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Abstrakt 

 
Diplomová práce se zabývá působením degradačních vlivů na izolační systém. Je zde 

především řešena problematika chování izolačního systému izolačního kabelového vedení VN 
při vybraných typech namáhání a jeho velikostech. Na základě poskytnutých dat 
z experimentálního měření je provedena analýza vybraných veličin stárnutí. Chování izolačního 
systému izolačního kabelového vedení při různých namáháních je vyneseno do grafů, u kterých 
je proveden popis. Výsledkem diplomové práce je diagnostika izolačního systému izolačního 
kabelového vedení VN prostřednictvím vybraných činitelů stárnutí při proměnné teplotě, 
vlhkosti a napětí.  

 

Klíčová slova 

vysokonapěťový kabel, izolační materiály, izolační systém, namáhání, degradační 
vlivy, stárnutí, diagnostika, ztrátový činitel tgδ, izolační odpor, elektrické napětí, klimatická 
komora, vlhkost, teplota, čas.  

 
 
 

Abstract 

 
My graduation theses deals with degradation effects action on insulative system. I solve 

here  especially the question of insulative system of insulating underground line VN behaviour 
at chosen types of straining and its sizes. Based on provided data of experimental measurements 
the analysis of chosen fadeawy quantities is carried out. The insulative system of insulating 
underground line VN behaviour at various strainings is carried out to the graphes with 
description. The result of the graduation theses is the insulative system of insulating 
underground line VN diagnostics by means of chosen fadeaway factors at variable temperature, 
humidity and tension. 

 

Key words 

high tension cable, insulating materials, insulative system, straining, degradation 
effects, fadeaway, diagnostics, power loss factor tgδ, insulating resistance, tension, climatic 
chamber, humidity.  
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Seznam použitých symbolů a značek 

 
symbol název jednotka 

C Elektrická kapacita (F) 

cosφ Účiník (-) 

d Průměr (m) 

EIS Elektroizolační systém (-) 

hum Relativní vlhkost (%) 

I Elektrický proud (A) 

IP Třídy ochran (-) 

In Jmenovitý elektrický proud (A) 

L Životnost (h) 

l Délka (m) 

M, S Mechanické namáhání (-) 

NN Nízké napětí (-) 

Pi10 Desetiminutový polarizační index (-) 

R Elektrický odpor (Ω) 

r Poloměr (m) 

Ri Izolační odpor (Ω) 

Ril Odpor kabelu délky l (Ω) 

Riz Zdánlivý polarizační odpor (Ω) 

t Čas (h) 

T Teplota (°C) 

tgδ Ztrátový činitel (-) 

U Elektrické napětí (V) 

Un Jmenovité napětí (V) 

Up Napětí elektrického průrazu (V) 

UV Ultrafialové záření (nm) 

VN Vysoké napětí (-) 

Xc Kapacitní reaktance (Ω) 

Z Elektrická impedance (Ω) 

ε Permitivita  (F.m-1) 

ε 0 Permitivita vakua (F.m-1) 

εr Relativní permitivita (F.m-1) 

ρV Vnitřní rezistivita (Ω.m) 

ρP Povrchová rezistivita (Ω.m) 
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Úvod 
 
 Kabely VN řadíme mezi jedny z nejdůležitějších prvků energetiky. Mají široké 
uplatnění v distribuci elektrické energie. S vysokonapěťovými kabely se setkáváme již desítky 
let, ale dnešní energetické rozvody kladou na jednotlivé části stále větší požadavky, a proto je 
třeba stále vyvíjet, modernizovat a zdokonalovat. Se stále se rozšiřující nabídkou roste také 
konkurence, která nutí výrobce neustále zlepšovat své výrobky jak z hlediska parametrů, 
výrobních nákladů tak i z hlediska ceny. 

 
Znalost definování procesů stárnutí nám umožňuje získat cenné informace v oblasti 

chování izolačních stavů izolačního kabelového vedení v odlišných klimatických podmínkách 
na jejichž základě dokáže odborný pracovník s vysokou pravděpodobností určit zbývající 
životnost a na základě vyhodnocení rozhodnout o případných opatřeních. 

 
Měřící technika, která nabírá s rozvojem výpočetní techniky velký rozmach, získává     

i v této oblasti velké možnosti. Výpočetní technika je jedním z nejvýznamnějších vývojových 
prostředků v elektrotechnice, strojírenství a stavebnictví, kde se používá při mechanických 
výpočtech, ale  prakticky má své uplatnění ve všech oborech. Dnešní využití metod měření 
předpokládá příslušné programové a hardwarové vybavení pracoviště a odpovídající znalosti 
konstruktéra.  

 
Řešení problémů stárnutí, respektive času a rychlosti stárnutí při proměnných  

teplotách, vlhkostech a napětích je důležitou součástí při návrhu vysokonapěťových kabelů. 
Musí vyhovovat nejrůznějším bezpečnostním podmínkám, aby nedošlo k poruše nebo výpadku 
elektrické energie, hlavně v oblastech, kde jsou na dodávkách elektrické energie závislé lidské 
životy. Kabely vysokého napětí musí být schopny provozu za podmínek deklarovaných 
výrobcem. Je možné navrhování vysokonapěťových kabelů bez zbytečného předimenzování, 
protože tím roste i cena která mnohdy neúměrně roste kvalitě. Je předpoklad, že kabely 
vysokého napětí budou co nejjednodušší, co nejlevnější a hlavně vysoce spolehlivé.  

 
K diagnostice izolačních stavů izolačního vedení jsem využil odborných literatur 

zabývající se oblastí diagnostikování izolačních stavů izolačního kabelového vedení. Pro co 
nejlepší simulaci vybraných druhů namáhání byla využita klimatická komora a výsledky měření 
jsem vyhodnotil. 
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1  Kabelové vedení VN   
 
1.1  Definice a popis kabelového vedení VN 
 

Kabelovým vedením vysokého napětí se rozumějí vodiče s přenosovým napětím         
od 3 kV do 35 kV. Používají se k rozvodu elektrické energie. Jsou převážně uloženy v zemi a 
společně tvoří síť VN. Kabelová síť začíná vývodem z rozvodny VN nebo svodem 
z venkovního vedení VN a končí v koncové transformační stanici či vývodem na venkovní 
vedení. [9] 

  
Elektrické vodiče vytvářejí dráhy pro elektrický proud. Aby proud přecházel skutečně 

jen určenou dráhou, musí být vodivá dráha obklopená materiálem nevodivým – izolantem. Pod 
pojmem izolovaný vodič se rozumí jen takový vodič, u kterého vodivý a izolovaný materiál 
tvoří jeden celek. Holé vodiče jsou navzájem od venkovního prostředí též izolované vzduchem, 
avšak vzduch s vodiči nepředstavuje jednotný konstrukční celek. Izolovaný vodič anebo 
izolované vodiče stočené a opatřené dalšími obaly jsou kabely. Slovo kabel znamenalo původně 
lano. Přirozeným vývojem se dospělo k tomu, že se na vodiče stočené z většího počtu drátů 
přenesl výraz kabel s přívlastkem ,, elektrický “. Část kabelu, zpravidla kovová, která slouží 
k vedení elektrického proudu, se označuje jako jádro. Na obr.1 jsou zobrazeny druhy jader. [9] 

 
 

 
 

obr. 1:  Konstrukce a tvary nejpoužívanějších průřezů silnoproudých jader 

jádra kruhového průřezu: a- plné, b – složené neizolované, c- složené slisované  

jádra sektorového průřezu: d – plné, e – složené neizolované, f – složené slisované 
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Proudovodná dráha kabelů VN, respektive jejich jádra jsou hliníková z AEL 99,5 podle 
ČSN 42 4004 nebo měděná ECu 99,9 podle ČSN 42 3001. Jádro skládající se z jednoho drátu se 
označuje jako plné. Jádro tvořené více dráty se označuje jako složené. Složená jádra mohou být 
slisovaná nebo neslisovaná. Z hlediska tvaru průřezu může být jádro kruhové, sektorové, duté a 
segmentové. Průřez sektorových jader má tvar kruhové výseče se zaoblenými hranami. 
Segmentová jádra mají kruhový průřez, ale jsou rozdělena na čtyři, šest nebo více částí kruhové 
výseče. Segmenty mohou být navzájem izolované tenkou vrstvou izolačního materiálu, 
například jednou nebo dvěma páskami papíru nebo fólie z plastu za účelem snížení vlivu 
povrchového jevu. Všechny segmenty jednoho jádra jsou segmenty jádra jedné fáze. Obal jádra 
případně včetně jeho stínění, určený na elektrické odizolování od vnějšího prostředí se označuje 
izolace. Izolace, která je na fázovém jádru, se nazývá fázová a izolace, která je společná 
několika stočeným prvkům kabelu, se nazývá obvodová. [7] 

 
Stínění jádra s izolací ohraničují elektrické pole žíly jen na objem izolace. Na 

polovodivou část stínění se u silnoproudých kabelů navine kovová, obvykle měděná páska, jejíž 
úloha je zabezpečit nulový potenciál na povrchu kabelu po celé jeho délce, vést nabíjecí,           
a ve značné míře i zkratové proudy a částečně i mechanicky chránit duši kabelu před jejím 
mechanickým poškozením. [9] 

 
Jádro a stínění s izolací se označuje žíla kabelu. Žíla může být fázová, ta je určená na 

připojení na fázový rozvod systému anebo nulová a jádro bude na nulovém potenciálu systému. 
 

