných výbojù statorového vinutí akustickou sondou.
2. Mìøení èásteèných výbojù statorového vinutí diferenciální elektromagnetickou
sondou.
3. Zkouka statorového vinutí napìtím velmi nízkého kmitoètu.
4. Diferenèní termická analýza.
5. Analýza rozbìhového proudu (pouze pro asynchronní stroje a synchronní stroje
s asynchronním rozbìhem).
6. Mìøení hluku.
7. Zkouka závitové izolace statorového vinutí proudovými impulzy.
8. Zkouka závitové izolace rotorového vinutí s vyniklými póly.

6.1.2 Profylaktická mìøení
U strojù v provozu se provádí malá diagnostika obsahující následující zkouky, které
se provádìjí v intervalu 1 a 2 roky.
1. Vizuální kontrola statorového vinutí
2. Mìøení izolaèního odporu a výpoèet polarizaèního indexu statorového vinutí.
3. Mìøení izolaèního odporu a výpoèet polarizaèního indexu rotorového vinutí.
4. Mìøení napìové závislosti izolaèního odporu na stejnosmìrném napìtí.
5. Mìøení kapacity, ztrátového èinitele a výpoèet èasové konstanty statorového
vinutí.
6. Mìøení èásteèných výbojù statorového vinutí galvanickou metodou.
7. Indikace ozónu v chladicím vzduchu.
8. Frekvenèní analýza proudu a rozptylového magnetického pole (pouze pro asynchronní stroje a synchronní stroje s asynchronním rozbìhem).
9. Mìøení hluku.
Velká diagnostika, která obsahuje Malou diagnostiku a dalí vybraná Doplòková
mìøení a zkouky se provádí v pøípadì, kdy bìhem malé diagnostiky nevyhoví nìkteré z kriteriálních parametrù zkouek.
Doplòková mìøení a zkouky
1. Mìøení èásteèných výbojù statorového vinutí akustickou sondou.
2. Mìøení èásteèných výbojù statorového vinutí diferenciální elektromagnetickou
sondou.
3. Zkouka statorového vinutí støídavým napìtím 50 Hz.
4. Zkouka rotorového vinutí støídavým napìtím 50 Hz.
5. Zkouka statorového vinutí stejnosmìrným napìtím.
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6. Zkouka statorového vinutí napìtím velmi nízkého kmitoètu.
7. Diferenèní termická analýza.
8. Analýza rozbìhového proudu (pouze pro asynchronní stroje a synchronní stroje
s asynchronním rozbìhem).
9. Zkouka závitové izolace statorového vinutí proudovými impulzy.
10. Zkouka závitové izolace rotorového vinutí s vyniklými póly.

6.2

Diagnostická mìøení velkých toèivých strojù
v reimu off-line

Elektrický stroj je sloitým uspoøádáním dílèích èástí rozdìlených podle funkce
na konstrukèní, elektrický, magnetický, ventilaèní a izolaèní podsystém. Izolaèní systém elektrických strojù je ovem beze sporu nejcitlivìjí místo z hlediska dlouhodobé
spolehlivosti celého zaøízení. Diagnostika technických vlastností nejen tohoto systému
mùe vèas odhalit moné poruchové stavy a tím v podstatì zajistit dlouhodobý bezporuchový provoz stroje.
Mimo tohoto je dalím dùvodem diagnostických mìøení snaha o zjitìní prognózy
dalí ivotnosti stroje. irí rozsah diagnostických mìøení se jeví úèelný pøed generální
opravou k identifikaci èástí stroje, jim musí být bìhem údrbáøské èinnosti vìnována
zvlátní péèe [1]. Diagnostika nejcitlivìjího izolaèního systému za odstávky stroje podle
[1] zahrnuje následující metody.

