
Meranie rozloženia napätia na izolátorovom reťazci

Rozloženie napätia na článkoch izolátorového reťazca
– nie je lineárne
– príčinou sú parazitné kapacitné prúdy tečúci 

– od vedenia vn k izolátorom
– od izolátorov k zemi

– parazitné prúdy zapríčiňujú rôzne úbytky na článkoch reťazca 
=> presný výpočet rozloženia napätia je prakticky nemožný. 
Výpočet napätia na k-tom článku reťazca podľa 
zjednodušujúcich predpokladov sa robí :

kde 
Un - napätie na celom izolátorovom reťazci
n - počet článkov v reťazci
a - konštanta 
Uk - napätie na k-tom článku
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Rozloženie napätia na článkoch izolátorového reťazca

– najviac elektricky namáhaný je izolátor pri vodiči
– vylepšenie rozloženia sa dosiahne použitím ochranných armatúr

Metóda merania rozloženia napätia

– je založená na indikácií kapacitných úsekových prúdov
– 1 z izolátorov (merný izolátor) je upravený tak, aby signalizačné 
zariadenie indikovalo dosiahnutie stanoveného úsekového prúdu
– danému prúdu zodpovedá konštantné svorkové napätie na izolátore
– riešené to je diódovým usmerňovačom pripojeným k preklápaciemu 
obvodu
– po dosiahnutí rozbehového prúdu sa rozsvieti signalizačná žiarovka
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Metóda merania rozloženia napätia

– schéma zapojenia merného izolátora 
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Úlohy :

Zmerajte rozloženie napätia na 10 článkovom izolátorovom reťazci a 
namerané hodnoty vyneste do grafu ukstr = f1 (k) a pk = f2 (k)

Na modeli izolátorového reťazca zmerajte a vypočítajte rozloženie 
napätia a do spoločného grafu vyneste závislosti Uk = f3 (k) pre 
jednotlivé alternatívy



Meranie rozloženia napätia na izolátorovom reťazci

Schémy zapojenia :

EV - regulačný transformátor 
MEZ 

Vsetín 380/0-500V, 52 kVA 
VT - vysokonapäťový 
transformátor 

Tur Drážďany 0,5/200 kV 
IR - izolátorový reťazec, 
články VZC
MI - merný izolátor so 

MIR - model 10-článkového izolátorového 
reťazca 

c´ - parazitná kapacita voči vodiču
c´´ - parazitná kapacita voči zemi

C - vlastná kapacita modelu 
izolátora
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Meracie pracovisko a merný izolátor :
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Model izolátorového reťazca :
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Postup pri meraní na izolátorovom reťazci :

1. merný izolátor sa zavesí do pozície 1, t.j. k uzemnenému koncu
2. napätie sa zvyšuje dovtedy, kým sa žiarovka nerozsvieti
3. na voltmetri sa odčíta hodnota napätia u1. Meranie sa opakuje 2x
4. stredná hodnota 2 meraných napätí sa zapíše do tabuľky ako u1

5. opísaný postup sa zopakuje pre všetkých 10 pozícií
6. Z hodnôt u1 až u10 sa určia percentuálne hodnoty napätia podľa :
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Postup pri meraní na modeli izolátorového reťazca :

1. prepínačmi sa nastavia hodnoty C=konšt., c´=konšt., a c´´=0 F
2. na celý reťazec sa nastavý hodnota napätia 100 V, t.j. uk=pk.
3. zmerajú sa napätia jednotlivých kondenzátorov voči zemi U1 – U10

4. do tabuľky sa zapíše hodnota Uk

5. nastavia sa hodnoty C=konšt., c´=0F a c´´=konšt.
6. opakujú sa body 3 a 4
7. nastavia sa hodnoty C=konšt., c´=konšt., a c´´=konšt.
8. opakujú sa body 3 a 4
9. pre všetky kombinácie sa vypočítajú napätia pripadajúce na 

jednotlivé kondenzátory (POZOR uk≠Uk) podľa vzťahu :

Pozn.: hodnota napätia U0=0 V

1 kkkk UUpu
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Výsledok (grafy)

Reťazec Model