Soustava stočených prvků – žil, opatřená obvodovou izolací, vložkou a nebo                  
i výplňovým obalem, se nazývá duše kabelu. Duše je často opatřená ochranným obalem proti 
poškození. Vrstva, která vyplňuje prostor mezi stočenými žilami, se nazývá výplňový obal. Celá 
vrstva ochranného obalu z kovu, vulkanizátoru nebo plastu se označuje jako plášť. [9] 

 
Vysokonapěťové kabely s izolací zesítěného polyetylénu můžeme rozdělit z hlediska 

oplášťování kabelu na jednoplášťový kabel nebo na dvouplášťový kabel. Na obr.2 je zobrazen 
silový kabel 10-AXEKVCE pro ilustraci s popisem jednotlivých vrstev. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

obr. 2:  Konstrukce kabelu 10-AXEKVC 

1 - hliníkové jádro (10-AVXEKVCE. vodoblok systém v jádře),  

2 – vnitřní polovodivá vrstva, 3 - izolace ze sítěného polyetylénu, 4 - vnější polovodivá vrstva, 

5 - polovodivá vodublokující páska, 6 - stínění měděnými dráty s protispirálou z měděné pásky, 

7 -  vodoblokující páska, 8 -vnější plášť – polyetylén 
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Z hlediska bariéry proti vniku vody se kabely VN dělí:  
 

a) standardní bariéra pod pláštěm – je vždy obsažena v každém provedení kabelu  
b) přídavná bariéra v jádře kabelu – zvýšená ochrana proti podélnému vniknutí vody 
c) vodotěsné provedení kabelu – zvýšená ochrana proti vniknutí tlakové vody 

 

  Jednoplášťový kabel se základní bariérou proti vniku vody, se standardně používá VN 
kabel z lineárního polyetylénu s bariérou proti podélnému vniknutí vody pod pláštěm. Kabely se 
používají v případech uložení do země, kde se nevyskytuje tlaková voda, to znamená, že dle 
výsledků geologického průzkumu nesmí přesáhnout hladina vodního sloupce hranici 2 metry. 
Slouží k opravám poruch klasických kabelů. [8] 
 

Jednoplášťové kabely se základní bariérou proti vniku vody nejsou standardně 
používány. Jejich použití je velmi specifické a používá se pouze v odůvodnitelných případech, 
kde se jedná o případné křížení vodního toku, či uložení do zeminy, kde se vyskytuje tlaková 
spodní voda s hladinou vodního sloupce vyšším než 2 metry. [8] 
 
 Dvouplášťový kabel se základní bariérou proti vniku vody má přídavný plášť z PVC, 
který mu zajišťuje odolnost proti šíření plamene. Proto se v tomto provedení používá jen tam, 
kde hrozí nebezpečí šíření plamene v případě zahoření kabelu, jako například v kolektorech, na 
propojení mezi TR 110/20,35kV a kobkami. Kabel se zvýšenou odolností proti vodě                   
a ve vodotěsném provedení se nepoužívá nebo jen ve zvláště výjimečných případech. [8] 
 

Izolační materiály a proudovodná dráha jsou v těsném styku, kde mohou vznikat 
plynové vrstvy, výstupky, případně nerovnosti. Před použitím vhodné izolace je třeba definovat 
v jakém prostředí bude kabel pracovat. Kabely VN se skládají z několika druhů izolačních 
vrstev. Vnější vrstva neboli plášť, může být tvořena polyethylenem, což je materiál kde lze při 
výrobě využít vstřikování a vytlačování a má označení PE. Podobným typem jako předchozí PE 
je zesítěný polyetylen s označením XLPE. Tento druh izolačního materiálu má velkou pevnost 
v tahu, odolnost proti zvýšeným teplotám, má malé elektrické ztráty a je méně náchylný na 
vznik trhlinek způsobených napětím. Dalším izolačním materiálem je polyvinil chlorid, 
označovaný často jako PVC. Polyvinil chlorid se zpracovává buď bez změkčovadel, pouze se 
stabilizátory, mazivy a modifikátory na tvrdší izolace a nebo se přidávají změkčovadla na 
výrobky polotuhé až elastické. Někdy se může používat pouze polyvinyl, mnohem častější je 
kombinace  polyethylen a polyvinil chlorid. Jestliže se má jednat o vodotěsný plášť, je nutné 
použít vinylethylen a hliníkovou fólii. Obal nad pláštěm slouží jako protikorozní ochrana a je 
provedena formou asfaltového nátěru v několika vrstvách, která je na závěr překryta nelepícím 
křídovým polevem. Označení kabelů a jejich ochranné obaly jsou uvedeny v příloze č.1 [5] 

 
   
1.2  Ukládání kabelů VN 
 

Ukládání kabelů VN se provádí na základě zpracované projektové dokumentace,         
ve které jsou vyřešeny křížení a souběhy s inženýrskými sítěmi a objekty v souladu s platnými 
předpisy a normami. Ukládání zemních kabelů musí odpovídat normě dle ČSN 33 2000-5-52 a 
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jejich prostorové uspořádání dle ČSN 73 6005. Při pokládce je nutné dodržet ukládání 
jednožilových kabelů v trojúhelníkové nebo ploché formaci. [8] 

 
Přednostně se používá plochá formace, při které kabely mají menší tepelnou degradaci 

izolace. V případě průrazu je u ploché formace menší možnost přechodu zemního spojení na 
dvou nebo třífázový zkrat. Při volbě trasy kabelového vedení v obydlených oblastech se dává 
přednost ukládání do nezpevněných částí prostoru přidruženého ke komunikaci souběžně s osou 
komunikace. Po využití těchto prostorů se kabely ukládají pod chodník. [8] 

 
Při soustředění většího počtu kabelů do jedné trasy je nutno snížit zatížení nebo zvětšit 

jejich vzdálenost od sebe, aby nedocházelo k vysušování půdy. Uložení kabelů se vyznačuje na 
příčných řezech ve výkresové dokumentaci. Při ukládání více druhů kabelů nad sebe je nutné 
dodržet pravidlo, že vysokonapěťové kabely jsou uloženy u dna výkopu a nízkonapěťové nad 
nimi. Kabely VN jsou přitom zasypány vrstvou písku a odděleny betonovými deskami tak, aby 
při případné poruše nedošlo k poškození ostatních kabelů elektrickým obloukem. Při tomto 
uspořádání je zatížitelnost kabelů snížena vzhledem k vzájemnému ohřívání a vysušování půdy.  

 
 

1.3  Uložení kabelů do země 
 

Kabely nesmí být kladeny v půdách obsahující soli a kyseliny, v půdách s hnijícími 
látkami a v některých půdách písčitých a kamenitých. V takovém případě se kabely ukládají do 
tunelů, kanálků, trub, tvárnic nebo se jinak chrání před mechanickým a chemickým působením. 
Kabely se ukládají do rýhy, která je o 0,2 m hlubší než je nejmenší dovolené krytí stanovené 
normou ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005. [8] 

 
Krytím se rozumí vzdálenost mezi povrchem terénu a povrchem kabelu. Tam, kde nelze 

dodržet předepsanou hloubku, je nutné kabel chránit proti poškození mechanickou ochranou. 
Minimální vzdálenost stavebních objektů od krajního kabelu, musí být aspoň 0,6 m. V normě 
dle ČSN 73 6005 jsou uvedeny minimální vzdálenosti mezi kabely při souběhu vedení. 
V případě, že nelze tyto vzdálenosti dodržet, kabely se oddělí přepážkou odolávající 
elektrickému oblouku nebo se uloží do kabelových žlabů. [8] 

 
Při křížení se kabely oddělí cihlami nebo betonovou deskou. Pokud je jedno                  

z křižujících vedení v betonovém žlabu, druhé není třeba žlabem chránit. Pro druhé vedení 
postačuje použít plastový žlab. Nejmenší svislé vzdálenosti jsou uvedeny v normě ČSN 73 
6005. Ve formaci ploché nebo trojúhelníkové se ukládají jednožilové kabely VN. Při volbě 
ukládání ve formě těsného trojúhelníku se nejdříve uloží dva kabely vedle sebe a třetí kabel se 
uloží na ně. Polohu kabelů je nutné zajistit plastikovou zajišťovací páskou ve vzdálenosti 2 až 
2,5 m od sebe. Při ukládání jednožilových kabelů do ploché formace je nutno mezi nimi 
zachovat sedmicentimetrovou mezeru. Před uložením kabelu je nutné vyčistit dno výkopu od 
pevných částic, kamenů a  poté pokrýt vrstvou 10 - 14 cm jemnozrnného písku. [8] 

 
Při pokládce musí být konec kabelu uzavřen proti vniknutí vlhkosti smršťovací čapkou. 

Uložený kabel se pak zasype stejnou vrstvou jemnozrnného písku a zakrytí je provedeno 
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betonovými či plastovými deskami. Výška pískové vrstvy se měří od povrchu kabelu. Místo 
desek je možno taktéž použít pro zakrytí cihly uložené napříč nebo výstražnou fólii, která se 
pokládá 30 cm pod povrch. [8] 

 
Kabely musí být zakryté alespoň čtyřcentimetrovou vrstvou. V místech vjezdů do 

domů, garáží a jiných objektů. Kabely se chrání plastovými trubkami, plastovými kabelovými 
žlaby nebo betonovými trubkami s otvorem minimálně o průměru 20 cm. Je také možné použít 
tvárnice s otvorem o průměru 1,5 násobku průměru vodiče. Souběžné kabely ve společné rýze, 
vzdálené méně než 20 cm, je nutné od sebe oddělit přepážkou z betonových desek, popřípadě    
z cihel postavených na délku. Je zakázáno používat děrované cihly. Na kabely se připevní 
označovací štítky v provedení a četnosti dle metodiky jednotného značení. [8] 
 
 
2  Izolační systém kabelového vedení  – degradační činitelé  
 
2.1  Definice degradace a popis  
 

Degradací označujeme stárnutí, jako postupné nevratné změny vlastností 
elektroizolačních systémů důsledkem působení jednoho nebo více ovlivňujících faktorů. Je to 
změna stavu v závislosti na čase. Každý materiál podléhá určitému času, kdy stárnutí narůstá 
rychleji. Degradační děje lze klasifikovat i jako únavu nebo opotřebení. Některé materiály jsou 
odolnější, jiné méně. Provozní životnost elektrického zařízení je často určována životností jeho 
elektroizolačního systému, někdy bývá jen označována zkratkou EIS. Na obr.3 je zobrazeno 
schéma elektroizolačního stárnutí. Životnost může být ovlivněna elektrickým, tepelným, 
mechanickým namáháním nebo působením vlivů okolního prostředí. Ty mohou působit 
jednotlivě nebo v kombinaci. [6]  
 

 
 

obr. 3:  Schéma stárnutí elektroizolačního systému 
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Ideální by bylo zahrnout do sledování dějů stárnutí s možností reprodukování všech 
mechanismů způsobující stárnutí, které se vyskytují v provozu.  