6.2.1 Vizuální kontrola statorového vinutí
Vizuální kontrola stroje patøí k nejjednoduím, ale zároveò k velmi dùleitým metodám sledování stavu izolaèního systému statorového vinutí a celého jeho izolaèního
systému. Vizuální kontrola statoru se provádí sledováním stavu konstrukèních èástí
hodnoceného zaøízení.
Vinutí je toti v provozu vystaveno rùzným namáháním, jako je teplota, chemické
úèinky, mechanické namáhání, neèistoty v chladicím mediu apod. Pùsobení tìchto vlivù lze velmi èasto identifikovat i vizuální kontrolou a lze tak tedy pøi diagnostice získat
první údaje o stavu izolaèního systému.
Následky jednotlivých typù namáhání jsou èasto velmi dobøe patrné a navzájem
odliitelné. Vliv teplotního namáhání mùe být napøíklad identifikovatelný uvolnìním
klínù v drákové èásti vinutí, jeliko díky teplotì mìní izolaèní systém svùj objem.
Mezi teplotní namáhání lze zaøadit i vliv výbojové èinnosti, pøi které dochází k lokálnímu ohøevu dielektrika a viditelnì tak lze zjistit pokození izolace povrchovými výboji.
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Výbojová èinnost na povrchu dielektrika má také ve spojení s chladícím vzduchem
za následek vznik kyslíkatých látek, které podporují naruování izolaèního systému.
Chvìní a dalí mechanické vlivy zpùsobují ve stroji zejména uvolòování klínù, pokození úvazkù èel atd.
Vizuální kontrola se provádí na odpojeném a demontovaném elektrickém toèivém
stroji pøi vyjmutém rotoru. Z výe zmínìných dùvodù se kontroluje pøedevím statorové vinutí, prùchodky, stav teflonových hadic, prùchodek vodního systému, systém mìøení teplot vinutí, eleza, plynu a stav paketu. Popis jednotlivých dílèích segmentù
pøi vizuální kontrole popisuje [1].
Pøi kontrole drákové èásti se kontroluje pevnost zaklínování drákových klínù,
mìøení odporu mezi polovodivým povlakem rovné èásti tyèe a kovem statoru (pokud je
mìøení technicky moné) [1].
Pøi zjitìní klínù, které nevyhovují limitním hodnotám, se musí tyto klíny pøeklínovat, a to buï èásteènì, nebo úplnì, podle poètu nevyhovujících klínù. Pøi kadém pøeklínování se u vinutí s reaktoplastickým izolaèním systémem kontroluje boèní vùle
v dráce, mezi bokem tyèe a stìnou dráky.
Pøi kontrole èelních partií se provede øádné oèistìní povrchu vinutí od neèistot a oleje
a kontroluje se tuhost rozpìrných palcù na výstupu tyèí z dráky, tuhost rozpìrek hlav
vinutí, tuhost rozpìrek evolventních èástí vinutí, utaení roubù upevòujících ko vinutí ke statoru, tuhost bandáí pøichycujících rozpìrky a vinutí, utaení roubù spojù vedoucích elektrický proud (napø. mezi prùchodkami a vinutím statoru).
Kontrola èelních partií se provádí mírným poklepem kladívka nebo pouitím pøístroje pro mìøení tuhosti klínù na kadý konstrukèní element a sleduje se akustická nebo
elektrická odezva.
Technickým endoskopem se kontroluje stav a èistota míst statorového vinutí, která
nejsou pøímo viditelná. Jedná se zejména o kontrolu stavu polovodivého nátìru na tyèích elektrického stroje, jeho celistvost, pøípadnì jeho neporuenost, dále stav izolaèního systému v rovné a evolventní èásti vinutí.
Stav prùchodek se provádí kontrolou povrchu izolaèní èásti prùchodky, její napálení èi jiné mechanické pokození. Dále se kontroluje dotaení tìsnicích èástí prùchodky.
Stav konstrukce teflonových hadic a prùchodek vodního systému se kontroluje
pro ovìøení, zda se nedotýkají jiných èástí stroje (pøípadnì mezi sebou) a nedochází-li
v tìchto místech k pokození povrchu hadic. Dalí èást vizuální kontroly lze provést
pøi tlakové zkouce celého vinutí, kdy se kontroluje tìsnost vech prvkù a styèných
míst. Tlaková zkouka se provádí podle provozního pøedpisu výrobce, kde jsou uvedeny jak výe pøetlaku, tak doba pùsobení pøetlaku kapaliny. U generátorù chlazených
plynem se pro celý prostor uzavøeného statoru aplikuje tìsnicí zkouka, která se provádí
podle provozního pøedpisu výrobce.
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Pro zjitìní stavu systému mìøení teplot vinutí, eleza a plynu se kontroluje dotaení spojù vyvedených na pøipojovací místo, èistota prostoru napojení a mìøí se odpor
teplotních Pt èlánkù.
Pøi kontrole stavu paketu se vizuální kontrola zamìøuje na mechanické pokození
povrchu zubù a barevné odliení povrchu paketu v dùsledku pokození zpùsobené lokální teplotou [1].

