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MĚŘENÍ ZTRÁTOVÉHO ČINITELE  
IZOLACE VN STŘÍDAVÝM NAPĚTÍM  
SINUSOVÉHO PRŮBĚHU FREKVENCÍ 0,01 – 0,2 Hz 
 

Úvod 
Po mnoho let se při stanovení kvality silových kabelů 

používaly stejnosměrné napěťové zkušební zdroje, kde 
měřítkem kvality zkoušeného kabelu byl měřený stejno-
směrný činný svodový proud. Použijeme li však stejno-
směrnou napěťovou zkoušku na polymerické kabely, 
které jsou určeny pro provoz na střídavých systémech 50 
Hz, můžeme odhalit přinejlepším hrubé defekty a naopak 
můžeme způsobit výpadek nevhodným elektrickým na-
máháním izolace kabelu. Bylo dokázáno, že stejnosměr-
né napěťové zkoušky silových kabelů z polymerů mohou 
vyvolat v pevném dielektriku polymerů prostorový náboj, 
který může nesmazatelně ovlivnit životnost silového ka-
belu. Použijeme li však k napěťovým zkouškám střídavý 
vysokonapěťový zdroj o nízké frekvenci bude rozdělení 
namáhání kabelu a kabelových souborů velice podobné, 
jako při provozním namáhání, ale velikost zkušebního 
zařízení pracujícího s nízkou frekvencí bude menší, stej-
ně tak hmotnost nižší, než srovnatelné zkušební střídavé 
zdroje síťové frekvence. Při napěťových zkouškách stří-
davým napětí je svodový proud dříve důležitý při stejno-
směrných zkouškách nahrazen kapacitním nabíjecím 
proudem. K určení kvality dielektrika zkoušeného silového kabelu bylo potřeba najít novou vypovídací veli-
činu. 

Měření ztrátového činitele tg δ 
Libovolný činný svodový proud zapříčiní fázové posunutí mezi 

vektory přiloženého napětí a celkového proudu zátěží. U ideální 
izolace by fázový posuv mezi vektory napětí a proudu byl 90°. 
Ztráty v odporové složce dielektrika posunují proudový vektor od 
pravého úhlu o malý ztrátový úhel "δ". Měřením tohoto ztrá-
tového úhlu získáme hodnotu ztrátového činitele tg δ a ten je již 
přímo svázán s odporovými ztrátami v dielektriku kabelu, stejně 
jako byl v případě stejnosměrných napěťových zkoušek svázán 
se ztrátami činný svodový proud. Ztráty v dielektriku 
polymerického kabelu jsou velice nízké, na druhou stranu  při 
měření střídavým napětím nízkou frekvencí je hodnota ztrátového činitele tg δ mnohem vyšší než při měře-
ní síťovou frekvencí. 

Měření ztrátového činitele tg δ kapacitních objektů, jako kabelů, 
průchodek, transformátorů, rotačních strojů atd. je zavedenou 
diagnostickou metodou při vyhodnocování integrity izolace zkou-
šeného objektu. Měření ztrátového činitele tg δ nízkou frekvencí 
nám tedy napomáhá při určení stavu stárnutí silového kabelu. 
Změny tg δ měřené při nízké frekvenci (0,01-2 Hz) upozorňují na 
stárnutí izolace kabelu a poskytují tak velice důležitou informaci 
ke stanovení zbývající životnosti silových kabelů. 

Nejlépe se toto měřicí diagnostické zařízení VLF TAN DELTA 
využije společně s přenosným vysokonapěťovým nízkofrekvenč-
ním napěťovým generátorem VLF4022, VLF6022, nebo mobil-
ním VLF12022 společnosti HIGH VOLTAGE. Získá se tak pře-
nosný systém na zkoušení a diagnostiku silových kabelů, který je 
možné jednoduše zabudovat do měřicího vozu, nebo jednoduše 
složit na místě měření, protože všechny části měřicího diagnos-
tického systému tg δ o nízké frekvenci, kromě VLF12022, jsou 
snadno a lehce přenositelná, stejně tak rozměrově malá.  