 
V praxi je často velmi obtížné toho dosáhnout, protože podmínky při působení určitého 

mechanismu způsobujícího stárnutí nejsou úplně známé nebo pochopené. Několik mechanismů 
způsobující stárnutí se může vyskytovat současně nebo samostatně v časové posloupnosti. [6] 

 
Na obr.4 se předpokládá, že elektroizolační systém je vystaven elektrickému, 

tepelnému, mechanickému namáhání a namáhání okolním prostředím.  
 
Z počátku, kde je znázorněna etapa namáhání okolním prostředím, dochází 

k elektrickému stárnutí, které způsobuje zvýšení dielektrických ztrát a má za následek jedno 
nebo několik lokalizovaných zvýšení teploty izolace. V těchto místech s vyšší teplotou se 
namáhání okolním prostředím  a tepelné namáhání stávají faktory stárnutí a urychlují chemické 
změny v izolaci.  

 
 

 
obr. 4: Příklad možných mechanismů stárnutí. 

A - namáhání okolního prostředí, B – změny v izolaci, C – etapa tvoření místních trhlin, 

D –úplná porucha, E - elektrické namáhání , M - mechanické namáhání, T - tepelné namáhání. 

 
Rychlost stárnutí je závislá na chemických změnách a jejich vážnosti, kde příklad je 

uveden na obr.5 Při zhoršení izolace vlivem chemických reakcí na kritickou úroveň vznikají 
trhlinky, což je na obr.5 znázorněno jako etapa ,, C “ . V případě, že dochází k dalšímu 
zhoršování a trhlinky dosahují kritické velikosti, dochází k částečným výbojům a nakonec to 
vede 
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vede k úplné poruše, to je zobrazeno jako etapa ,, D “ . Stárnutí tedy neprobíhá lineárně s časem, 
jak je znázorněno na obr.5 [6] 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obr. 5: Stárnutí jako funkce času pro obr.4 

 
Mechanismus s odlišným charakterem stárnutí je znázorněn na obr.6, kde se v etapě 

chemických změn v izolaci mohou dále zvyšovat dielektrické ztráty a způsobit zvýšení teploty, 
vedoucí k místnímu tavení. Na základě toho je během etapy C ztráta mechanické pevnosti dost 
velká, aby došlo k poruše - průběh charakteristiky stárnutí v čase je zobrazen na obr.7. [6] 
 

 
obr. 6: Příklad možných mechanismů stárnutí v závislosti na čase  

hgjgj 
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D 
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Elektroizolační materiály jsou klíčovou součástí ve všech elektrických zařízeních a jsou 
intenzivně studovány z hlediska degradace. Proto je velmi důležité poznat jejich parametry a 
vlastnosti hned po výrobě, ale i do budoucna. Z mnoha experimentálně zjištěných charakteristik 
izolačních materiálů vycházejí diagnostické metody. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

obr. 7: Stárnutí jako funkce času pro obr.6 

 
Diagnostické postupy se odvozují také z vlastností materiálů zjištěných při studiu 

degradačních pochodů. Znalost elektroizolačních materiálů je nutná nejen pro diagnostiku 
elektrických zařízení, ale také pro návrh izolačních systémů, potažmo celých elektrických 
zařízení. K tomu je nutná znalost provozních podmínek a působících faktorů. Ke studiu 
materiálů a studiu vnějších vlivů na jejich vlastnosti je nutné používat vhodné metodiky popisu 
zkoušek ke zjištění jejich základních charakteristik. V praxi je tomu tak, že jsou prováděny 
zrychlené zkoušky životnosti, srovnávací zkoušky a další testy, které se zaměřují na působící 
degradační faktory jednotlivě, stejně tak i na jejich kombinace a interakce. Kromě elektrických 
parametrů se v neposlední řadě sledují mechanické a tepelné účinky na daných materiálech. 
Izolační systém jako celek musí splňovat řadu náročných kritérií, která jsou pro jeho dané 
nasazení nezbytné. Je velmi důležité určit zůstatkovou životnost vzhledem k případné poruše, 
která by mohla ohrozit bezpečnost osob a zařízení. [5] 

 
Proto je na bezpečnostním a ekonomickém zvážení, kdy zařízení odstavit, případně jak 

dlouho by byl provoz ještě bezpečný, aniž by došlo k poškození zařízení. Při každé odstávce 
pracovně velmi vytíženého zařízení dochází k finančním ztrátám. Jde hlavně o to, jak ztrátám 
bezpečně předejít a co nejvíce je eliminovat. Vycházíme ze skutečnosti, že v provozu způsobují 

stárnutí 

t1 t2 
 

t3 
 čas 

Rychlost stárnutí 

A 

C 
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degradační činitelé změny struktury izolace. Při studiu stárnutí elektrického izolačního systému 
sledujeme působící faktory. Pokud rozhoduje převážně jeden faktor, hovoříme o 
jednofaktrorovém stárnutí. Pokud ovlivňuje stárnutí více než jeden faktor, hovoříme o stárnutí 
s více faktory. Stárnutí sledovaného elektroizolačního systému probíhá v různých etapách a 
v každé etapě je namáhán obecně různými vlivy. Může se jednat o různé kombinace působících 
faktorů nebo o namáhání jedním faktorem. [5] 

 
Elektrické stárnutí zahrnuje účinky působení elektrického pole a vznik částečných 

výbojů, plazivých proudů, elektrických stromečků, elektrolýzy, účinky prostorových nábojů. [5] 
 

Tepelné stárnutí zahrnuje chemické a fyzikální změny, které vznikají v důsledku 
chemických degradačních reakcí vlivem teploty. Jedná se o difúzi a depolymerační reakce. [5] 

 
Mechanické stárnutí elektroizolačních materiálů je třeba sledovat vzhledem k procesu 

výroby a jejich jednotlivých kroků, při montáži a samozřejmě během provozu elektrického 
zařízení. Vlivem elektrodynamických, elektromagnetických a tepelných sil často vzniká 
mechanické namáhání. [5] 

 
Působení dalších faktorů – stárnutí je obecně ovlivňováno přítomností dalších 

působících faktorů. Přítomnost chemických zplodin a vlhkosti může působit na degradaci 
materiálu pouze za spolupůsobení dalšího faktoru. [5] 

 
Degradační faktory, které působí na zařízení, jsou různé a jsou určené prostředím,       

ve kterém se zařízení nachází. Vzhledem k velkému množství činitelů je třeba ke každému 
problému přistupovat individuálně a závěry interpretovat s omezením jejich platnosti. [5] 

 
 

2.2  Degradační vlivy působící na zařízení   
        

Elektrické a jiné důležité vlastnosti nejsou dané jen složením a strukturou materiálu 
samotného, ale závisí na venkovních činitelích. Většina materiálových charakteristik izolantů 
nejsou materiálové konstanty, ale jsou závislé na mnoha činitelích s různou mírou vlivů a 
způsobují různě velké změny, které se dají rozdělit do tří skupin. [5] 

 

Vratný charakter změny: Vlastnosti výrobku se vrátí  na původní hodnoty po ukončení 
činnosti nepříznivých činitelů, na jejichž základě došlo k následné změně. Například při změně 
teploty se mění elektrický odpor, dielektrické ztráty a elektrická pevnost. [5]  

 

Přechodný charakter změny:  Při přechodném znehodnocení se vlastnosti upraví na 
původní hodnotu, hned po poklesnutí degradačního činitele pod kritickou hodnotu. Například 
znehodnocení povrchových vlastností dielektrika ve vlhké atmosféře. [5] 

 
Nevratný charakter změny: Za nevratné změny považujeme změny, při kterých se již 

vlastnosti materiálu nevrátí na původní úroveň ani po zániku degradačního působení. Takovéto 



Petr Havránek  -  Diagnostika izolačního systému VN kabelového vedení 

VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektrických strojů a přístrojů 

11 
 

trvalé změny může způsobit například ionizační záření, na jehož intenzitě závisí například 
vnitřní odpor. [5]  

 
Porušení tuhé izolace vyvolává obyčejně nevratné změny, zatímco kapalné a plynné 

izolace se celkově anebo do určité míry obnovují. Proto je z hlediska degradačních procesů 
největší pozornost věnovaná právě tuhým izolačním materiálům. Vlastnosti zařízení mohou 
dosahovat různých stupňů degradace, a to bez ohledu, zda je zařízení v provozu nebo ne. Je 
nezbytné poznat časový činitel, protože nevědomost poznatků o vlivech může způsobovat 
nevratné změny. Míry těchto změn mohou vést k nesprávnému určení životnosti 
elektrotechnického zařízení. Na funkčnost každého zařízení mají vliv dvě skupiny vlivů. Vnitřní 

vlivy jsou rozděleny na obr.8. Druhá skupina vnějších vlivů je uvedena na obr. 9 [5]     
 

 
obr. 8:  Vnitřní vlivy působící na funkčnost zařízení 

 
Mezi vnitřní vlivy zahrnujeme činitele související se vznikem výrobku. V zájmu 

každého výrobce je, aby věnoval dostatečnou pozornost jednotlivým složkám vnitřních vlivů, 
vzhledem k dosažení co nejlepší požadované kvality a spolehlivosti výrobku. [5]  