6.2.2 Izolaèní odpor statorového vinutí
Izolaèní systém elektrického stroje je sloitá dielektrická soustava mezi dvìma elektrodami, pøièem jedna elektroda je tvoøena vodièem vinutí dané fáze a druhá elektroda
je pak elezo statoru se vemi uzemnìnými èástmi. Po pøiloení zkuebního stejnosmìrného napìtí se ve zkuebním obvodu odehrávají pøechodové dìje spojené s nabíjením geometrické kapacity, absorpèním a ustáleným vodivostním proudem.
Pøed uvedením stroje do provozu se izolaèní odpor mìøí na vyèitìném stroji. Pøed
samotným mìøením se rozpojí uzel vinutí, je-li to technicky moné. Pøi tomto mìøení
nemusí být ze stroje vyjmutý rotor. Je-li vak vinutí chlazeno vodou, musí se voda pøed
mìøením vypustit z chladicího systému a vnitøek vodièù a spojovacích hadic se musí
vysuit. Teplota mìøeného vinutí alternátoru musí být v rozsahu 5 a 30 °C. Hydrogenerátory se mìøí pøi chladnutí stroje z provozní teploty a mìøené vinutí musí mít teplotu 20 a 30 °C.
Po ukonèení mìøení je nutno jednotlivé fáze vybít a poté viditelnì zkratovat [1].

Postup mìøení
Pro mìøení izolaèního odporu se obvykle pouívají pøístroje, které mají vlastní zdroj
stejnosmìrného vysokého napìtí. Mìøicí napìtí 1 a 5 kV se pøiloí na vstup mìøené
fáze, která byla z dùvodu odvedení elektrického náboje zkratována po dobu min. 30 minut. Ostatní nemìøené fáze se na vstupu uzemní a druhý konec kadé fáze zùstane nezapojen. Mìøení se provede ve vech tøech fázích samostatnì. Nìkolikafázové vinutí,
u kterého nejsou zaèátky a konce jednotlivých fází vyvedeny na zvlátní svorky, se zkouí
jako celek, jeho vývody jsou navzájem vodivì spojeny.
Mìøené vinutí je pøipojeno na záporný pól zdroje napìtí a na kladný pól zkuebního
zdroje se pøipojuje kostra stroje vodivì spojená se zemí a s ostatními vinutími [1]
(obr. 6.2, obr. 6.3).
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Schéma zapojení pro mìøení izolaèního odporu statorového vinutí
s rozpojeným uzlem
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Schéma zapojení pro mìøení izolaèního odporu statorového vinutí
s nerozpojeným uzlem

Izolaèní odpor se odeèítá v èasech 15, 60, 120 a 600 s po pøipojení mìøicího napìtí
a z tìchto namìøených hodnot se vypoèítá jednominutový a desetiminutový polarizaèní index pi podle daných vztahù:

SL  = 5L]  [],
5L]

(6.1)

SL  = 5L]  [],
5L] 

(6.2)

kde

Riz15 je hodnota izolaèního odporu v MΩ odeètená v èase 15 s po zapojení mìøicího napìtí,
Riz60 je hodnota izolaèního odporu v MΩ odeètená v èase 60 s po zapojení mìøicího napìtí,
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Riz600 hodnota izolaèního odporu v MΩ odeètená v èase 600 s po zapojení mìøicího napìtí.
Hodnota izolaèního odporu a polarizaèního indexu je ovlivnìna zejména absorbovanou vlhkostí, zneèitìním stroje, produkty degradace izolaèního systému, pøípadnì
konstrukcí stroje.
Je-li hodnota polarizaèního indexu vìtí ne 2, znamená to, e absorpèní proudy
ve statorové izolaci trvaly pomìrnì dlouho dobu a indikuje to tak na dobrou, nenavlhlou
a nedegradovanou izolaci. Blíí-li se polarizaèní index jedné, to je zpùsobeno napø.
navlhlou, zneèitìnou nebo degradovanou izolací.

