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Abstrakt 
 

V úvodu je popsaný význam izolačního systému elektrických strojů v dnešní době. Jsou 
zde uvedeny izolační systémy transformátorů a nízkonapěťových točivých strojů. Dále jsou 
popsány tepelné třídy podle toho jak jsou uvedeny v normě, a jejich význam. Následující 
kapitola už popisuje elektroizolační materiály používané na výrobu izolací v elektrických 
strojích. Další část se věnuje průzkumu trhu. Jsou zde představeny 4 firmy vyrábějící 
elektroizolační materiály a jejich produkty.U jednotlivých produktů jsou popsány jejich 
základní parametry. Další kapitola rozebírá a popisuje tyto základní parametry. Předposlední 
kapitola se zabývá srovnáváním jednotlivých výrobků a jejich základních parametrů analýzou 
za pomocí váhových kritérií. Závěr tuto analýzu vyhodnocuje, a zamýšlí se i nad dalšími vlivy 
které by se při vyhodnocování měly brát v úvahu.  
 

Klí čová slova 
 

Izolační systém elektrických strojů, elektroizolační materiál, tepelná třída, váhová 
kritéria. 
 

 
 
Abstract 
 

In the introduction, there is sense of izolating system electrical machines in these days 
deseribed. Tehere are shown izolating systéme transformers and rotation machines.Next, there 
are termal class described according to thein registration in the norm and their sense as well. 
Following chapter describes electrical izolation used for production izolatins in el. mchines. 
Next part is devoted to the market survey itself. There are introduced 4 campanies producing 
materials and their products.Each produst has its basic atriboutions described here. The chapter 
after analyzes and describes these basic atriboutions. The efore last chapter consists of the 
comparisns of all these products and thein basic parameters by the analysis with help  of teh 
considering kriteria. The conclusion gives rates the analysis and next effects which should be 
considered for resulting are thought here as well. 
 
 

Key words 
 

Izolating system electrical machines, electrical izolation, termal vlase, considering 
kriteria. 
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1 Úvod 

 

Asi těžko si dnes někdo dokáže představit fungování lidské civilizace bez elektrických 
strojů. I když si to mnoho lidí neuvědomuje elektrické stroje nás obklopují každý den a v dnešní 
době jsou nedílnou součástí našeho běžného života.  

Snaha po zefektivnění elektrických strojů nutí konstruktéry v dnešní době vtěsnávat co 
největší výkon do co nejmenších rozměrů. To se projevuje zvyšujícími se nároky na izolační 
systém a ještě víc podtrhuje důležitost této části elektrických strojů. Z hlediska provedení 
rozdělujeme elektrické stroje na netočivé  a točivé. 
 

 

1. 1 Izolační systémy transformátorů 
 

Tzv. suché transformátory, u kterých je hlavním chladivem plyn (vzduch, fluorid sírový 
SF6) se vyrábějí do 38 kV a 10 MVA. V izolačním systému se používá papír impregnovaný 
polyesterovými laky, lepenka, aramidový papír, skleněná tkanina, polyamidy. 

Zalévané transformátory, u kterých je vinutí zalito do pryskyřice, se vyrábějí do 38 kV a 
35 MVA. Izolační systém je tvořen skleněnou tkaninou a epoxidovou pryskyřicí případně 
pryskyřicí na bázi alifatických glycidyleterů. V některých případech obsahuje zalévací 
pryskyřice křemenné plnivo. 

Olejové transformátory, u kterých je jako chladivo a současně i izolační složka systému 
kapalný izolant (nejčastěji minerální olej), nemají ani napěťovou, ani výkonovou hranici. Jsou 
nejrozšířenější. Protože transformátorový olej je zařazen do teplotní třídy 90, používá se jako 
izolace papír nebo bavlna. V některých případech je použit také impregnační lak, většinou na 
bázi polyesterů. Impregnuje se primární vinutí, někdy i sekundární. Důležitou součástí 
izolačních systémů je tvrzený papír případně skelný laminát (válce, mezistěny). Užití jiných 
kapalných izolantů (např. silikonových olejů, polybutylenů, fluorovaných sloučenin) a 
impregnované skleněné tkaniny je méně časté. 

 

1. 2 Izolační systémy nízkonapěťových točivých strojů 
 

Izolační systémy jsou tvořeny izolací vodičů, drážkovou izolací a impregnantem. 
Izolace vodičů je tvořena lakem (smaltem), opředením nebo ovinutím bavlnou, skleněnými 
vlákny, případně kombinací pevné a nanášené izolace. Drážková izolace se dělá z drážkové 
lepenky či aramidového papíru v kombinaci s polyetylentereftalátovou fólií. Tato fólie se často 
kombinuje i s jinými materiály, se skleněnou tkaninou, polyesterovou rohoží a slídovým 
papírem. Kombinace vrstvených drážkových izolantů je závislá na napětí stroje a maximální 
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provozní teplotě. Impregnace vinutí se provádí nejčastěji máčením, vakuovým způsobem nebo 
zakapáváním. Impregnační laky jsou na bázi polyesterů nebo polyesterimidů. 

 

2 Teplotní třídy izolačních materiálů 
 

Teplota je v elektrotechnických zařízeních velmi často  převládajícím faktorem stárnutí 
působícím na elektroizolační materiály, proto jsou užitečné určité základní tepelné třídy, které 
jsou uznávány jako takové mezinárodně. 

Je-li stanovena tepelná třída pro elektroizolační materiál, je tím míněna  nejvyšší teplota 
ve stupních Celsia, pro kterou je užití elektroizolačních materiálu  vhodné. Tepelná třída 
přiřazená materiálu použitému v izolačním systému neznamená automaticky, že tepelná třída 
systému je stejná jako u tohoto materiálu, nebo že tepelná třída systému je stejná jako u 
materiálu s nejnižším označením třídy v případě, že v systému je použito víc než jeden materiál 
s různými označeními třídy. 
 
 

2. 1 RTE 
 

Relativní index tepelné odolnosti je číselná hodnota teploty ve stupních Celsia, při níž je 
odhadnutá doba do dosažení bodu kandidátského materiálu stejná jako odhadnutá doba do 
dosažení koncového bodu kontrolního materiálu při teplotě rovné jeho stanovené tepelné 
odolnosti. 
 

 

2. 2 ATE 
 

Index stanovené tepelné odolnosti je číselná hodnota teploty ve stupních Celsia, do niž 
má kontrolní materiál známé, uspokojivé provozní vlastnosti v dané aplikaci. 
 
 

2. 3 Kandidátský materiál 
 

Materiál pro který požadujeme určení odhadu tepelné odolnosti 
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2. 4 Kontrolní materiál 
 

Materiál se známou tepelnou odolností, přednostně odvozenou z provozních zkušeností, 
použitý pro porovnávací zkoušky s kandidátským materiálem. 
 
 

Tab. 1 - poskytuje označení tepelné třídy odpovídající různým teplotním intervalům RTE 

pro elektroizolační materiály. Velká písmena ve třetím sloupci odkazují na označení třídy 
v dřívějším vydání IEC 60085 (1984). Označení Y se vztahuje také pro hodnoty RTE nižší než 

90. 
 

RTE Tepelná třída Předchozí označení 

< 90 70  

> 90 - 105 90 Y 
> 105 - 120 105 A 
> 120 - 130 120 E 

> 130 - 155 130 B 
> 155 - 180 155 F 
> 180 - 200 180 H 

> 200 - 220 200  
> 220 - 250 220  

> 250 250  

 

 

3 Izolace používané v elektrických strojích 
 

Provozní spolehlivost elektrických strojů záleží hlavně na jakosti použitých izolačních 
materiálů jak vodičů, tak i mechanických dílů, která musí vydržet určité teploty a mechanická 
namáhání, musí odolávat vlhkosti, prachu, chemickým vlivům, otřesům, různé tepelné 
roztažnosti částí strojů a mít přiměřeně dlouhý život. 