 
Vlivy působící na elektrotechnický výrobek v době jeho používání označujeme jako 

venkovní. Zde je na každém provozovateli, aby zvolil vhodný výběr zařízení pro dané 
specifické prostředí. Důležitý je i personál a kvalifikovaný servis s pravidelnou kontrolou, který 
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má zajistit bezpečný a bezproblémový chod celého zařízení. Zanedbání kterékoli složky může 
vést k poškození zařízení, výraznému snížení životnosti nebo ukončení funkčnosti. [5]    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

obr. 9: Vnější vlivy působící na funkčnost zařízení 

 
 

3  Působící vlivy a namáhání na izolační systém kabelového vedení VN   
 
3.1  Degradační vlivy působící na zařízení   
        

Elektrické a jiné důležité vlastnosti nejsou dané jen složením a strukturou materiálu 
samotného, ale závisí na venkovních činitelích. Většina materiálových charakteristik izolantů 
nejsou materiálové konstanty, ale jsou závislé na mnoha činitelích s různou mírou vlivů a 
způsobují různě velké změny, které se dají rozdělit do tří skupin. Je třeba si uvědomit, že 
životnost je determinována nejen kvalitou použitých surovin, technologií výroby, ale                  
i odpovídajícími životnostními zkouškami při zavádění nových postupů. Procedury, kdy 
podrobíme zařízení intenzivnějšímu namáhání než v provozu za účelem odhadnutí životnosti, 
nazýváme zrychlené stárnutí. Díky němu můžeme získat informace o odolnosti materiálu vůči 
působení provozních činitelů v relativně krátkém čase. [5]  

 
Zvládnutí správné metodiky hodnocení procesu stárnutí materiálů je vážný technický 

problém, který vyžaduje velké zkušenosti v této oblasti. Poznání životnosti, přesněji odolnosti 
jednotlivých částí a celku vůči definovaným vnějším a vnitřním podmínkám, je základním 
předpokladem kvalitního návrhu technického zařízení. Je nevyhnutelnou podmínkou dosažení 
požadované kvality a spolehlivosti výrobku a nebo zařízení v provozu. V příloze č.2 jsou 
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uvedeny degradační činitelé provozního prostředí, typické degradační projevy a jejich důsledky. 
[5] 
 

 Za základní degradační faktory je možné považovat: 
- elektrické namáhání 
- mechanické namáhání 
- tepelné namáhání 
- enviromentální namáhání  

 
V teoretické části se zaměřuji jen na ty degradační činitele, které nejsou uvedené 

v praktické části diplomové práce. Podrobněji se zabývám tepelným namáháním, namáháním 
vlhkosti a elektrickým namáháním v praktické části diplomové práce v kapitole č.5 [5] 
 
 
3.1.1  Environmentální namáhání   
 

Elektrotechnické výrobky musí odolávat různému environmentálnímu namáhání 
v závislosti na místě používání výrobku. Namáhání musí být podrobně známé už při jeho 
navrhování, aby se mohlo zvolit vhodné provedení výrobku schopné odolávat namáhání 
vnějšího prostředí. Zemský povrch se z hlediska klimatického prostředí rozděluje na víc oblastí. 
V každé z nich má podnebí určité charakteristické znaky a vlastnosti izolantů rozhodujícím 
způsobem ovlivňující určité klimatické činitele. Klasifikací podmínek vnějšího prostředí se 
zaobírá norma STN 038900, která se používá jako podkladový materiál při výběru mezních 
hodnot teploty a vlhkosti vzduchu pro odvozování druhu klimatického provedení  výrobku. [1]  

 
Účelem normy je stanovit omezený počet klimatických prostředí charakterizovaných 

hodnotami teploty a vlhkosti vzduchu tak, aby tyto typy představovaly podmínky, které se 
nejčastěji vyskytují při přepravě, skladování, montáži a provozu výrobku. Typy klimatického 
prostředí a extrémní hodnoty denních průměrů teploty a vlhkosti vzduchu podle normy STN 03 
8900 jsou uvedené v tab. 1. [1] 

 
průměrné roční minimální a maximální denní průměry 

typy podnebí 
označení 

nejnižší 
teplota 

(°C) 

nejvyšší 
teplota 

(°C) 

nejvyšší 
teplota při 
RV > 85% 

(°C) 

nejvyšší 
absolutní 
vlhkost  
(m/g) 

velmi studené EC -55 26 18 14 

studené C -45 25 13 12 

chladné CT -29 29 18 15 

mírné WT -15 30 20 17 

teplé suché WDr -10 35 23 20 

horké suché MWDr 0 35 24 22 

velmi horké suché EWDr 8 43 26 24 

horké vlhké Wda 12 35 28 27 

horké vlhké vyrovnané WDEaE 17 33 31 30 

tab. 1: Extrémní hodnoty denních průměrů teploty a vlhkosti vzduchu 

pro jednotlivé typy podnebí 
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3.1.2  Vliv agresivních prostředí 
 

Chemicky agresivní prostředí obsahuje agresivní látky v kapalné a plynné fázi. 
Z hlediska vlivů na elektrická zařízení jsou zvláště nebezpečná prostředí chemického průmyslu, 
kde se vyskytují oxidy dusíku, solí a podobně. Podmínkou agresivního působení většiny 
anorganických exhalací je přítomnost vody, v ní se exhalace rozpouštějí. Elektrické vlastnosti 
ovlivňují vzniklé ionty. Jestliže jde o izolační nebo konstrukční nevodivé materiály nebo 
materiály urychlující korozní přechody elektrovodných a konstrukčních kovových materiálů, 
vodivost závisí na molekulové hmotnosti, která ovlivňuje pohyblivost iontů. [1]  
 
 
3.1.3  Korozní vlivy 
 

Korozní vlivy jsou definovány jako samovolně probíhající děj znehodnocování 
materiálů kovových i nekovových působením prostředí. Elektrochemické reakce jsou příčinou 
koroze. Faktory, které vyvolávají korozi jsou rozmanité a podle jejich zastoupení a vzájemných 
interakcí nabývá koroze různých forem a má různý časový průběh. Faktory ovlivňující korozi 
zahrnují vlastnosti samotného kovu, mechanické a fyzikální vlivy a vlastnosti vnějšího 
prostředí. V neposlední řadě jsou faktory vytvářející korozní proces, například korozní 
zplodiny. Formy koroze jsou: 
  

a) rovnoměrná koroze – je to nejběžnější typ koroze, kde je povrch materiálu napaden   
rovnoměrně. 

b) bodová koroze – velmi nebezpečná forma koroze, místní napadení ve formě  
      úzkých důlků. Často jsou důlky překryty korozními produkty, a proto je těžko   
      zjistitelná. 
c) štěrbinová koroze – značně ovlivňuje mechanické vlastnosti kovů, vzniká na  

rozhraní fází, ve štěrbinách konstrukcí. 
d) mezikrystalická koroze – rozpad slitin v jednotlivá zrna, ztráta mechanických  

vlastností. 
 f)   selektivní koroze – selektivní rozpouštění krystalů jedné ze složek u slitin, materiál  

      křehne a ztrácí pevnost. 
e) korozní únava – vzniká působením cyklického namáhání tahem u korozního  

prostředí. 
 g)   korozní praskání – koroze způsobená kombinací korozního prostředí a vnitřního či  
                   vnějšího namáhání tahem se projevuje vznikem mezikrystalických trhlin. 
  

Správná volba materiálu a protikorozní ochrany mají významný vliv na zmenšení ztrát 
způsobených korozí. Z hlediska volby materiálu se respektují nejméně příznivé podmínky, ve 
kterých bude výrobek provozován. Je nutné brát ohled na to, že korozní vlastnosti součástky 
závisí nejen na vlastnostech základního materiálu, ale také na způsobu zpracování, respektive 
opracování. [1]  
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3.1.4  Vliv prachu 
 
Prach, který je obsažený v ovzduší můžeme rozdělit do několika skupin dle původu na:  
 
a/ prach anorganický přírodní, což je písek nebo vulkanický prach 
b/ anorganický průmyslový prach, který vzniká při spalování  
c/ organický prach, což jsou zárodky plísní, pyl a textilní prach. 