6.2.3 Izolaèní odpor rotorového vinutí
Stejnì jako v pøípadì izolaèního odporu statorového vinutí je i izolaèní odpor rotorového vinutí dùleitým diagnostickým parametrem elektrických toèivých strojù.
Mìøení izolaèního odporu je moné provádìt buïto na rotoru vyjmutém ze stroje,
nebo na stroji ve smontovaném stavu. Pokud se mìøí ve smontovaném stavu, stroj musí
být v klidu a zajitìn proti samovolnému sputìní.
Pøed mìøením se musí odpojit zemní ochrana rotoru, odpojit budicí obvod vyjmutím kartáèù sbìracích kroukù. Pøi zkouce se mìøí izolaèní odpor vinutí magnetového
kola, pøívodních pasù a sbìracích kruhù. Teplota mìøeného vinutí je doporuèená
v rozmezí 20 a 30 °C, u rotorù s vyniklými póly se mìøí pøi chladnutí stroje z provozní
teploty.
Po ukonèení mìøení je nutné vybití vinutí po dobu 5 minut zkratováním vinutí
na hmotu magnetového kola (rotoru) [1].

Postup mìøení
Mìøení izolaèního odporu se provádí mìøièem izolace s vlastním zdrojem stejnosmìrného napìtím 0,5 a 1,5 kV pøiloeného mezi konec vinutí a hmotu rotoru (obr. 6.4).
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Schéma zapojení pro mìøení izolaèního odporu rotorového vinutí
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Mìøený odpor se opìt odeèítá v èase 15 a 60 s po pøipojení mìøicího napìtí. Z tìchto
hodnot se následnì vypoèítá pouze jednominutový polarizaèní index pi rotorového vinutí podle vztahu:
SL  = 5L]  [].
5L]

(6.3)

6.2.4 Napìová závislost izolaèního odporu vinutí
na stejnosmìrném napìtí
Pøi mìøení závislosti izolaèního odporu na èase pøi konstantním napìtí vzrùstá velikost tohoto odporu a na jistou ustálenou mez danou vodivostí dielektrika. Na rozdíl
od tohoto postupu pøi zkouce napìové závislosti izolaèního odporu tento odpor se zvyujícím se napìtím klesá (kapitola 2  odchylka od Ohmova zákona). Do jisté hodnoty stejnosmìrného napìtí je izolaèní odpor témìø konstantní, poté vak zaène klesat.
Zvyuje-li se napìtí dále, izolaèní odpor se zmenuje a k nulovým hodnotám, pøi kterých
dojde k prùrazu izolace. Velikost protékajícího proudu izolaèním systémem je tedy pøímo závislá na kvalitì pouité izolace.
Výstupem této zkouky je grafický záznam znázoròující charakter protékajících proudù izolaèním systémem. Tento je ovlivòován stavem zkoumané izolace, napø. její vlhkostí, mírou degradace apod.
Provádí-li se zkouka pøed uvedením stroje do provozu, mìøí se na vyèitìném stroji, a je-li to technicky moné, musí se pøed mìøením rozpojit uzel vinutí. Rotor nemusí
být pøi této zkouce vyjmutý ze stroje. Je-li vinutí chlazeno vodou, musí se voda pøed
mìøením vypustit. Teplota mìøeného vinutí stroje musí být v rozsahu 5 a 30 °C.
Hydrogenerátory se mìøí pøi chladnutí stroje z provozní teploty a mìøené vinutí musí
mít teplotu 20 a 30 °C.
Po ukonèení mìøení je opìt nutné jednotlivé fáze vybít a poté viditelnì zkratovat.

Postup mìøení
Stejnosmìrné zkuební napìtí je pøiloeno na vstup proetøované fáze a ostatní dvì
fáze se na svém vstupu uzemní. Druhý konec kadé fáze zùstane nezapojen (obr. 6.5).
Mìøení se provede ve vech tøech fázích samostatnì. Nìkolikafázové vinutí, u kterého
nejsou zaèátky a konce jednotlivých fází vyvedeny na zvlátní svorky, se zkouí jako
celek, jeho vývody jsou navzájem vodivì spojeny.
Stejnosmìrné napìtí pøiloené na vinutí se zvyuje krokovì a souèasnì se mìøí èas
s protékajícím proudem izolaèním systémem po dobu, kdy dosáhne své ustálené hodnoty  vodivostní proud (v praxi max.10 minut). Z Ohmova zákona je následnì vypoèten ustálený izolaèní odpor. Postup se opakuje pro napìové hladiny a do napìtí,
pøi nìm se projeví prokazatelné zmenení izolaèního odporu. Mìøicí napìtí vak ne-
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smí pøekroèit hodnotu zkuebního napìtí zkoumané izolace. Po celou dobu mìøení
se graficky nebo jiným zpùsobem (digitální uloení dat) zaznamenává protékající nabíjecí proud Ib. Izolaèní odpor je následnì vypoèten jako pomìr pøiloeného napìtí
a protékajícího ustáleného proudu izolaèním systémem (v praxi hodnota proudu po
10 minutách) [1].
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Obr. 6.5