VLF TDB60F měřicí zařízení pro měření ztrátového 
činitele tg δ nízkou frekvencí 0,01-0,2 Hz

Ovládací  jednotka VLF 6022CMF zařízení 
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DIAGNOSTIKA SILOVÝCH KABELŮ  
NÍZKOFREKVENČNÍ MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ  
HIGH VOLTAGE TDB60F SPOJENÉ S VLF6022F ZAŘÍZENÍM 
 

Popis 
Přenosná zkušební zařízení VLF4022CMF, VLF6022CMF a mobilní VLF12022F společnosti HIGH VOLTAGE 

Inc.  se střídavým sinusovým průběhem zkušebního napětí o frekvenci 0,1 Hz; 0.05Hz; 0.02Hz (120 kV navíc 
0,01 Hz) )umožňuje provádět zkoušky  silových kabelů typu vyhověl/nevyhověl. Rozšíření diagnostických schop-
ností HIGH VOLTAGE VLF zdrojů umožňuje jejich propojení s měřicím můstkovým nízkofrekvenčním zařízením 
VLF TDB60F pracujícím s frekvencí od 0,01 Hz do 0,2 Hz, které měří hodnotu ztrátového činitele tan δ izolace 
zkoušeného kabelu. Systém dále odečte efektivní hodnoty zkušebního napětí, proudu a zobrazí velikost a frek-
venci zkušebního napětí spolu se ztrátovým činitelem tg δ v radianech izolace kabelu.  Dlouhodobým sledováním 
ztrátového činitele izolace lze diagnostikovat zestárnutí izolace zkoušeného kabelu a obsluha tak může lépe 
rozhodnout o zbývající životnosti zkoušeného kabelu.   

Nespornou výhodou diagnostikování stavu izolace silových 
kabelů pomocí ztrátového činitele tg δ je schopnost měřit i silové 
kabely s izolací zestárnutou vodními stromečky, což v případě 
použití měřicí metody částečných výbojů není možné. Systém je 
dále možné využít pro diagnostikování stavu izolace motorů, 
průchodek a všech vn elektrických zařízeních. 

Technické údaje 
Systém měří ztrátový úhel tg δ zkoušené vysokonapětové izolace 
elektrického zařízení, nebo kabelu nízkou frekvencí od 0,01 Hz do 0,2 Hz 
v závislosti na nastavené frekvenci HIGH VOLTAGE VLF napájecího 
zdroje. Střídavé zkušební napětí o nízké frekvenci na zátěži nezávislého 
sinusového průběhu se získává jedním z HIGH VOLTAGE VLF 
generátorů VLF4022CMF, VLF6022CMF a VLF12022F. 

Zařízení VLF TDS60F tvoří dvě části: měřicí část a napájecí část. Měřicí 
část zajistí zpracování údajů napětí a proudu vyskytujících se ve 
vysokonapěťovém zkoušeném obvodu  ve formě ztrátového činitele tg δ 
zkoušené izolace a dalších podpůrných údajů. Současně je propojena 
přes RS232 s notebookem a běžícím monitorovacím programem, který 
umožňuje podrobnější diagnostikování stavu izolace. Napájecí část je 
připojena přímo na zkoušenou izolaci a snímá aktuální zkušební napětí a 
proud a vytváří vstupní signály zaváděné do měřicí části. Měřicí část je 
napájena ze sítě a napájecí část z dobíjecích baterií. Obě části jsou pro-
pojeny dvěma optickými vodiči. 
 

Pracovní napětí:   1-40 kV ef. (60kV max.), 0,01 Hz – 0,2 Hz 
Rozsah proudu:  0 - 50 mA ef. VLF (nízká frekvence) 
Rozlišení tan δ:  0,0005 
Přesnost tan δ:  +2% + 0,005 nastavení nuly 
Měřicí displej:  128 x 64 LCD s přisvětlením 
Zobrazené údaje: zkušební napětí (ef. U), nabíjecí proud dielektrika (ef. I) zkušební frekvence, ztrátový 

úhel tg δ (rad) 
Napájení:  měřicí část 230 V, 50 Hz, & ze sítě dobíjecími bateriemi napájecí části 
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