 
V prostředí středně průmyslových oblastí mírného podnebí jsou množství 

anorganického přírodního prachu, anorganického průmyslového prachu a organického prachu 
přibližně v poměru 20:60:10. Částice prachu se neusazují pouze na povrchu součástí, ale mohou 
pronikat velmi jemnými štěrbinami do uzavřených prostor elektrických zařízení. Rychlost 
průchodu prachové částice závisí na teplotě prašného prostředí, velikosti štěrbiny a na její 
hmotnosti. Prach může vyvolat znehodnocení mechanického charakteru, ovlivňovat elektrické 
vlastnosti materiálů a prvků, zejména za přítomnosti vysoké vlhkosti vzduchu. Suchý prach 
může v podmínkách nízké vlhkosti způsobit vznik nebezpečných elektrostatických nábojů. [1] 
 
 
3.1.5  Vliv záření 
 

Sluneční záření je nejzávažnějším činitelem. Vlivem infračervené části slunečního 
spektra přesahují povrchy předmětů často teplotu vzduchu 40°C ve stínu. Škodlivá je i jeho 
ultrafialová část. V důsledku těchto faktorů dochází k vytváření nenasycených vazeb 
v polymerech nebo k rozpadu řetězců makromolekul. Tyto procesy mají vliv na vlastnosti plastů 
a dochází ke křehnutí a následnému praskání. Gama záření a elektrony s vysokou energií mají 
podobné vlastnosti jako sluneční záření. Iontové útvary vznikající přerušením vazeb 
makromolekul absorbovanou energií rekombinují za vzniku nových a často odlišných 
chemických vazeb, což má za následek změnu fyzikálních a chemických vlastností. [1]   
 

 Radiační namáhání se v běžných přírodních podmínkách téměř nevyskytuje, je 
specifické pro okolí jádrově-energetických zařízení. Způsobuje nevratné změny elektrických a 
mechanických vlastností izolantů už při relativně nízkých dávkách. Zvlášť citlivé na záření jsou 
organické materiály, konkrétně plasty, které mají nejnižší aktivační energii. Všeobecně můžeme 
konstatovat, že trvalé změny elektrických vlastností nejsou významné až do dávek, při kterých 
dochází k podstatnému zhoršení mechanických vlastností organických izolantů. Vyjímku tvoří 
polyvinilchlorid a polyvinilidenchlorid, ve kterých vyloučený chlor velmi zhoršuje elektrické 
vlastnosti. [1]  

 
Kapacita daného vodiče po ozáření mírně vzrostla. Rozdíl mezi ozářeným a 

neozářeným kabelem se zvětšoval s narůstající teplotou. Ještě výraznější je tento trend při 
ztrátovém činiteli. Degradační účinek záření se potvrdil i na poklese izolačního odporu o téměř 
dva řády,  který souvisí s generováním nových nosičů náboje. [1]  

 
Z hlediska trvalých změn mechanických vlastností se polymery chovají zásadně dvojím 

způsobem, podle toho v nich dochází k zesíťování nebo degradaci molekul. Při zesíťování 



Petr Havránek  -  Diagnostika izolačního systému VN kabelového vedení 

VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektrických strojů a přístrojů 

16 
 

vznikají mezi molekulami příčné kovalentní vazby, které vytvářejí trojrozměrnou strukturu. Tím 
se zvětšuje pevnost v tahu a v ohybu, modul prožnuti, tvrdost, rychle však klesá tažnost. Při 
degradaci se trhají vazby hlavního řetězce a zmenšuje se molekulová váha. Pevnost těchto látek 
rychle klesá. [1]  

 
Na změnu elektro-fyzikálních vlastností izolantů působí nejen dávka záření, ale i 

dávkový příkon a přítomnost kyslíku, teplota, ale i jiné faktory. Pokud ozařování probíhá za 
přítomnosti kyslíku, je degradace významnější při nízké dávkové rychlosti. Při velmi nízkých 
dávkových rychlostech existuje pro některé polymery pravděpodobně oblast, ve které je 
degradace na dávkové rychlosti nezávislá. Při velmi vysokých dávkových rychlostech ozařování 
na vzduchu a za nepřítomnosti kyslíku je rozdíl ve stupni degradace nepatrný, protože vzhledem 
ke krátkému času ozařování kyslík ze vzduchu nestačí difundovat do vnitra polymeru. [1]  

 
 

3.1.6  Biologické vlivy 
 

Působící materiály organického původu jsou nejčastěji plísně, prostředí, kde je přítomna 
voda a bakterie. Plísně napadají výrobky během skladování a dopravy, kde vedle vysoké 
vlhkosti a optimální teploty jsou další podmínky příznivé pro růst plísní. Plísně využívají jako 
zdroje řadu materiálů na bázi přírodních a syntetických pryskyřic. Důsledkem působení jsou 
změny elektroizolačních vlastností plastů a izolantů. Jejich zabarvení je produktem plísní. [6]   

 
 
3.1.7  Mechanické namáhání 

 
Přestože primárními funkčními vlastnostmi jsou elektrické, nemůžeme zapomenout ani 

na mechanické vlastnosti. Každé zařízení a jeho izolační systém je mechanicky namáhaný, ať už 
ve výrobě, skladování, balení, montáži anebo později v provozu. Když máme materiál 
nedostatečně mechanicky odolný, například praskne anebo se protlačí, izolační vrstva ztratí 
souvislost a v poškozeném místě nastane vodivé spojení anebo průraz. [5] 

 
Mechanické vlastnosti musejí být vyhovující nejen při teplotě okolí, ale i v rozsahu 

teplot, ve kterých zařízení pracuje. Takovými vlastnostmi jsou obyčejně teplotní roztažnost, 
pevnost v ohybu, pevnost v tlaku a pevnost v tahu. Takové vlastnosti izolace jsou dané složením 
izolantu, který izolaci tvoří. [5] 

 
Tepelná závislost mechanických vlastností je rozhodující měrou dána teplotní závislostí 

mechanických vlastností organické části, to je polymerní částí izolace. Změna mechanických 
vlastností polymeru v závislosti na teplotě souvisí se změnami v pohybech částí molekul a tím   
i prázdných míst ve struktuře polymerů. Odolnost vůči mechanickému namáhání je rozdílná 
nejen podle toho, zda jde o namáhání v tahu nebo tlaku, ale je závislá i na časovém průběhu a 
trvání namáhání. Mechanické namáhání můžeme rozdělit do dvou skupin: 

– prvotní, které je vyvoláno vlastním provozem 
– druhotné, které je způsobeno vnějším prostředím, jako je například vítr a seizmické 

pohyby. 
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Obzvlášť nebezpečná může být interference prvotního a druhotného mechanického 
namáhání, kdy mohou být neočekávaně dosaženy kritické hodnoty. Mechanické namáhání je 
důležitým degradačním faktorem vyskytujícím se u všech rotačních strojů. Mechanické 
namáhání S je dané amplitudou a frekvencí mechanických kmitů.  Když je izolace vystavená 
mechanickým kmitům, potom je životnost dána vztahem: 

 
 L = KmּS-m (3.17) 

 
kde je         L – životnost 
        Km, m –konstanta 

 
Přehled základních degradačních činitelů a jejich typické degradační projevy jsou 

popsány v příloze č.1. [5] 
 
 
4  Popis metod pro určení veličin charakterizujících izolační systém   
 
4.1  Aktuální diagnostické procesy a metody 

 
V elektrotechnologické diagnostice existuje řada metod používaných pro zjišťování 

vlastností. Uvedené metody jsou ty, které se používají pro zjišťování rozhodujících a základních 
vlastností izolantů. Jejich znalost je pro rozhodování o vhodnosti a aplikovatelnosti izolantu pro 
daný účel klíčová a nezastupitelná. Jedná se o zjišťované elektrické vlastnosti absorpčních a 
resorpčních proudů, ztrátový činitel i permitivitu a elektrickou pevnost. Z mechanických 
vlastností se jedná o zjišťování tahové, tlakové a ohybové pevnosti a rázovou houževnatost. [3]   

 
Uvedené postupy vycházejí z doporučení norem a použitých literatur, které se 

problematice věnují. Ze strukturálních analýz aplikace skupiny termických analýz 
s akcentováním využití v oblasti diagnostiky izolantů, k vyšetřování jejich teploty a koeficientu 
tepelné roztažnosti. Zachycení a popis všech metod týkající se všech detailů diagnostiky 
izolantů není prakticky možné. Pro studium dalších vlastností, pohledů na izolanty z jiných úhlů 
je třeba obrátit pozornost k normám a předpisům. V případě neexistujícího předpisu je nutné 
zvolit vlastní cestu, aplikaci metod vlastní konstrukce splňující námi požadované informace. [4]   
 
 
4.2  Standardní podmínky při diagnostice izolantů 
 

Vzhledem k tomu, že vlastnosti izolantů mohou do jisté míry ovlivnit podmínky, 
v nichž se nacházejí, stávají se důležitými podmínkami, v nichž se experimentální materiál 
nachází před zkouškou a při zkoušce. S cílem lepší reprodukovatelnosti hodnot výsledků 
zkoušek, pro zachování stálých podmínek v průběhu zkoušky i pro částečnou neutralizaci 
variability vlastností a historie vzorků před zkouškou, je nutné provést před vlastním měřením 
určité operace. [3] 
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Jedná se o předkondicionování – odstranění nebo neutralizaci minulých vlivů vzhledem 
k teplotám a vlhkosti, jimž byl vzorek vystaven v minulosti a posléze kondicionování, což je 
vystavení vzorku působení okolního prostředí se stanovenou vlhkostí při stanovené teplotě a na 
přesně definovanou dobu. Obě operace je možné spojit za předpokladu, že mají stejné 
podmínky. Základní podmínky předkondicionování a kondicionování při zkoušce jsou u nás 
doporučeny normou ČSN IEC 212 – Standardní podmínky používané před zkoušením a během 
zkoušení pevných elektroizolačních materiálů. [3]  

 
Vlastní zkušební podmínky jsou dány teplotou, vlhkostí obklopující vzorek a 

atmosférickým tlakem v době provádění zkoušky. Standardně referenčním prostředím jsou ty 
podmínky, na které přepočítáváme podmínky při zkoušce. Standardně je stanovena referenční 
teplota 20°C, relativní vlhkost 65% a tlak 1013mbar. Doporučuje se, aby zkoušky probíhaly 
v prostředí, které zachovává požadované podmínky. Základní podmínky - teplotu a vlhkost,  
norma doporučuje předkondicionování, kondicionování i zkoušky a uvádí je tabelárně. Doba 
kondicionování obvykle závisí na druhu a charakteru zkoušeného materiálu, může se tedy pro 
různé materiály značně lišit. Zápis podmínek předkondicionování a kondicionování je uveden 
v tab.2. [3] 

 
 

Kondicionování kód 

V daném stavu R 

Předkondicionování 
a kondicionování               
v ovzduší 

(hodiny)h/(teplota)°C/(r.v.)% 

Kondicionování 
ponorem do 
kapaliny 

(hodiny)h/(teplota)°C/kapalný 

Zkouška (M) M/(teplota)°C/(r.v.)% 

tab. 2: Podmínky předkondicionování a kondicionování 
 
Je-li před kondicionováním použito předkondicionování, jsou oba kódy spojené 

znaménkem plus, kód pro kondicionování musí být od kódu pro zkoušku oddělen středníkem. 
 