 

3. 1 Příklady izolačních materiálů pro nejdůležitější teplotní třídy 

 

• třída Y (do 90°C) - neimpregnované látky - bavlna, hedvábí, papír, PVC, polyamidové 
vlákniny a pod., 

• třída A (do 105°C) - impregnované látky jako je bavlna, hedvábí, papír, folie z acetátu 
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celulózy, vulkánfíbr aj. 

• třída E (do 120°C) - tvrzené bavlněné tkaniny, tvrzený papír, polyvinylformalové 
emailované dráty aj., 

• třída B (do 130°C) - slída, skleněné vlákniny, azbest, výlisky s minerálním pojivem aj., 

• třída F (do 155°C) - slída, skleněné vlákniny, azbest, upravené např. epoxidovými 
pryskyřicemi, 

• třída H (do 180°C) - silikonové elastomery s pojivy jako silikonová pryskyřice, 

• třída C (nad 180°C) - slída, porcelán sklo a křemen ve spojení s anorganickými pojivy. 

 
 

3. 2 Organické izolanty na bázi přírodních makromolekulárních látek 
 

Jsou to dřevo, celulóza, papír a lepenka. Papír byl používán na výrobu kondenzátorů a 
kabelů.Lepenka obyčejná, lesklá, drážková a transformátorová. Přírodní vlákna (hedvábí, 
bavlna, juta, len) pro opřádání a oplétání vodičů. Přírodní tkaniny na proklady vinutí. Tkaniny z 
přírodních i syntetických vláken se impregnují elektroizolačními laky. Dále se používaly 
izolační tkanice, pásky a trubičky. V dnešní době jsou tyto materiály z velké části nahrazeny 
plastovými materiály. 

 

3. 3 Kartity a textity  

 
Kartity a textity se vyrábějí z plniva a pojiva. Plnivem je papír (pertinax) nebo tkanina, 

pojivem reaktoplastická nebo fenolformaldehydová pryskyřice. 
Textity- s organickými (bavlna) nebo anorganickými (skleněná příze) se označují jako 

sklotextity. Jako pojivo se používají epoxidy, polyestery a silikony. 

 

3. 4 Slída 
 

Pro elektrotechniku má velký význam slída, což je kyselý křemičitan hlinitodraselný 
(muskovit) neboli slída draselná nebo kyselý křemičitan draselnohlinitohořečnatý (flogopit) 
neboli slída hořečnatá. 

 Jednotlivé krystaly vytvářejí vrstevnatou strukturu a proto se slída snadno štípe až na 
tloušťky 0,05 mm. Čistá slída má vynikající elektrické vlastnosti. Při použití slídy se využívají 
zejména její izolační a teplovzdorné vlastnosti.  

Používá se jako dielektrikum v kondenzátorech, jako materiál pro izolační desky 
(mikanit, mikafolie), pásky, nosiče topných vodičů. Je to materiál s výbornými vlastnostmi pro 
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elektrotechniku včetně VF a vakuové techniky. Lze ji použít až do teploty 500°C, při vyšších 
teplotách se z ní uvolňuje chemicky vázaná voda a rozpadá se (kalcinuje). 

 

3. 5 Epoxidové pryskyřice 
 

Mají velmi dobré el. vlastnosti, velkou mech. pevnost, velkou odolnost proti vlhkosti a 
atmosférickým vlivům. Slouží k impregnaci, odlévání, lisovací látky a jako složka 
elektroizolačních laků, laminátů a při výrobě plošných spojů. 

 

3. 6 Polyesterové pryskyřice 
 

Mají dobré el. vlastnosti, chemicky jsou odolné. Použití: laky, pojiva pro sklolamináty, 
lisovací, impregnační a zalévací materiály. Výrobky jsou rozměrově velmi stabilní. 

 

3. 7 Minerální oleje 
 

Minerální oleje tvoří velkou skupinu kapalných dielektrik (izolantů) dnes značně 
používaných. Získávají se z ropy destilací. Rafinací se potom odstraňují některé nežádoucí látky 
obsahující kyslík. Další nečistoty se odstraňují aktivní hlinkou a jejím následným odfiltrováním. 
Používají se i další metody čistění, např. ochlazení s vykrystalizováním parafinů, odplynění aj.  

Chemicky jsou minerální oleje poměrně složitá směs uhlovodíků, jejichž zastoupení je 
dáno druhem a kvalitou ropy. Chemické složení oleje určuje jeho vlastnosti. Přebytek 
parafinických molekul zvyšuje, benzenových naopak snižuje jeho viskozitu. Parafinické oleje 
mají menší permitivitu a ztráty.  

Hlavní funkcí transformátorového oleje je chlazení transformátoru při vyhovujících 
elektrických vlastnostech. Důležitou roli u nich proto hraje viskozita a její teplotní závislost. 
Nesmí ani při nejnižších venkovních teplotách klesnout pod určitou hodnotu. Nižší viskozitu 
mají oleje obsahující složky, které se za vyšších teplot odpařují a tyto páry jsou vysoce hořlavé. 
Proto důležitým parametrem olejů je bod vzplanutí, tj. teplota, pod kterou se nesmějí uvolňovat 
z oleje zápalné plyny. Nevýhodou je hořlavost a výbušnost směsi plynů při rozkladu oleje v el. 
oblouku. 
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3. 8 Laky 
 

Jsou to roztoky filmotvorných látek v organických rozpouštědlech. Filmotvorné látky 
jsou přírodní nebo syntetické pryskyřice, vysychavé rostlinné oleje a asfalty. Laky z 
vysychavých olejů se používají jako ochrana proti povětrnostním vlivům.  

Fenolformaldehydové laky se používají k napouštění vinutí. Polyamidové laky slouží k 
izolaci vodičů, jsou však navlhavé. Mezi polyesterové laky patří glyptalové, alhydové a 
tereftalátové laky. Bezrozpouštědlové laky se používají na vakuově tlakovou impregnaci cívek. 
Epoxidové laky se připravují jako rozpouštědlové pro izolaci vodičů nebo bezrozpouštědlové k 
napouštění nebo lepení. Často se používají kombinované laky epoxid- esterové. Polyuretanové 
laky se používají k izolaci vodičů, umožňují pájení bez odstranění izolace, neboť se izolace 
uplatní jako tavidlo.  

Silikonové laky vykazují malé změny elektroizolačních vlastností při změně teploty. 
Jsou velmi pružné a odolávají zvýšené teplotě při pájení. Polyamidové laky jsou trvale odolné 
do teploty 220°C. Akrylátové laky slouží k izolaci vodičů. Termolepivé laky vytvářejí na 
lakovaných vodičích tenký termoplastický film, který po zahřátí změkne a slepí dráty navinuté 
do tvaru cívky (např. vychylovací cívky obrazovce). Polystyrénové laky se používají hlavně 

 

4 Průzkum trhu  

Pro průzkum trhu jsem si vybral plošné izolace používané v nízkonapěťových 
transformátorech a nízkonapěťových točivých strojů. Vybrané materiály se používají na izolaci 
koster cívek, fází, izolaci drážek u elektromotorů, jako výplň čel vinutí. 

 

4. 1 Společnost 3M 
 

Společnost 3M byla založena v roce 1902 v městě Two Harbors u Lake Superior v 
americkém státě Minnesota. Tehdy se pět podnikatelů rozhodlo těžit surovinu na výrobu 
brusných materiálů pro brusné kotouče.  