Schéma zapojení pro mìøení napìové závislosti izolaèního odporu
na stejnosmìrném napìtí

Nevýhodou této metody je její èasová nároènost, protoe k ustálení proudu mùe
dojít za pomìrnì dlouho dobu. V praxi se proto uvauje jako maximální èas ustálení
10 minut po pøipojení napìtí.

6.2.5 Ztrátový èinitel tg d, kapacita a èasová konstanta
statorového vinutí
Støídavá zkouka mìøení ztrátového èinitele a kapacity je jednou z dùleitých zkouek elektrických strojù. Metody mìøení ztrátového èinitele spoleènì s jeho definicí popisuje podrobnì kapitola 2.
Pøi diagnostice toèivých strojù se stejnì jako v pøedchozích diagnostických testech
pøed mìøením rozpojí uzel vinutí stroje, je-li to technicky moné, pøièem u této analýzy nemusí být rotor vyjmutý ze stroje.
Je-li vinutí chlazeno vodou, musí se voda pøed mìøením vypustit a vysuit chladicí
systém.
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Teplota mìøeného vinutí stroje musí být v rozsahu 5 a 30 °C.
Zkouky na hydrogenerátorech jsou provádìny pøi chladnutí stroje z provozní teploty a mìøené vinutí musí mít teplotu 20 a 30 °C.

Postup mìøení
Zkuební napìtí se pøiloí na vstup proetøované fáze a ostatní fáze se na vstupu
uzemní. Druhý konec kadé fáze zùstane nezapojen. Mìøení se provádí ve vech tøech
fázích samostatnì. Nìkolikafázové vinutí, u kterého nejsou zaèátky a konce jednotlivých fází vyvedeny na zvlátní svorky, se zkouí jako celek, jeho vývody jsou navzájem vodivì spojeny a uzel vinutí odtemnìn [1]. Schéma zapojení pro mìøení ztrátového
èinitele na toèivých strojích pøedstavuje obr. 6.6.
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Schéma zapojení pro mìøení ztrátového èinitele tg δ a kapacity
statorového vinutí

Pøi této zkouce se mìøí napìová závislost ztrátového èinitele a kapacity v intervalu (0,21,0)Un, pøièem pøiloené napìtí je zvyováno postupnì po krocích 0,2 Un (sdruená hodnota jmenovitého napìtí).
Projevují-li se pøi mìøení ruivé vlivy (výchylka nulového indikátoru ve stavu
bez pøipojeného zkuebního napìtí), je vhodné do mìøicího obvodu pøipojit ionizaèní filtr.
Výpoèet èasové konstanty vinutí je dùleitým diagnostickým ukazatelem a je provádìn zejména pro odstranìní vlivu typu stroje, jeho napìtí a výkonu na namìøené velièiny.
Velikost èasové konstanty není toti závislá na geometrických rozmìrech vinutí stroje,
co umoòuje porovnávat vlastnosti izolaèních systémù typovì rozdílných strojù.
Výpoèet desetiminutové èasové konstanty izolace τ600 se provede podle vztahu:

τ  = 5L]  ⋅ &8IQ [],

(6.4)

kde

Riz600 je izolaèní odpor v MΩ odeètený v èase 600 s po pøipojení mìøicího
napìtí,
C je kapacita vinutí mìøené fáze støídavého generátoru (motoru) v µF pøi
0,2·Ufn,
Ufn je jmenovitá hodnota fázového napìtí.
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6.2.6 Mìøení èásteèných výbojù statorového vinutí
galvanickou metodou
Test èásteèných výbojù v off-line reimu detekuje proudové impulzy vznikající pøítomností výbojové èinnosti uvnitø vinutí elektrického stroje pøi zkuebním napìtí. Mìøením výbojové èinnosti (èásteèných výbojù) lze odhadnout celkový stupeò znehodnocení
izolace izolaèního systému, zaznamenat vznik lokálních vad, pøíp. urèit druh výbojové
èinnosti.
Èásteèné výboje v toèivých strojích mohou vznikat buï pøímo v izolaci vodièù (èásteèné výboje v izolaci), mezi izolací a vodièem (prostor mezi vodièem a izolací, tzv.
delaminace), mezi izolací a dnem dráky statoru (drákové výboje) nebo na povrchu
izolace mimo dráku statoru (klouzavé výboje po povrchu izolace pøi výstupu vinutí
z dráky statoru, povrchové výboje na èelech vinutí, koróna apod.). Teorii èásteèných
výbojù se podrobnìji vìnuje kapitola 2.
Kadý impulz èásteèného výboje vzniká ve specifickém místì vinutí. Proudový
impulz se íøí od místa vzniku èásteèného výboje a jistá míra tìchto pulzù dosáhne také
pøípojnice stroje, kde jsou detekovány pouitou off-line mìøicí technikou.
Pøed samotným mìøením se musí rozpojit uzel vinutí. Mìøená fáze se pøipojí na zdroj
regulovatelného støídavého napìtí 50 Hz, nemìøené fáze se zkratují a uzemní (obr. 6.7).
Rotor nemusí být v pøípadì globální galvanické metody vyjmutý ze stroje.

Postup mìøení
Na proetøované fázi, která je odzemnìná a odpojená od sítì, se postupnì zvyuje zkuební napìtí a do jmenovitého napìtí Un. Pøi výskytu výbojové èinnosti nad limitní mezí
(obvykle q = 1000 pC) je zaznamenána hodnota zapalovacího napìtí èásteèných výbojù Ui.
Po dosaení jmenovité hodnoty napìtí Un se toto napìtí nechá pùsobit po dobu 30 min.
Zmínìný veobecnì dohodnutý a respektovaný výdrný èas na jmenovitém napìtí
je velice dùleitý. Èásteèné výboje v okamiku pøipojení plného zkuebního napìtí mají
toti vyí hodnoty amplitudy i èetnosti ne po stanoveném výdrném èase. Tento samozháecí jev je zpùsoben pøítomností prostorového náboje a vývojem tlaku v dutinì
nehomogenity zpùsobeného pøítomností èásteèných výbojù (Paschenùv zákon).
Po ukonèení samozháecího jevu (dohodnutých 30 minut) se zkuební napìtí sniuje po 0,2 Un a na tìchto hladinách napìtí se mìøí hodnoty zdánlivého náboje, pøípadnì
dalí diagnostické parametry. Hodnoty diagnostických parametrù se zjiují v obou pùlperiodách napájecího napìtí a pro vyhodnocení mìøení se uvauje vdy ta vyí z nich.
Projevují-li se pøi mìøení ruivé vlivy, doporuèuje se pøipojit do obvodu odruovací
filtr nebo pouít jiné odruovací prostøedky (snímání impulzù èásteèných výbojù z více
míst a jejich vzájemné porovnání, softwarová filtrace aj.).
Mìøení se provádí podle výe zmínìného postupu postupnì na vech fázích statorového vinutí [1].
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Obr. 6.7