příklad: 
                                   72h/70C/20%+96h/23C/50%;M/23C/50%        (4.2a)   
 
znamená, že předkondicionace probíhala 72hodin při teplotě 70°C, kondicionace při 

23°C po dobu 96 hodin při 50% relativní vlhkosti a zkouška probíhala ve stejném prostředí. 
Není-li prováděno předkondicionování, první část kódu vynecháváme. Jsou-li požadovány 
přesnější tolerance, je nutné je zapsat k příslušné veličině. Základní podmínky prostředí pro 
zkoušky a kondicionování jsou v tabulce v příloze č.3. [3] 
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4.3  Obecné aspekty problematiky 
 

Poskytují se velmi cenné informace o stavu izolantů, jejich absorpční a resorpční 
charakteristiky. Jedná se o určení izolačního odporu Ri, vnitřní ρV i povrchové ρP rezistivity, 
polarizačních indexů i dalších parametrů, kterými jsou redukované resorpční křivky a plochy 
pod absorpčními i resorpčními křivkami. Způsoby měření a metodami pro měření vnitřní a 
povrchové rezistivity tuhých elektroizolačních materiálů se zabývá norma ČSN IEC 93 
„Metody měření vnitřní a povrchové rezistivity tuhých elektroizolačních materiálů“ a ČSN IEC 
167 „Zkušební metody na stanovení izolačního odporu tuhých elektroizolačních materiálů“. 
Nejprve je nutné přesně definovat základní pojmy této oblasti. [3] 

 
Izolační odpor zkoušeného materiálu, který je mezi dvěma elektrodami, je poměr 

stejnosměrného napětí přivedeného na elektrody a celkového proudu mezi nimi v daném čase 
po připojení napětí. Závisí na vnitřním a povrchovém odporu zkoušeného materiálu. Určuje se 
po jedné minutě od přiložení napětí na elektrody. [3]  

 
Vnitřní odpor je poměr stejnosměrného napětí připojeného mezi dvě elektrody, které 

jsou umístěny na dvou protilehlých stranách zkušebního tělesa a ustáleného proudu mezi 
elektrodami, vyjímaje proud po povrchu zkušebního tělesa se zanedbáním polarizačních jevů 
v oblasti elektrod. Určuje se po jedné minutě od přiložení napětí na vzorek. [3]  

 
Vnitřní rezistivita je poměr intenzity stejnosměrného elektrického pole a hustoty 

ustáleného proudu uvnitř elektroizolačního materiálu. Je to vnitřní odpor redukovaný na 
objemovou jednotku. Povrchový odpor je poměr stejnosměrného napětí připojeného mezi 
elektrodami na povrchu zkušebního vzorku a proudu mezi elektrodami v daném čase přiložení 
napětí při zanedbání polarizačních jevů v oblasti elektrod. Povrchová rezistivita je poměr 
intenzity stejnosměrného elektrického pole a proudové hustoty v povrchové vrstvě 
elektroizolačního materiálu. Zdroj napětí pro tato měření musí být dostatečně stabilní. Při 
změně napětí musí být změna proudu zdroje proti měřenému proudu zanedbatelná. [3]  

 
 

4.4  Popis veličin popisující izolační stav izolačního kabelového vedení 
 

4.4.1  Ztrátový činitel tg δ 
 

Významným ukazatelem stavu izolace je ztrátový činitel tgδ. Ztrátový úhel tgδ je 
definován jako tangens úhlu, o který se liší fázový posun proudu zkoušeného izolantu              
od fázového posunu proudu ideálního bezztrátového. Prostřednictvím měření ztrátového činitele 
monitorujeme stav izolace elektrických zařízení, strojů a součástí. Měří se vysokým napětím při 
síťové frekvenci. Opláštěné kabely s papírovou izolací impregnovanou olejem a silové kabely 
s izolací zesítěného polyetylenu jsou v principu koaxiální kondenzátory, v ideálním případě 
představované kapacitou kabelu C a paraelním izolačním odporem R, který odpovídá ztrátám 
v izolaci. Delší kabel má větší kapacitu C a menší izolační odpor R.. Pro lepší názornost je 
náhradní elektrické schéma na obr.10 i s uvedenými veličinami. [2]   
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K vyjádření střídavých ztrát v izolaci kabelového systému, respektive nalezení 
ekvivalentu činného odporu R, jsou v elektrotechnické praxi zavedeny dvě veličiny. První 
veličinou je ztrátový činitel, založený na tangentě ztrátového úhlu δ, a druhou účiník, založený 
na cosinu fázového úhlu φ. [2]  
          

 

obr. 10: náhradní elektrické schéma kabelu 

 

 

Protože fázový úhel φ je dán matematickým rozdílem 90° a úhlu δ, pro zjednodušení je 
možné uvažovat, že obě veličiny jsou číselně shodné, respektive jejich rozdíl je maximálně 3 %. 
Pro úhly do přibližně 0,262 radiánů, tedy 15°. Pro ztrátové úhly větší než 0,262 radiánů je nutné 
velikost ztrátového činitele tgδ počítat, což se v praxi týká především měření na objektech s 
větším ztrátovým činitelem, to znamená na opláštěných kabelech s papírovou izolací 
napuštěnou olejem nebo na kabelech se zestárnutou izolací zesítěného polyetylenu. [2] 
 
 
 

    (4.41a) 
  
 
 
 
                (4.41b) 
     
 
 
  

             (4.41c) 
      
  

 
Na stav izolačních systémů se usuzuje ze změn průběhů tgδ = f(U). Velikost tgδ je 

ovlivněna provozní teplotou zařízení. [1]  
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V literatuře je uvedený vztah pro ztrátový činitel,  jeho změna je v závislosti na dávce 
ozáření:  
 a

cc Dtgtg ⋅= 0δδ  (4.41d) 
 
Potom pro dobu životnosti platí: 
 
 aDLL ⋅= 0  (4.41e) 
 

D dávka záření  
a konstanta závislá na druhu materiálu 
tg δc0 zářením indukovaný ztrátový činitel při jednotkové dávkové intenzitě 

[1]                                                            
 
 
4.4.2  Izolační odpor 
 

Veličinou charakterizující izolaci kabelu je izolační odpor izolace. Při kabelech a žilách 
v uvažované konstrukci se izolační odpor izolace kabelu délky l stanoví pomocí vzorce : 
 
     
                             (4.42b) 
 
 
a kabelu jednotkové délky zase  
     
       (3.26b)
              (4.42b)  
    

Ve vzorci 4.42a ρ je měrný vnitřní odpor materiálu izolace kabelu. Ze vztahu 4.42b je 
vidět, že izolační odpor na jednotku délky je dán jako součin izolačního odporu kabelu délky l a 
jeho délky. [5] 

 
Na hodnocení technologického procesu nebo na hodnocení elektroizolačního stavu 

izolace po určitém čase provozu z hlediska stárnutí nebo navlhnutí se využívá součin kapacity a 
izolačního odporu, který nezávisí od geometrických charakteristik systému, teda   

  
    
       
                           (4.42c) 
 

Uvedený součin má rozměr času a představuje časovou konstantu elektrického nabíjení 
kabelu, která je od několika desítek až po několik stovek sekund. Výhodou uvedeného vztahu 
je, že například při známých hodnotách veličin c, ε a ρ možno vypočítat izolační odpor Ri. [5] 
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4.4.3  Kapacita 
 

Při jednožilových kabelech nebo při vícežilových kabelech se samostatně stíněnými 
žilami je provozní kapacita kabelu daná kapacitou jedné žíly kabelu. Tato kapacita se stanoví 
jako kapacita válcového kondenzátoru, jehož dielektrikum má permitivitu rεεε ⋅= 0  , kde 

112
0 10859,8 −− ⋅⋅= mFε  je permitivita vakua a rε  je relativní permitivita izolace, tedy 

 
 
        (4.43) 
 
 
 
pro kabel délky l a na jednotku délky zase 
 
 
        
 
                             (4.43b) 
 

Z uvedených vzorců je vidět, že kapacita kabelu je přímo úměrná permitivitě izolace a, 
že čím je tloušťka izolace větší, tím je při daném elektroizolačním materiálu kapacita kabelu 
menší. [5] 
 
 
4.4.4  Polarizační index 
 

Desetiminutový polarizační index pi10 je dán poměrem zdánlivého izolačního odporu v 
čase 60 s Riz60 a v čase 600 s Riz600 po zapojení měřicího napětí. Polarizační index závisí 
především na obsahu vlhkosti v izolaci a na jejím znečištění. [1] 
 
     
         (4.44a) 
 
 
 
Orientační hodnoty pi10 pro termoplastickou izolaci jsou uvedeny v tab.3. 
 