Počátkem 20. let minulého století společnost jako první na světě vyvinula vodě odolný 
brusný papír. Ve 40. letech 20. století 3M zřídila Centrální výzkumnou laboratoř, jejímž úkolem 
bylo provádět výzkum v perspektivních oblastech techniky. Zde se zrodila řada nových 
výrobků, jako jsou například reflexní materiály na dopravní značky a silniční značení. Během 
70. a 80. let došlo k expanzi na další trhy - mezi nové obory patřila farmaceutika, radiologie, 
řízení energie, kancelářské výrobky.  
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V současnosti je 3M výrobní společnost působící ve více než 60 zemích po celém světě. 
Vlastní 20 000 patentů a v jejich laboratořích pracuje 6500 techniků věnujících se výzkumu, 
inovaci a zdokonalování výrobků. Za použití špičkových technologií vzniklo na 50 000 různých 
produktů a výrobků pro kancelář, komerční grafiku, elektrotechniku a telekomunikace, 
zdravotnictví, automobilový průmysl či bezpečnost a ochranu. 3M je nadnárodní společnost, 
jejíž divize vzájemně spolupracují na vývoji, výrobě a marketingové podpoře všech produktů.  
Společnost 3M vyvíjí a vyrábí novou generaci izolačních materiálů, jejichž vlastnosti jsou 
navrženy tak aby vyhovovali těm nejnáročnějším aplikacím v širokém rozsahu teplot.n Tyto 
nejnovější materiály jsou testovány a zaváděny do mnoha různých aplikací včetně 
vysokoteplotní elektrické izolace v transformátorech, elektromotorech a generátorech nebo jako 
izolační protipožární vrstvy v domácích spotřebičích Tyto nejnovější materiály jsou testovány a 
zaváděny do mnoha různých aplikací včetně vysokoteplotní elektrické izolace v 
transformátorech, elektromotorech a generátorech nebo jako izolační protipožární vrstvy v 
domácích spotřebičích. Naše vývojové pracoviště je připraveno navrhnout a vyrobit vysoce 
účinné produkty z těchto zdrojových materiálů jako je bezvláknový synteticky papír. 

 

4. 1. 1 Izolační papír ThermaVolt™  

Anorganický papír ThermaVolt™ byl vyvinut tak, aby splňoval požadavky na vysokou 
účinnost při použití ve vysokoteplotních suchých transformátorech. Papír ThermaVolt nabízí 
dobré dielektrické charakteristiky a dobrou tepelnou vodivost – díky tommu je vhodná zejména 
pro izolaci mezi páskovým vinutím v cívkách. Papír ThermaVolt byl navržen jako hlavní 
izolace koster cívek a v systémech elektrické izolace až do třídy 200 (R). 

 
 
Hlavní charakteristiky a výhody 
 
• Osvědčení dle UL systému* – třída R (220°C) 
• Vysoký obsah anorganických látek 
• Výborná tepelná vodivost 
• Dobrá odolnost proti dielektrickému průrazu 
• Snížení nákladů díky lepší zpracovatelnosti 
• Nízká absorpce vlhkosti 
• Tloušťky: 0,08 mm  až 0,25 mm  
• Všechny systémy elektrické izolace jsou zkoušeny podle norem UL 1446 a IEC 61857 
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Aplikace 
 
Suché transformátory 
• Izolace koster cívek 
• Izolace fází 
• Fixační izolace 
• Proklad vinutí pro konstrukce s páskovým vinutím 
 
Motory, generátory 
• Proklad vinutí pro cívky  
• Izolace fází 

 

Tab. 2 - Typické vlastnosti výrobku ThermaVolt™ 

Jmenovitá tloušťka mm 0,08 0,13 0,18 0,25 

Základní hmotnost g/m2 92 168 260 385 

Pevnost v tahu N/mm2 11 32 44 70 

Poměrné prodloužení % 3 3 3 3 

Dielektrická pevnost kV 1 3 4 6 

 

4. 1. 2 Izolační papír Thermal Shield™ od 3M 

Netkaný PPS papír ThermalShield™ je určen pro aplikace, které vyžadují odolnost proti 
dlouhodobému působení vysokých teplot nebo proti chemikáliím včetně olejů, rozpouštědel a 
většiny kyselin a zásad. Papír ThermalShield není citlivý na hydrolýzu a lze ho používat v 
mnoha různých aplikací bez sušení. Papír ThermalShield se může laminovat na polyesterovou 
fólii nebo impregnovat či lakovat, aby se zlepšily jeho funkční charakteristiky.  

Dodává se v šířkách do 1,65m. K dispozici jsou zakázkové šířky a náviny, materiál lze 
dodávat i v proužcích či tvarových výsecích podle specifikačních požadavků konkrétních 
aplikací. Papír ThermalShield™ je kompatibilní s oleji, které se běžně používají v elektrických 
zařízeních ponořených do oleje, a je odolný proti rozkladu při vyšších teplotách, vznikajícím při 
přetížení.  

Při dlouhodobém ponoření v oleji Beta s teplotou 180 °C si papír ThermalShield o síle 
0,05 mm uchová své mechanické a dielektrické vlastnosti. Vykazuje stejnou odolnost proti 
vysokým teplotám v minerálním oleji,silikonovém oleji i kapalině EnviroTemp FR-3. 
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Hlavní charakteristiky a výhody 
 
• Osvědčení systému od UL* – třída R (220°C) 
• Výborná chemická odolnost 
• Použitelný v olejových transformátorech a ponořených el. zařízeních 
• Nízká absorpce vlhkosti 
• Cenově příznivý 
• Tloušťky: od  0,05 mm  do 0,18 mm  
• Všechny systémy elektrické izolace jsou zkoušeny podle norem UL 1446 a IEC 61857 
 
 
Aplikace 
 
Suché transformátory 
• Izolace koster cívek 
• Izolace fází 
• Polohová izolace 
• Proklad vinutí pro cívky s fóliovým vinut 

 
Motory, generátory 
• Proklad vinutí pro cívky  
• Izolace fází 

 

Tab. 3 - Typické vlastnosti výrobku ThermalShield™ 

Jmenovitá tloušťka mm 0,05 0,08 0,1 0,13 0,18 

Základní hmotnost g/m2 44 62 80 95 112 

Pevnost v tahu N/mm2 16 28 44 49 60 

Poměrné prodloužení % 8 9 10 12 14 

Dielektrická pevnost V 0,35 0,45 0,5 0,6 0,7 

 

4. 1. 3 Anorganický papír  CeQUIN®  

Papír CeQUIN® má osvdčení dle systému UL ve třídě R (220°C) a Schválení dle 
systému CSA: teplotní třída 220°C . Papír CeQUIN® si i po dlouhém působení vysokých 
provozních teplot uchovává vysoké procento dielektrické pevnosti. Také při nepřetržitém 
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elektrickém namáhání vykazuje vyšší napěťovou odolnost než obdobné elektroizolační 
materiály.  

Díky své vysoké tepelné vodivosti může papír CeQUIN lépe dosahovat takového 
odvodu tepla, jaký vyžadují dnešní výkonná elektrická zařízení, takže je lze navrhovat menší a 
s cenově příznivějším vybavením. Cívky suchých transformátorů, vinuté s materiálem CeQUIN, 
vykazují o 10–15°C nižší průměrnou teplotu vinutí než cívky stejné konstrukce, vinuté 
s použitím vysokoteplotních izolačních materiálů jiných výrobců. CeQUIN dokáže dobře 
absorbovat lak, což zvyšuje již tak vysokou tepelnou vodivost, proto mohou zařízení pracovat 
s nižší teplotou, nižší hlučností a delší životností.  