Off-line mìøení èásteèných výbojù statorového vinutí

Mìøení èásteèných výbojù poskytuje pro detailnìjí analýzu jejich závislostí a charakteru nìkolik moností a výsledkù (kapitola 2). Hlavním mìøeným parametrem je
maximální velikost amplitudy èásteèného výboje qm, tj. velikost nejvìtího pulzu èásteèných výbojù. Tento mùe být mìøen v nìkolika jednotkách:
n Pikokulomby [pC]  pøi mìøení umoòujícím kalibraci zdánlivého náboje.
n Milivolty [mV]  v pøípadì mìøení èásteèných výbojù pomocí osciloskopu.
n Miliampéry [mA]  v pøípadì mìøení èásteèných výbojù pomocí VF proudového
transformátoru s feritovým jádrem a osciloskopu.
n Decibely [dBm]  v pøípadì mìøení s pomocí spektrálního analyzátoru.
Pøesnost detekce velièin pulzù èásteèných výbojù ve vinutí elektrických strojù mìøených na svorkovnici statoru závisí ovem na mnoha faktorech, které ovlivòují mìøené výsledky a je na nich závislá pøesnost zmìøených dat. Patøí mezi nì pøedevím:
n Velikost vnitøní nehomogenity.
n Kapacita vinutí  má-li vinutí velkou kapacitu, bude impedance vùèi zemi
pøi vysokých frekvencích velmi nízká. Vìtina proudových impulzù èásteèných
výbojù se tedy okamitì zkratuje k zemi a na terminál statoru jich doputuje jen
velmi malé mnoství.
n Indukènost mezi místem vzniku èásteèného výboje a mìøièem èásteèných výbojù. Pulz je tlumen pøi jeho íøení podél vinutí ke svorkovnici. Obecnì platí, e èím
dále je místo vzniku èásteèného výboje od místa mìøení (svorkovnice stroje), tím
mení je amplituda detekovaného pulzu.
Globální off-line diagnostika èásteèných výbojù je tak pøedevím srovnávací test,
který mùe urèit, jaká fáze má nejvìtí úroveò výbojové èinnosti a tím pádem je nejvíce
degradována. Na základì výsledkù testu je teoreticky moné také porovnávat jednotlivé stroje a hodnotit tak jejich stav. Nejdùleitìjím hodnotícím faktorem je ovem sle-
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dování konkrétního stroje v prùbìhu èasu a sledování trendù vývoje výbojové èinnosti
v závislosti na dobì provozu.

6.2.7 Mìøení èásteèných výbojù statorového vinutí
akustickou sondou
Akustická detekce s vyuitím vhodné akustické sondy slouí k pøímé lokalizaci zdrojových lokalit èásteèných výbojù ve vinutí toèivých strojù. Je vhodná zejména pro alternátory a vn motory po demontái rotoru, pøípadnì pro mìøení èelních partií vinutí,
a je aplikovatelná pro stroje od 1 kV výe [1]. Akustická analýza se pouívá i pro kontrolu
navinuté a vytvrzené izolace samostatných tyèí cívek vinutí na zkuebnì pøed zaloením cívek do dráek stroje. Pøi zjitìní výskytu výbojové èinnosti je zapotøebí pouít
nìkterou z galvanických metod mìøení èásteèných výbojù pro urèení pøesných hodnot
výbojové èinnosti.
Pøi mìøení akustickou sondou je nutné odpojit generátorový blok od rozvodné sítì
a (pokud je to moné), ze stroje se vyjme rotor. Teplota vinutí pøi testu musí být 20 a
30 °C.

Postup mìøení
Pøi mìøení celého elektrického stroje se zkuební napìtí pøipojí na celé vinutí statoru a plynule se zvyuje a do jmenovitého napìtí stroje. Smìrový mikrofon akustické
sondy je ruènì nastavován ve smìru pøedpokládaného místa výbojové èinnosti. Mìøit
akustickou sondou je mono okamitì po dosaení pøedepsaného zkuebního napìtí.
Výskyt výboje v izolaèním systému je indikován buïto výchylkou indikátoru na mìøicím pøístroji, ale vdy akusticky ve slyitelném spektru [1]. Jsou-li touto metodou detekovány èásteèné výboje, je nutné je verifikovat a kvantifikovat jinou výpovìdischopnìjí,
napø. galvanickou metodou. Akustická metoda je pouze první rychlý detekèní test.
Nicménì sofistikované akustické systémy typu akustických kamer dokáí detekovat, lokalizovat i kvantifikovat (s pomocí kalibrace) úroveò akustického tlaku vyvolaného èásteènými výboji. Otázkou zùstává jejich poøizovací cena a tím pádem cena
zkouky èásteèných výbojù.

6.2.8 Mìøení èásteèných výbojù statorového vinutí
diferenciální elektromagnetickou sondou
Diferenciální elektromagnetická sonda, její princip je popsán v kapitole 2, slouí
k lokalizaci zdrojù èásteèných výbojù v jednotlivých drákách vinutí toèivých strojù.
Diferenciální elektromagnetickou sondou se detekuje maximální zdánlivý náboj q èásteèných výbojù v dané proetøované dráce elektrického stroje.
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