 

Pi10 stav izolace 
menší než 1,5 velmi špatný stav (vlhko, znečištění, zestárnutí) 

2,5 až 4,0 suchá čistá 
4,0 a více velmi suchá a čistá 
1,5 až 2,5 navlhlá, znečištěná 

 

      tab. 3: Orientační hodnoty pi10 pro termoplastickou izolaci  
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5  Testovací klimatická komora   
 
5.1  Popis konstrukce zařízení 
 

Jedná se o zařízení určené pro testování kabelů VN při různých klimatických 
podmínkách. Pro moji diplomovou práci je důležitá regulace teploty a změna vlhkosti pro 
zkoušené prvky, což toto zařízení spolehlivě splňuje. [2]  

 
 Hlavní konstrukce testovací klimatické komory je vyrobena ze skleněných desek          

o tloušťce 5 mm. Horní díl klimatické komory, respektive skleněné víko je plně odnímatelné 
z hlediska zajištění dobrého přístupu. Ke snadnému sejmutí víka jsou na jeho vnější straně 
úchyty a na dosedacích plochách těsnění. V bočních stěnách ve směru uložení testovacího 
vzorku jsou vytvořeny kruhové otvory o průměru 200 mm. Tyto otvory jsou zakryty plastovými 
deskami, které jsou upevněny pomocí šroubů ke skleněné konstrukci. V plastových dílech jsou 
provedeny průchodky pro elektrorozvody a vzduchotechniku. Skleněná komora je upevněna 
v konstrukci navrhnuté na systém ItemTM. Toto zařízení umožňuje snadné úpravy, modifikace a 
rozšíření. Pro zvýšení tepelně izolačních vlastností zařízení je komora obložena deskami 
RockminTM. Tuto izolaci lze pak snadno odstranit a vizuálně kontrolovat vnitřní část komory. 
Na obr.11 je ukázka modelu provedení klimatické komory. [2] 

obr. 11:  provedení klimatické komory 
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5.2  Popis funkce testovacího zařízení 
 
Zkušební vzorek vysokonapěťového kabelu je uložen v testovacím prostoru. Zařízení je 
navrženo pro testování kabelů určené pro rozvody 6kV. Zařízení umožňuje dlouhodobě 
namáhat vzorky napětím 3/22kV . Ke skleněnému testovacímu prostoru je připojena pomocí 
rozvodů vzduchotechniky externí jednotka. Ta zajišťuje cirkulaci vzduchu. Dojde k nasátí 
vzduchu z komory, jeho následné úpravě a vzduch je vháněn zpět do testovacího prostoru. 
Klimatická komora byla navržena k testování na práci v rozsahu -10°C až +60°C. V současné 
době klimatizační jednotka umožňuje pouze vytápění, to znamená nastavení teploty vyšší než je 
teplota okolního prostředí. Ohřev vzduchu zajišťuje topná spirála s odporem 23 Ω. Jedná se       
o vzduchový výměník s ventilátorem a odporovým vytápěním. V případě potřeby lze díky 
externímu provedení jednotku nahradit za zařízení umožňující chlazení, jako je použito 
v chladničkách. [2]    
 
Zdroj vysokého napětí je přístrojový transformátor napětí VTP 25, který je ze strany nízkého 
napětí napájen střídavým laboratorním zdrojem s regulací napětí v rozsahu 0 až 255V 
s maximálním proudem 1A. Střídavý zdroj s regulací umožňuje nastavit omezení výstupního 
proudu, tímto parametrem je chráněn VN transformátor v případě zkratu. Ovládání zdroje 
nízkého napětí se provádí pomocí klávesnice umístěné na čelním panelu přístroje. Nastavená a 
změřená hodnota napětí se zobrazuje na samostatných třímístných LED displejích nebo může 
být změřená hodnota zaznamenávána přes rozhraní RS232 do počítače. [2] 
 
Z důvodu problematického připojení zdroje VN přes průchodku k testovanému vzorku a            
z hlediska zvýšení bezpečnosti, je umístěn VN transformátor přímo ve zkušebním prostoru se 
zkušebním vzorkem. VN zdroj je dále doplněn přístrojovým transformátorem napětí VTS 25, 
pro přesné měření napětí. Tento transformátor je určený pro sítě vysokého napětí pro venkovní 
aplikace. K jeho kontaktování je doporučeno z důvodů odpružení dynamických sil a vibrací 
použít maximální průřez 6 mm2. Všechny aktivní části transformátorů VPT jsou zality 
epoxidovou směsí odolávajícím vnějším vlivům, jako je UV záření, vlhkost a dalších vlivy. Aby 
byla lépe rozložena váha na komoru, je transformátor upevněn pomocí čtyř šroubů M12 za 
otvory v základové desce. Sekundární svorkovnice je vodotěsně zakrytována ochranou IP65. 
Dvoupólový přístrojový transformátor má všechny součásti primárního vinutí, včetně svorek, 
izolované od země. Izolace je dimenzována na hladinu zkušebních napětí dle odpovídajícího 
jmenovitého napětí. Za provozu musí být jedna ze sekundárních svorek uzemněna. Parametry 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny v příloze č.5. [2] 
 
 
5.2.1  Měřící karta a prvky k ní připojené 

 
Pro danou aplikaci, která vyžaduje vysoké vzorkování signálu, byla vybrána 

vysokorychlostní měřící karta DAQ karta série M, s přesným označením NI USB-6251. Jedná 
se o externí kartu s vlastním napájením, se síťovým adaptérem 230/12V. Měřící karta je 
propojena s jednotkou pro úpravu signálů. Na obr.12 je zobrazena měřící karta a jednotka pro 
úpravu signálů jako jeden prvek z hlediska přehlednosti a zjednodušení. [2]   
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Jednotka pro úpravu signálů je na zakázku vyrobený model s označením SCM-LEM-01. 
Jednotka slouží pro úpravu 4 analogových vstupů 400V a 4x 10V. Pro připojení k 400V 
kanálům je přístroj opatřen bezpečnostními konektory, 10V vstupy jsou vybaveny BNC 
konektory.  Na vstupní konektor je připojen kabel, jehož druhý konec je bez konektoru pro 
připojení na svorkovnici měřící karty. Jednotka má vlastní napájení pomocí síťového adaptéru. 
[2]   

 
Z přístrojového transformátoru napětí jsou snímány hodnoty okamžitého napětí a 

proudu pomocí převodníku signálů a měřící karty. Požadovaná a okamžitá teplota se zachycuje 
prostřednictvím procesorového PID regulátoru Ht60B a ten předává  hodnoty  převodníku 
signálů a měřící kartě. Jednotlivé signály měřených veličin jsou vhodně upraveny pro snímání 
měřící kartou. Měřící karta pak převádí analogové signály a umožňuje je programově 
vyhodnotit. [2] 

 
Měřící karta je připojena přes rozhraní USB k vhodnému uživatelskému počítači. 

Pomocí počítače a prostřednictvím připojené měřící karty jsou zaznamenávány měřené veličiny 
a je možné i ovládat zdroj střídavého napětí a regulovat teplotu v klimatické komoře. Pro lepší 
srozumitelnost je na obr. 12 celkové zjednodušené blokové schéma zapojení určené pro 
testování vzorků kabelů. [2]        
 
 
 

 
 

 
 

obr. 12: blokové schéma 
 

 
Řídící program je navrhnut ve vývojovém prostředí LabWIEV od firmy NI a to 

především z důvodů kompatibility s vhodnou měřící kartou. Jestliže je program otevřený, lze ho 
snadno modifikovat. Je zde možnost v manuálním režimu vizuálně zobrazit data měřená kartou 
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a následně je uložit. Dá se říci, že v tomto módu program pracuje jako univerzální osciloskop. 
Pro dlouhodobé testy program komunikuje se zdrojem a PID regulátorem. [2] 
 
 
6  Experimentální měření působení degradačních činitelů na izolaci kabelového 

VN vedení   
 
6.1  Specifikace a parametry měřeného vzorku kabelu AYKCY 
 

Měření bylo prováděno na vzorku vodiče s označením 6-AYKCY třížílové. Jedná se     
o vodič používaný v sítích VN do jmenovitého napětí 6 kV. Jeho pevné uložení je ve vnitřních a 
venkovních prostorách, v zemi, v betonu. Kabel je odolný proti UV záření a proti šíření 
plamene dle ČSN EN 50 265-2-1. Na obr.13 je model vzorku měřeného vodiče. [5] 

 
 
 

 
 

obr. 13:  Konstrukce kabelu AYKCY (3x240) a jeho jednotlivé vrstvy: 

1-hliníkové jádro, 2 – PVC izolace, 3- výplň, 4 – vnitřní plášť, 

5 – polovodivá páska, 6 – měděný koncentrický vodič,  

7–nevodivá páska, 8– vnější plášť  

 
Jádro vodiče je vnitřní část vodiče, kterou prochází elektrický proud. V tab.4 a v tab.5 

jsou základní parametry jádra pro vodič AYKCY. [5]   
 

jmenovitý průřez jádra / stínění 
(mm2) 

kapacita 
(µF/km) 

indukčnost 
(mH/km) 

3 x 240/25 0,863 0,281 
tab. 4: základní parametry jádra vodiče AYKCY 

 

 

proudová zatížitelnost 
In 

Al jádra v zemi 
(A) 

proudová zatížitelnost 
In 

Al jádra ve vzduchu 
(A) 

zkratový proud 
po dobu trvání 1s 

(kA) 

časová oteplovací 
konstanta 

(s) 

354 323 18,20 1410 
tab. 5: další základní parametry vodiče AYKCY 
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 Izolace kabelu AYKCY  je z PVC typu TI5 podle ČSN 34 7410-1. Hodnota izolačního 

odporu materiálu musí být minimálně 1x1011 Ω/cm. Barva izolace je přírodní u všech žil. [5] 

 

Žíly třížilových kabelů jsou stočeny, případně opatřeny lisovanou pryžovou výplní. Na 

lisované pryžové výplni je vnitřní plášť z PVC typu TM1. Výplň může být nahrazena vhodnými 

vložkami. Jednotlivé informativní hodnoty kabelu s označením 6-AYKCY jsou uvedeny 

v tab.6. [5] 

 

tab. 6: informativní parametry vodiče 6-AYKCY 

 

Co se týká stínění, je jmenovitý průřez stínění 25 mm2. Pod stíněním je polovodivá 

páska. Stínění je tvořeno měděnými dráty a protispirálou z měděné pásky. Průměr drátu nesmí 

být menší než 0,5 mm. Stínění je ovinuto separační páskou. Odpor stínění je pro průřez 25 mm2  

0,727 Ω /km. Na obr.14 jsou geometrické parametry kabelu. [5] 

 

 
 

obr. 14:  geometrické parametry kabelu 6-AYKCY-3x240 mm
2
 

tloušťka 
izolace 

jmen./nejmen. 
(mm) 

informativní 
tloušťka 
výplně 
(mm) 

informativní 
tloušťka 
vnitřního 

pláště 
(mm) 

tloušťka 
vnějšího 

pláště 
jmen./nejmen. 