Papír CeQUIN se vyrábí s obsahem vlhkosti pod 1 %. Vykazuje nižší vsakování 
vlhkosti, a to i ve vlhkých prostředích. Před lakováním cívek není třeba tolik vysoušecích cyklů. 
Na rozdíl od některých organických izolačních materiálů není papír CeQUIN náchylný k 
hydrolytické degradaci. 
 
 
Hlavní charakteristiky a výhody 
 
• Osvdčení dle systému UL ve třídě R (220°C) 
• Schválení dle systému CSA: teplotní třída 220°C ponořených el. zařízeních 
• Nízká absorpce vlhkosti 
• Cenově příznivý 
• Tloušťky: od 0,13 mm  do 1,5 mm  
• Výborná tepelná vodivost 
• Dobré dielektrické vlastnosti při vysokých teplotách 
 
 
Aplikace 
 
Suché transformátory 
• Izolace koster cívek 
• Izolace fází 
• Polohová izolace 
• Závěrná izolace 
• Ovíjení jader 
• Výplň čel vinutí 
• Proklad vinutí pro konstrukce s páskovým vinutím 
 
Motory, generátory 
• Proklad vinutí pro cívky 
• Výplň drážek 
• Izolace fází 
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Tab. 4 - Typické vlastnosti výrobku CeQUIN® 
 

  CeQUIN® I CeQUIN® II 

Jmenovitá tloušťka mm 0,13 0,18 0,25 0,38 0,63 0,76 0,7,6 1 1,5 

Základní hmotnost g/m2 130 190 270 410 670 810 810 1080 1670 

Pevnost v tahu N/mm2 10 16 21 28 35 40 89 96 106 

Poměrné prodloužení % 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Dielektrická pevnost kV 1 1,3 1,8 2,6 3,2 3,8 6,5 8,8 9,2 

 
 

4. 1. 4 Izolace TufQUIN®  

Tato řada inovačních elektroizolačních materiálů je výsledkem trvalých investic 
společnosti 3M do výzkumu a vývoje, z něhož vycházejí bezpečné, cenově příznivé a vysoce 
účinné materiály pro elektrotechnický a elektronický průmysl.  

TufQUIN 110 je flexibilní, přizpůsobivý papír, jehož fyzická odolnost se projevuje 
vysokou pevností v tahu a výbornou odolností proti roztržení. TufQUIN 110 má dobré 
dielektrické charakteristiky a tepelnou vodivost, stejně jako odolnost proti vysokým teplotám. 
TufQUIN 120 je v podstatě stejný jako TufQUIN 110.  

Vyrábí se upraveným postupem, který přináší silnější konstrukci a zároveň zachovává 
přizpůsobivost. Kombinace pevnosti v tahu, odolnosti proti natržení, roztažnosti a tuhosti 
výrobků TufQUIN 110 a 120 přináší tuhý, ale přizpůsobivý materiál.  

Papír TufQUIN má nízký obsah a velmi malou absorpci vlhkosti, zejména ve srovnání s 
aramidovým papírem, takže před lakováním není třeba tolik vysoušecích cyklů. Díky dobré 
tepelné vodivosti lze vytvářet kompaktnější konstrukce, takže jednotky jsou levnější a mají nižší 
provozní teplotu.  

Papír TufQUIN se snadno impregnuje lakem, který dále zlepšuje tepelnou vodivost a 
charakteristiky lepení cívek. TufQUIN 110 se dodává ve schválení součásti od CSA: teplotní 
třída 220°C . Kvůli obsahu organických látek se TufQUIN 110 a 120 nedoporučují pro aplikace 
ve vyšší třídě než N (200°C). Při zvýšených teplotách se trochu srážejí. Tento faktor se musí 
brát v úvahu při návrhu koncových zařízení. Charakteristiky srážení výrobků TufQUIN se 
minimalizují lakováním.  
 
 
Hlavní charakteristiky a výhody 
 
• Fyzicky odolné 
• Uchovávají si dielektrickou pevnost při vysoké vlhkosti 
• Cenově příznivé 
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• Výborná tuhost 
• Vysoká tepelná vodivost 
• Osvědčení systému od UL® – třída R (220°C) 
• Schválení součásti od CSA: teplotní třída 220°C 
• Tloušťky: od 0,05 mm do 0,51 mm 
 
 
Aplikace 
 
• Transformátory, cívky, reaktory (polohová izolace, izolační 
   bariéry a izolace čel vynutí pro suché typy) 
• Spirálově a stočeně vinuté trubky 
• Motory a generátory (izolace drážek, fází a kotev) 
• Ovíjení vodičů a kabelů 
• Izolace spínacích zařízení 
• Izolační vrstvy kondenzátorů 
• Samolepicí papírové vysokoteplotní pásky 

 

Tab. 5 - Typické vlastnosti výrobku TufQUIN  

  TufQUIN 120 TufQUIN 120 
Jmenovitá tloušťka mm 0,05 0,06 0,08 0,13 0,25 0,19 0,3 0,38 0,51 

Základní hmotnost g/m2 44 70 90 140 290 190 350 430 600 

Pevnost v tahu stř. N/mm2 21 26 35 42 87 63 96 130 190 

Poměrné prodloužení % 10 12 15 19 18 14 14 14 15 

Dielektrická pevnost kV 0,4 0,6 0,7 0,8 2 1 1,9 2,1 3,3 
 
 

4. 2 Společnost Synflex 
 

Synflex je podnikem střední velikosti vedeným svými vlastníky, jenž si chce zachovat 
svoji nezaměnitelnou identitu jako poskytovatel výkonů a služeb na trhu v oblasti 
elektrotechniky, elektroniky, automatizace, telekomunikací, technického vybavení pro lékařství 
a výroby přístrojů. Nabízí systémy všech výrobků poptávaných ze strany průmyslu i řemesel v 
tržní oblasti výroby elektromotorů a transformátorů.  

Nabídka je založena na pěti nosných prvcích: komplexní výrobní program, nejvyšší 
standard kvality, distribuční síť na celém území Evropy, logistický systém ECOFLEX®, 
servisní služby a výkony dle specifických přání zákazníků. 
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Synflex zaručuje nejvyšší možnou pohotovost a připravenost k inovacím, nejvyšší 
pružnost a přizpůsobivost a jasnou orientaci na zákazníka. 150 let historie firmy slučuje tradici a 
pokrok a je zárukou spolehlivosti i odborné schopnosti a způsobilosti. S individuálním a 
speciálním přizpůsobením přesně dle potřeb každého jednotlivého zákazníka připravuje firma 
Synflex plošné izolační materiály všeho druhu s upravenými tvary a výřezy.  

Pásy od šířky 6 mm, ražené a lisované díly ve formě odlamovacích prvků v rolích, 
individuální jednotlivé díly s lepicí vrstvou na jedné popř. na obou stranách nebo s potiskem a 
rovněž tvarové díly se vyrábějí dle výkresu, udaných rozměrů nebo vzorku.  Takové materiály z 
pěnového PE nebo akrylátu se používají jako těsnění nebo izolace.  Ražené lisované díly z 
impregnovaného papíru nebo fólií se používají v cívkách nebo motorech. I v mnoha jiných 
oblastech lze najít ražené lisované díly, např. ve formě membrán, podložek, filtrů nebo i k 
tlumení hluku v automobilech aj.   

Zpracování zakázky probíhá s plně automaticky. Po registraci přichází zakázka přímo 
do systému plánování výroby podporovaného výpočetní technikou a tento systém slouží k 
optimalizaci časových intervalů výroby i výrobních nákladů. V nejkratší možné době je Váš 
hotový pás nebo ražený a lisovaný díl v požadované upravené formě na cestě do Vaší výroby – 
na přání během 48 hodin.  

 

4. 2. 1 Izolace NKN  

NKN je pružná 3-vrstvá izolace. Skládá se z polyamidové fólie Kapton® 25 µm s 
vrstvou kalandrovaného aramidového papíru Nomex® na obou stranách. Díky vynikajícím 
elektrickým a tepelným vlastnostem polyimidové fólie a skvělým tepelným a mechanickým 
vlastnostem vrstev Nomexu® vzniká vysoce kvalitní plošný izolační materiál. Aramidové 
vnější vrstvy chrání polyimidovou fólii před vlivy hydrolýzy a mechanického namáhání. 
Vysoký specifický vnitřní izolační odpor a dielektrická pevnost nejsou ovlivněny teplotami do 
200 °C.  

NKN se používá v elektromotorech s vysokým stupněm využití jako drážková izolace, 
fázová izolace a jako krycí izolace. Dále se může používat v transformátorech a dalších 
provozních zařízeních elektrotechniky jako izolace jader, vrstev, vnější izolace, když se 
vyžaduje velmi vysoká odolnost vůči teplotám při současném mechanickém a elektrickém 
namáhání. 
 
 
Hlavní charakteristiky a výhody 
 
• Izolační materiál třídy H (180 °C) 
• Izolační materiál podle IEC 626- Certifikace v systému UL 
• Shoda RoHS podle 2002/95 ES 
• Celková tloušťka v mm: 0,2 , 0,3 , 0,4 , 0,53 
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• Odolnost proti hydrolýze 
• Mechanicky odolné 
• Vynikající tepelné a elektrické vlastnosti do 200 °C 
 
 
Aplikace 
 
Transformátory 
• Izolace koster cívek 
• Izolace fází 
• Ovíjení jader 
 
Motory, generátory 
• Výplň drážek 
• Izolace fází 
• Krycí izolace 
 
 

Tab.6  - Typické vlastnosti výrobku NKN 
 

Jmenovitá tloušťka mm 0,2 0,3 0,4 

Základní hmotnost g/m2 160 300 420 

Pevnost v tahu  N/mm2 80 90 100 

Poměrné prodloužení % 15 15 15 

Dielektrická pevnost kV 7 7 9 
 
 

4. 2. 2 Izolace NPN 80  

 
NPN 80 je pružná 3-vrstvá izolace skládající se z polyesterové fólie s vrstvou 

kalandrovaného aramidového papíru Nomex® se zelenými pruhy na obou stranách. Díky 
osvědčeným elektrickým vlastnostem polyesterové fólie a vynikajícím mechanickým, tepelným 
a chemickým vlastnostem vnějších vrstev aramidu Nomex® vzniká tento vysoce kvalitní plošný 
izolační materiál.  

Díky schopnosti vnějších vrstev přijímat impregnační hmoty dochází k výbornému 
spojení všech komponent vinutí. NPN 80 se používá v elektromotorech jako drážková izolace, 
fázová izolace a krycí izolace, v konstrukci transformátorů se NPN 80 zpracovává jako izolace 
jádra, mezi vrstvami a krycí izolace. 
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Hlavní charakteristiky a výhody 
 

• Teplotní třída F (155 °C) 
• Izolační materiál podle IEC 626- Certifikace v systému UL 
• Shoda RoHS podle 2002/95 ES 
• Celková tloušťka v mm: 0,22 , 0,3 , 0,36 , 0,48 
• Chemicky odolné 
• Mechanicky odolné 
• Vynikající tepelné vlastnosti 
 
 
Aplikace 
 
Transformátory 
• Izolace koster cívek 
• Izolace fází 
• Ovíjení jader 
 
Motory, generátory 
• Výplň drážek 
• Izolace fází 
• Krycí izolace 
 
 

Tab.7  - Typické vlastnosti výrobku NPN 80  
 

Jmenovitá tloušťka mm 0,22 0,3 0,36 

Základní hmotnost g/m2 220 330 425 

Pevnost v tahu N/mm2 90 60 90 

Poměrné prodloužení  % 15 20 20 

Dielektrická pevnost kV 10 14 20 
 
 

4. 2. 3 Izolace Syntherm® 

Syntherm® je pružná 3-vrstvá izolace. Skládá se z polyesterové fólie s nekalandrovanou 
vrstvou papíru Nomex® Typ 411 na obou stranách. Díky osvědčeným elektrickým a 
mechanickým vlastnostem polyesterové fólie a vynikající tepelnéa chemické odolnosti vnějších 
vrstev aramidu Nomex® vzniká tento vysoce kvalitní plošný izolační materiál. Syntherm® lze 
poddajně tvarovat, proto se dobře zpracovává jako fázová izolace.  
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Vrstvy nekalandrované izolace Nomex® velmi dobře absorbují impregnační, zalévací 
pryskyřice a impregnační laky, tím dojde k velmi dobrému spojení všech součástí vinutí. 
Syntherm® se vyznačuje vysokou tepelnou a chemickou odolností. Syntherm® se používá 
zvláště jako fázová izolace pro elektromotory. V konstrukci transformátorů lze Syntherm® ve 
zvláštních případech zpracovat jako izolaci jádra a vrstev. 
 
 
Hlavní charakteristiky a výhody 

 
• Teplotní třída F (155 °C) 
• Izolační materiál podle IEC 626-1 
• Certifikace v systému UL ve třídě H (180 °C) 
• Shoda RoHS podle 2002/95 ES 
• Celková tloušťka v mm: 0,27 , 0,3 , 0,35  
• Chemicky odolné 
• Mechanicky odolné 
• Vynikající tepelné a elektrické vlastnosti 
 
 
Aplikace 
 
Transformátory 
• Ve zvláštních případech jako izolace jádra 
 
Motory, generátory 
• Především fázová izolace 
 
 

Tab.8  - Typické vlastnosti výrobku Syntherm® 
 

Jmenovitá tloušťka mm 0,27 0,3 0,35 

Základní hmotnost g/m2 155 170 280 

Pevnost v tahu  N/mm2 30 30 45 

Poměrné prodloužení  % 8 7 10 

Dielektrická pevnost kV 7 6 13 
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4. 2. 4 Izolace Nomex® Typ 410 

Nomex® Typ 410 je syntetický elektroizolační papír skládající se z kalandrované směsi 
vláken a vloček aromatického polyamidu. Teploty do 200 °C mají pouze nepatrný vliv na 
elektrické vlastnosti. Dobré mechanické vlastnosti lze extrapolovat na značně vyšší teploty.  

Díky polymerové struktuře lze Nomex® Typ 410 dobře použít i při nízkých teplotách 
do -190 °C. Má vysokou krátkodobou dielektrickou pevnost, síla trvalého pole by se ovšem 
neměla dimenzovat přes 1,6 kV/mm. Nomex® Typ 410 je kompatibilní se všemi třídami 
běžných pryskyřic, laků, lepidel a transformátorových kapalin, mazacích olejů a chladicích 
kapalin. Běžná rozpouštědla mohou vést k lehkému vratnému bobtnání.  

Papír Nomex® Typ 410 je nesnadno hořlavý (UL 94V-0) a má vysokou odolnost vůči 
beta a gama záření. Vysoce kvalitní Nomex® se používá prakticky ve všech známých 
aplikacích pro elektrické plošné izolační materiály. Používá se tedy od střídavých a 
stejnosměrných motorů až po velké generátory, kapalinové a suché transformátory a tlumivky, i 
při zatížení beta a gama zářením. 
 
 
Hlavní charakteristiky a výhody 

 
• Izolační materiál třídy H (180 °C) 
• Certifikace UL (třída 220), č. souboru E34739 
• Shoda RoHS podle 2002/95 ES 
• Celková tloušťka v mm: od 0,05 , do 0,76 
• Dobré mechanické vlastnosti i při vyšších teplotách 
• Vynikající chemické vlastnosti 
• Nesnadno hořlavý 
• Lze použít i při velmi nízkých teplotách do -190 °C  
• Odolnost vůči beta a gama záření 
 
 
 
Aplikace 
 
Jako plošná izolace pro 
• Střídavé motory 
• Stejnosměrné motory 
• Velké generátory 
• Kapalinové transformátory 
• Suché transformátory 
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Tab.9  - Typické vlastnosti výrobku Nomex® 
 

Jmenovitá tloušťka mm 0,05 0,08 0,13 0,18 0,25 0,3 

Základní hmotnost g/m2 41 63 116 175 249 309 

Pevnost v tahu  N/mm2 3,9 6,5 13,7 21,9 28,5 37,8 

Poměrné prodloužení % 9 11 15 18 19 22 

Dielektrická pevnost kV 2 3 5 9 13 15 
 
 
 

Tab.9  - Typické vlastnosti výrobku Nomex® 
 

Jmenovitá tloušťka mm 0,38 0,51 0,61 0,65 0,73 0,76 

Základní hmotnost g/m2 397 547 693 696 854 847 

Pevnost v tahu  N/mm2 45,9 60,6 74,1 75,8 86 84,1 

Poměrné prodloužení % 19 20 18 19 16 17 

Dielektrická pevnost kV 19 22 26 28 30 32 

 

 

4. 3 Výrobní družstvo Obzor 
 

Začátek historie je datován 1. červencem 1965. Tehdy došlo na základě usnesení vlády 
k převedení provozoven Svazu čs. invalidů do působnosti tehdejšího Ústředního svazu 
výrobních družstev. Při předávání tohoto účelového zařízení v oblasti Moravy zde bylo 
zaměstnáno téměř   600 pracovníků, z nichž více než 90 % tvořili lidé se změněnou pracovní 
schopností. Posláním družstva bylo pomáhat státu v uplatňování sociální politiky vůči občanům 
s těžším zdravotním postižením.  

Převodem do výrobního družstevnictví byly vytvořeny příznivější podmínky pro 
investiční rozvoj, a tím i celkový rozvoj družstva. Jako první závod byl postaven objekt ve Zlíně 
– Loukách. Dokončen byl krátce po vzniku družstva. Za dobu působnosti VDI Obzor byl pak 
vybudován závod v Hluku, nástrojárna ve Zlíně, výstavba v Hodoníně, získal vhodnější 
provozní místnosti v Brně, stejně jako budovu Ústředí ve Zlíně – Malenovicích, dále prostory v      
Olomouci, Šumperku, Ostravě a Luhačovicích. Došlo ke zlepšení podmínek i v Jihlavě.           
Začátkem 90. let dokončilo družstvo výstavbu dvou vícepodlažních budov ve Zlíně - Loukách. 
Do nově postavených objektů na Slanici se přestěhovalo vedení družstva společně s 
nástrojárnou a celým skladovým hospodářstvím. V roce 1992 proběhla v družstvu transformace 
a změnilo se obchodní jméno na Obzor, výrobní družstvo Zlín. V rámci organizačních změn 
prodalo družstvo v roce 1993 závody v Ostravě a v Hodoníně, v roce 1994 závod v Hluku, a v 
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roce 1997 závod v Brně s provozovnou v Jihlavě. V důsledku prodeje závodu v Hluku muselo 
družstvo v roce 1994 vybudovat ve Zlíně na Slanici vstřikolisovnu, kterou vybavilo moderním 
strojním zařízením.  

V současné době má družstvo své závody ve Zlíně, Uherském Hradišti, Olomouci a 
Šumperku, ve kterých zaměstnává cca 390 pracovníků. Družstvo je v převážné míře zaměřeno 
na výrobu drobných elektrotechnických výrobků, mechanických rozprašovačů a dávkovačů, 
kovových dílů, dílů pro automobilový průmysl, výsek těsnění a vstřikování plastů. 

 

4. 3. 1 Elektrotechnická lepenka 

Elektrotechnická drážková lepenka je speciálním druhem trvanlivé slisované 
papíroviny, určené k izolaci elektrických strojů. Vyrábí se zplstěním rostlinných vláken za 
mokra s následným vrstvením, lisováním a kalandrováním. Je hladká, ohebná, elastická, hnědé 
barvy a ekologicky šetrná. Má vysokou dielektrickou pevnost. Technické požadavky a 
vlastnosti elektrotechnické drážkové lepenky jsou stanoveny ČSN EN 60641-3-1. 
Zkouší se podle ČSN EN 60641-2.  

Elektrotechnické drážkové lepenky se používají k izolaci elektrických vodičů v 
motorech, transformátorech a jiných elektrických zařízeních. Pro tento účel se vyrobené archy 
řežou na vhodné pásy, ohýbají se a vkládají do drážek elektromotorů, vyrábějí se z nich kostry 
cívek a izolace do transformátorů, nebo se upravují na jiný žádoucí tvar. Běžně používaný 
materiál  do tloušťky 2 mm je dodáván do 5 dnů. 
 
 
Hlavní charakteristiky a výhody 

 
• Izolační materiál třídy A (105 °C) 
• Zkouší se podle ČSN EN 60641-2 
• Ekologicky šetrná 
• Celková tloušťka v mm: od 0,1  do 2,5 
• Velmi dobře ohebná a tvarovatelná 
• Hladký povrch 
• Elastická  
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Aplikace 
 
Jako plošná izolace pro 
• Střídavé motory 
• Stejnosměrné motory 
• Suché transformátory 

 
 

Tab.10  - Typické vlastnosti elektrotechnické lepenky 

 

Jmenovitá tloušťka mm 0,6 

Základní hmotnost g/m2 570 

Pevnost v tahu  N/mm2 60 

Poměrné prodloužení % 3 

Dielektrická pevnost kV 12,5 

 

4. 4 SILENT-CZECH 
Firma SILENT-CZECH spol. s r.o. byla založená v roce 1996. Od svého založení si 

hlavně v české a slovenské republice vytvořila významnou pozici v oblasti materiálů pro výrobu 
a opravy elektromotorů, transformátorů a cívek.   

Díky velkým požadavkům, které klade na svoje dodavatele a partnery, může všem  
zákazníkům nabídnout špičkové materiály, velice krátké dodací termíny a přijatelné ceny.  
Zákazníkům nabízí nejenom dodávky materiálů, ale i technické poradenství a návrhy systémů 
dle konkrétních požadavků.  Tým proškolených pracovníků se podílí na každodenním plnění 
požadavků zákazníků firmy. Hlavně díky zkušenosti firemních zaměstnanců je Silent-Czech 
vnímán a považován za seriózního partnera na trhu. 

 

 4. 4. 1 Izolace Myoflex PV/1  

Myoflex PV/1 je složený izolační materiál vytvořený slepením polyesterové folie a 
polyesterové rohože. Myoflex PV/1 obsahuje polyesterové rouno, které je suché, a vyžaduje 
impregnaci lakem nebo pryskyřicí pro dosažení konečných izolačních vlastností. Výborné 
elektrické vlastnosti umožňují použití tohoto materiálu při nižší tloušťce izolace. Myoflex PV/1 
se používá i kolaci elektrických motorů, transformátorů a elektrických zařízení s maximální 
provozní teplotou 155 °C (tepelná třída F). 
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Hlavní charakteristiky a výhody 
 
• Izolační materiál třídy F (155 °C) 
• Zkouší se podle IEC 626-2 
• Celková tloušťka v mm: od 0,08  do 0,4 
• Velmi dobré elektrické vlastnosi 
• Hladký povrch 
• Cenově výhodná  
• Tepelné třídy podle IEC 216 a IEC 85  
 
 
Aplikace 
 
Transformátory 
• Izolace koster cívek 
• Izolace fází 
• Ovíjení jader 
 
Motory, generátory 
• Výplň drážek 
• Izolace fází 
• Krycí izolace 
 
 

Tab.11  - Typické vlastnosti výrobku Myoflex PV/1 

 

Jmenovitá tloušťka mm 0,08 0,2 0,24 0,4 

Základní hmotnost g/m2 
79 220 310 536 

Pevnost v tahu N/mm2 
8 18 26 40 

Poměrné prodloužení % 20 20 20 20 

Dielektrická pevnost kV 4,5 10 15 22 

 

4. 4. 2 Izolace Myoflex PV  

Myoflex PV je složený izolační materiál vytvořený slepením 2 vrstev polyesterové 
rohože s mezivrstvou polyesterové folie. Myoflex PV je dodáván suchý, proto je nutné použít 
impregnační lak nebo pryskyřici k dosažení úplné izolace. Tato vlastnost, stejně jako vynikající 
elektrické vlastnosti umožňují použití všude tam, kde je zapotřebí dosáhnout malé tloušťky 
izolace. Polyesterové rohože u materiálu Myoflex jsou jemnější než u jiných výrobků. Tento 
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materiál je obzvláště vhodný pro izolaci elektromotorů, transformátorů a zařízení s maximální 
provozní teplotou 155 °C (tepelná třída F). 

 

Hlavní charakteristiky a výhody 

• Izolační materiál třídy F (155 °C) 
• Zkouší se podle IEC 626-2 
• Celková tloušťka v mm: od 0,08  do 0,4 
• Velmi dobré elektrické vlastnosti 
• Hladký povrch 
• Tepelné třídy podle IEC 216 a IEC 85  
• Velmi dobře tvarovatelný  
 
 
Aplikace 
 
Transformátory 
• Izolace koster cívek 
• Izolace fází 
• Ovíjení jader 
• Polohová izolace 
 
Motory, generátory 
• Výplň drážek 
• Izolace fází 
• Krycí izolace 
 
 

Tab.12  - Typické vlastnosti výrobku Myoflex PV 

 

Jmenovitá tloušťka mm 0,13 0,15 0,18 0,23 0,3 0,35 0,45 

Základní hmotnost g/m2 
125 163 198 268 359 443 583 

Pevnost v tahu N/mm2 
6 9 12 18 24 30 34 

Poměrné prodloužení % 18 18 18 18 20 20 20 

Dielektrická pevnost kV 5 7 8 10 14 18 22 
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4. 4. 3 Izolace Myoflex 2N  

Myoflex 2N je izolační materiál vytvořený slepením polyesterové folie se dvěma 
vrstvami papíru s polyamidovými vlákny na bázi aramidového papíru Nomex. Teplu odolná 
pryskyřice zajišťuje perfektní přilnavost.Nomex je vyroben s dobrou mechanickou odolností a 
vynikající odolnosti proti vysokým teplotám. Polyesterová folie je velmi odolná proti trhání. 
Kombinací těchto dvou materiálů dosahuje Myoflex 2N takových vlastností které umožňují 
použití i tam, kde se objevuje zvýšená mechanická nebo tepelná zátěž  

Teplotní stabilita Nomexu při teplotní třídě F (155 °C) je více než 25000 hodin. 
Myoflex 2N se používá obzvláště pro izolaci elektrických strojů s maximální provozní teplotou 
155 °C. Pracuje však i v těžších podmínkách, jako jsou občasné tepelné šoky. 

 

Hlavní charakteristiky a výhody 

• Izolační materiál třídy F (155 °C) 
• Zkouší se podle IEC 626-2 
• Celková tloušťka v mm: od 0,13  do 0,47 
• Velmi dobré elektrické vlastnosti 
• Hladký povrch 
• Tepelné třídy podle IEC 216 a IEC 85  
• Velmi dobře tvarovatelný  
 
 
Aplikace 
 
Transformátory 
• Izolace koster cívek 
• Izolace fází 
• Ovíjení jader 
• Polohová izolace 
Motory, generátory 
• Výplň drážek 
• Krycí izolace 
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Tab.13  - Typické vlastnosti výrobku Myoflex 2N  

Jmenovitá tloušťka mm 0,13 0,15 0,19 0,24 0,31 0,37 0,47 

Základní hmotnost g/m2 138,2 176 211 281 372 456 596 

Pevnost v tahu N/mm2 10 14 16 22 28 33 40 

Poměrné prodloužení % 17 20 20 20 22 22 25 

Dielektrická pevnost kV 6 9 10 16 18 20 28 

 

 

5 Rozbor základních parametrů  

Vzhledem k tomu že ve firemních podkladech a katalozích nejsou uvedené konkrétní 
ceny za jednotlivé izolační materiály, nebylo možné zohlednit cenové hledisko při porovnávání 
jednotlivých materiálu mezi sebou. Ceny nejsou uváděny proto, že většina firem je schopno 
vyrobit různé jmenovité tloušťky na zakázku dle potřeb zákazníka. Jmenovité tloušťky 
v katalozích jsou běžně vyráběné, a jsou i běžně skladem. Cena se tedy určuje až po domluvě 
zákazníka a výrobce, a závisí na množství odbíraného materiálu, formě dodávek a na době 
odběru ( jestli je jednorázový nebo dlouhodobý). 

 

5. 1 Jmenovitá tloušťka 

Je tloušťka všech izolačních vrstev izolačního materiálu ( některé materiály se skládají 
ze 2 nebo i 3 vrstev). Je to tedy celková tloušťka izolačního materiálu. Nejčastěji se uvádí 
v milimetrech nebo taky v mikrometrech. 

 

5. 2 Základní hmotnost 

Je hmotnost na jeden metr čtvereční izolačního materiálu při jeho určité jmenovité 
tloušťce. Nejedná se o hustotu protože některé izolační materiály jsou tvořeny z různých vrstev 
jiných materiálů. Uvádí se v gramech na metr čtvereční. 
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5. 3 Pevnost v tahu 

Pevnost v tahu měří sílu vyžadovanou k tomu, aby se zkoumaný předmět (lano, drát 
nebo nosník) tažením natáhnul do meze, kde se přetrhne (zlomí, poruší). Specificky, tažná síla 
materiálu je maximální množství tažného stresu že to může být vystaveno k před selháním. 
Definice selhání může se měnit podle typu materiálu a metodologie designu. Tažná síla je 
změřena v jednotkách síly na jednotkovou plochu. V systému SIE, jednotky jsou newtons na 
čtvereční metr (N/m?) nebo pascals (Pa). 

 

5. 4 Poměrné prodloužení 

Poměrné prodloužení je dáno poměrem změny délky izolačního materiálu k původní 
délce zkoušeného izolačního materiálu. Uvádí se v %. 

 

5. 5 Průrazné napětí  
Dielektrická pevnost je fyzikální pojem vyjadřující odolnost materiálů vůči 

elektrickému poli. Napětí při němž dojde k průrazu v daném případě závisí na vzájemném 
uspořádání dielektrika (izolátoru) a elektrod na které je přiloženo elektrické pole; dále na 
časovém průběhu (rychlosti růstu) napětí na elektrodách.  

Protože dielektrikum vždy obsahuje mikroskopické defekty, jeho dielektrická pevnost je 
daleko nižší než teoretická hodnota v ideálním materiálu. Dielektrická pevnost tenkých vrstev 
bývá vyšší než v případě silnějších destiček téhož materiálu. Uvádí se v nejčastěji v kV.  

6 Porovnání základních parametrů 
 

Po porovnání základních parametrů jsem si zvolil analýzu pomocí váhových kritérií. A 
to z toho důvodu že pomocí této analýzy můžeme srovnávat i vlastnosti které nejsou číselně 
vyjádřené, jako například chemická odolnost, odolnost proti hoření, odolnost proti 
radioaktivnímu záření atd.  
 
 

6. 1 Analýza – Váhová kritéria 
 

Tato analýza nedokáže podat přesné výsledky, protože se jedná pouze subjektivní 
hodnocení a porovnávání vybraných izolačních materiálu. To, kolik bodů a jako váhu danému 
izolačnímu materiálu přiřadíme, záleží jen na nás. Body jsou přiřazovány  podle vlastních 
požadavků na danou izolaci a také podle toho jak na nás daný výrobek působí.  
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Tab.14  - Analýza izolačních materiálu pomocí váhových kriterií 

    ThermalShield™ ThermaVolt™ CeQUIN® TufQUIN 

Kriteria 
Váhové 

kritérium 
Body ΣK Body ΣK Body ΣK Body ΣK 

Nabízené 
tloušťky 

0,2 50 10 45 9 80 16 80 16 

Dielekrtická 
pevnost 

0,2 20 4 60 12 25 5 25 5 

Tepelná třída 0,3 100 30 100 30 100 30 100 30 
Základní 
hmotnost 

0,1 100 10 45 4,5 100 10 30 3 

Ostatní 
výhody 

0,2 65 13 80 16 90 18 70 14 

 Suma     67   71,5   79   68 

 

 

Tab.15  - Analýza izolačních materiálu pomocí váhových kriterií 

    Myoflex 
PV/1 

Myoflex 
PV 

Myoflex 
2N 

Lepenka 

Kriteria 
Váhové 

kritérium  
Body ΣK Body ΣK Body ΣK Body ΣK 

Nabízené 
tloušťky 

0,2 40 8 60 12 60 12 85 17 

Dielekrtická 
pevnost 

0,2 90 18 90 18 100 20 60 12 

Tepelná 
třída 

0,3 70 21 70 21 70 21 30 9 

Základní 
hmotnost 

0,1 65 6,5 75 7,5 75 7,5 90 9 

Ostatní 
výhody 

0,2 70 14 65 13 65 13 70 14 

Suma      67,5   71,5   73,5   61 
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Tab.15  - Analýza izolačních materiálu pomocí váhových kriterií 

    Nomex® Syntherm® NKN  NPN 80 

Kriteria 
Váhové 

kritérium Body ΣK Body ΣK Body ΣK Body ΣK 

Nabízené 
tloušťky 

0,2 100 20 30 6 30 6 30 6 

Dielekrtická 
pevnost 

0,2 90 18 75 15 60 12 100 20 

Tepelná třída 0,3 80 24 70 21 80 24 70 21 
Základní 
hmotnost 

0,1 85 8,5 100 10 95 9,5 75 7,5 

Ostatní 
výhody 

0,2 100 20 65 13 65 13 75 15 

 Suma     90,5   65   64,5   69,5 

 

 

Udávání bodů je na rozmezí 1 - 100. Kde 100 znamená nejlepší hodnocení a 1 znamená 
nejhorší hodnocení. ΣK je výsledek součinu bodů a váhy daného kritéria. Suma je potom 
součtem všech ΣK u daného modelu.V konečné fázi nás zajímá výsledek s největší sumou. 
Materiál s největší sumou je dle zvolených kritérií nejkvalitnější.  

Podle zvolených kritérií vyšel jako nejkvalitnější syntetický elektroizolační papír 
Nomex® od firmy Synflex, a to ze značným bodovým rozdílem oproti ostatním 
elektroizolačním materiálům. Tento elektroizolační materiál se hodí do extremně náročných 
podmínek. Mimo to že má výborné elektrické, a mechanické vlastnosti je i velmi odolný vůči 
vnějším vlivům. Lze jej používat i při velmi nízkých teplotách až do -190 °C. Je nesnadno 
hořlavý, má vynikající chemické vlastnosti a je také odolný vůči bera a gama záření.  

Jako druhý nejlepší vyšel Anorganický papír  CeQUIN® od společnosti 3M. Jeho 
hlavní výhody jsou kromě výborných elektrických a mechanických vlastností dobrá tepelná 
třída R (220°C).  Jeho hlavní výhodou však je, že díky své vysoké tepelné vodivosti může papír 
CeQUIN lépe dosahovat takového odvodu tepla, jaký vyžadují dnešní výkonná elektrická 
zařízení, takže je lze navrhovat menší a s cenově příznivějším vybavením.  

Třetí nejúspěšnější vyšel podle analýzy izolační materiál Myoflex 2N, který má dobře 
elektrické i mechanické vlastnosti a patří do tepelné třídy F (155 °C). 

Naopak nejhůře dopadla podle váhových kritérií elektrotechnická lepenka od výrobního 
družstva Obzor. Její hlavní nevýhodou je špatná tepelná třída A (105 °C). Mez její přednosti 
patří asi hlavně to že je dobře tvarovatelná, ekologicky šetrná a elastická.  
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7 Závěr 
 

Na předchozích stránkách bylo srovnáváno 12 elektroizolačních materiálů od 4 různých 
firem. Je těžké vybrat ten nejkvalitnější a cenově příhodný elektroizolační materiál, který 
v dnešní době trh nabízí. Pro usnadnění volby je možno využít analýzu váhových kritérií. Za 
pomocí této analýzy si může každý určit, co od daného produktu vyžaduje. Po rozboru 
jednotlivých vlastností, které jsou stěžejní, se udělí vlastnostem elektroizolačního materiálu 
body a ty se vynásobí váhou, jakou danému požadavku přiřazujeme.  

Z analýzy je tedy patrné, že nejkvalitnějším  elektroizolačním materiálem je Nomex® 
od firmy Synflex. Je to ovšem poměrně zavádějící, protože analýza nám jen dopomáhá 
k výběru, ale konečné rozhodnutí by se jenom podle ní provádět nemělo.  Nomex® byl 
vyhodnocen analýzou jako nejkvalitnější, protože byla přikládána velká váha ostatním 
výhodám, a tento materiál se vykazuje vynikající odolností proti různým vnějším vlivům.  
Je proto vhodný jako izolace pro elektrické stroje, u kterých se předpokládá, že budou pracovat 
v prostředí, kde tyto vlivy budou působit.  

Do běžných podmínek by se proto více hodil druhý nejlépe hodnocený materiál 
CeQUIN®, který je i z ekonomického hlediska výhodný, protože díky své výborné tepelné 
vodivosti dosahuje lepšího odvodu tepla a díky tomu lze navrhovat menší a z cenového hlediska 
přijatelnější zařízení. Vždy ale záleží, kterému kritériu přiřadíme větší váhu podle požadavků, 
které máme na daný izolant. 

Před konečným výběrem by bylo proto vhodné, aby zákazník sdělil firmám svoje 
požadavky a jaké má představy o produktu, který požaduje. Většina firem vyrábějící izolace pro 
elektrické stroje poskytuje kromě nabídky výrobků také odborné poradenství. Před konečným 
rozhodnutím by tedy bylo vhodné kontaktovat firmy a zjistit do jaké míry jsou schopné vyhovět 
požadavkům zákazníka. Předpokládá se, že odběr izolací pro elektrické stroje bude dlouhodobý 
vztah mezi dodavatelem a odběratelem. Při rozhodování můžou hrát tedy roli i další faktory, 
jako třeba dodací podmínky, množstevní slevy atd. Vzhledem k tomu, že analýza váhových 
kritérií je jenom subjektivní metoda, mohou mít tyto faktory při rozhodování ještě větší vliv. 
Hlavně pokud je bodový rozdíl mezi vybranými elektroizolačními materiály velmi malý.  
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