(mm) 

informativní 
průměr 
kabelu 
(mm) 

informativní 
hmotnost 

kabelu 
6-AYKCY/  

(kg/m) 

3,4/2,96 1,4 1,8 3,0/2,45 64,0 5,35/9,63 
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Provozní dovolené teploty jsou v rozsahu –30 °C až +70 °C. Nejvyšší dovolená teplota 

jádra po dobu než jištění vypne zkrat je +160 °C pro průřezy do 300 mm2 a +140 °C pro průřezy 

nad 300 mm2. Nejmenší dovolená teplota pro pokládku kabelů je +4 °C, při zvýšené opatrnosti 

–5 °C. Minimální teplota prostředí při skladování kabelů je –35 °C. [5] 

 

jmenovité napětí kabelu 6 - AYKCY:  Uo/U 3,6/6 kV 

zkušební napětí kabelu 6 - AYKCY:   15 kV 

 

Poloměr ohybu musí být minimálně 15-i násobek jeho průměru. Výrobek nemá 

negativní vliv na životní prostředí. Výrobce kabelu s označením 6 – AYKCY, je  KABLO 

ELEKTRO Velké Meziříčí, společnost s ručením omezeným. Kabel AYKCY, vyráběný podle 

podnikové normy PN 01/01 je odolný proti šíření plamene podle požadavku požárně 

technických charakteristik daných vyhláškou č. 21/1996. [5] 

 

 
6.2  Experimentální měření vlivu tepelného namáhání na izolaci kabelového VN 

vedení 
 
Teplota je jedním z faktorů, které mají zásadní vliv na provozní schopnost izolačních 

materiálů. Izolanty v provozu musí často plnit svou funkci při teplotách natolik odlišných        
od běžných teplot, že jejich vlastnosti jsou tím podstatně ovlivněné. Proto je třeba znát odolnost 
izolantů vůči nízkým a vysokým teplotám a podle způsobu použití volit vždy takový materiál, 
který má vyhovující vlastnosti v celém rozsahu teplot přicházejících v úvahu v provozu. [5] 
 

Při pokojových teplotách je rychlost stárnutí tak nepatrná, že změny jsou 
nepozorovatelně malé. Někdy se však po delším čase i za takových podmínek, jaké se mohou 
vyskytnout nejen v provozu, ale i při skladování izolace nebo elektrického zařízení, projeví 
zhoršení vlastností. Maximální teplota, které můžeme izolaci vystavit bez toho, aby se její 
funkční vlastnosti nepřípustně zhoršily, je tím vyšší, čím kratší je celkový čas, při kterém je 
izolace vystavena celé předpokládané délce trvání provozu při této maximální teplotě. To 
můžeme využít jednak v případech, kdy zatížení není trvalé a konstantní, ale cyklické nebo 
jinak přerušované a jednak tehdy, kdy postačuje kratší životnost oproti té, která se požaduje. [1] 
 
 Na obr.15 je vynesen graf zahrnující ztrátový činitel tgδ, což je jeden ze základních 
měřených činitelů při zjišťování stavu izolace. Na grafu je vynesena závislost tgδ na čase.         
U měřeného vzorku došlo vyhřátí na teplotu 50°C. Celý test trval 388 hodin. Při měření byl 
vzorek vodiče úmyslně přetěžován napětím 11kV. Z křivky tgδ, je vidět, že s přibývajícím 
časem roste i tgδ a dochází k většímu namáhání izolace a tedy i rychlejšímu stárnutí izolačního 
materiálu než při optimálních, například pokojových teplotách.  
 

U teplotních změn, ohřevu nebo ochlazování můžeme hovořit o krátkodobém působení 
vždy jedné teploty. Změna teploty, respektive její kolísání, vyvolává rozměrové změny, jejichž 
následkem je mechanické pnutí, a to může být příčinou vzniku prasklinek a větších trhlin. 
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Střídání teplot může mít za následek krystalickou změnu polymerů, což kromě změny 
mechanických vlastností ovlivňuje difůzi ozónu anebo kyslíku do polymeru a tím i průběh 
stárnutí. Vlivem krátkodobého působení teploty se mění základní charakteristiky izolantu. 
Z obr.15 plyne, že čím více je zahřívána izolace kabelového vedení, tím dochází k jejímu 
poškozování – degradaci. I když je jisté, že konstantní teplota nezatěžuje izolaci kabelu jako 
časté kolísavé teploty v řádech desítek stupňů celsia, z grafu je patrné, že po 240 hodinách 
vyhřívání vzorku teplotou 50°C, se ztrátový činitel tgδ ustálí v rozmezí hodnot tgδ 0,052 až 
0,053. Je také patrné, že z počátku dochází k určitým reakcím, které se po 240 hodinách 
vyhřívání ustalují v určitých poměrně malých rozmezích. Jednotlivé reakce jsou popsány na 
následujícím obr.16, kde jsou uvedeny základní činitelé popisující stav izolačního vedení. 
 

Průběh tgδ v závislosti na čase 
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obr. 15:  závislost tgδ na čas, při teplotě 50°C  a  napětí 11kV 
 
  

Další důležitou veličinou ke zjištění stavu izolace kabelového vedení je kapacita C a 
izolační odpor RI. Na obr. 16 je porovnání ztrátového činitele tgδ, kapacity C a izolačního 
odporu RI v závislosti na čase při teplotě 50°C a napětí 11kV, respektive k jakým procesům 
dochází v určitých časových úsecích. 

 
Dlouhodobé působení teploty může vyvolat v materiálu jednak fyzikální změny, jako je 

změna hmotnosti, pružnosti a pevnosti, tak i změny chemické. Uskutečnění chemických změn je 
podmíněné dvěma předpoklady a to, že molekuly musí mít dostatečnou energii a musí být velká 
statistická pravděpodobnost setkání molekul v materiálu. 
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Na obr.16 je vidět, že nejdříve dochází k nárůstu tgδ a s ním zároveň dochází k poklesu  
izolačního odporu v čase testování 72 hodin. Pak obě zmiňované veličiny vykazují krátkou 
půlvlnu, kde je patrné zhoršení vlastností izolačního materiálu zkoušeného vzorku. Z počátku 
vlivem ohřevu, respektive kdy vzorek vodiče a všechny jeho izolační vrstvy nejsou rovnoměrně 
vyhřáté, vznikají chemické reakce a dochází k uvolňování vlhkosti, a to v celém průběhu 
měření. Vlivem teploty dochází k rozpínání izolačního materiálu a jeho následnému 
mikroskopickému nabývání na objemu, což vede k uvolňování vlhkosti z pórů izolačního 
materiálu. To by vysvětlovalo, proč je z počátku menší relativní vlhkost než na konci měření. 
Během prvních dnů je relativní vlhkost 7,9 % a už od 144 hodin testování 8,5% a v posledních 
dnech testování bylo dosahováno 9,5% relativní vlhkosti, což pravděpodobně docházelo po 
celou dobu k uvolňování vlhkosti z celé izolace vodiče, přestože byl vzorek po celou dobu 
teplotou 50°C vysoušen. Vlhkost měla pravděpodobně i vliv na izolační odpor, který ovlivňuje 
ztrátový činitel tgδ. Z celého průběhu měření, uvedeného v grafu, je dobře vidět, že při měřené 
konstantní teplotě 50°C je izolační odpor RI zobrazen jako ozrcadlený ztrátový činitel tgδ, což je 
v pořádku, protože tgδ je prakticky obrácenou hodnotou izolačního odporu RI a jen to potvrzuje 
správnost naměřených hodnot. Vlivem teplotní změny nebo vystavení účinkům teploty dochází 
k nárůstu množství náboje na vodiči. Zvýšení kinetické energie molekul a jejich částí je prvním 
začínajícím článkem mechanismu, který vede nakonec i k trvalým změnám vlastností izolantů. 
Molekuly takto získají energii potřebnou na různé chemické reakce a probíhající reakce, které 
vznikají už při pokojové teplotě a tímto se urychlují. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

obr. 16:  závislost tgδ, C a RI v závislosti na čase, při teplotě 50°C  a  napětí 11kV 
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Všechny tři uvedené veličiny nabývají největších změn na začátku testování, což 
odpovídá tomu, že dochází k určitým změnám. V tuhých izolantech už při výrobě nebo 
v provozu vznikají dutiny. V těchto dutinách vznikají výboje, které se projevují právě zvýšením 
ztrátového činitele tgδ, což se domnívám, že je způsobeno napětím 11kV, které zvyšuje 
vodivost a následně dochází k ohřevu izolačního materiálu uvnitř vodiče. Zvýšením ztrátového 
činitele tgδ  při napětí 11kV u vzorku vodiče navrhovaného pro provozní napětí 6kV je dobrým 
znakem, že v dutinách vznikají výboje, ionizace. Teplo je odváděno izolačními vrstvami do 
okolí. To způsobuje chemické reakce jednotlivých izolačních vrstev materiálu, které se 
navzájem ovlivňují. Pomalý nerovnoměrný pokles izolačního odporu je odezva na růst 
ztrátového činitele tgδ a vypovídá o jisté degradaci izolačního vedení. Izolační odpor pozvolna 
klesá a je doprovázen určitými výkyvy, ale nedochází k dramatickému poklesu. Izolační 
materiály VN musí odolávat ještě vyšším teplotám než je teplota 50°C. Připustíme-li, že 
zatěžování vysokou teplotou přispívá k jednomu z nejzávažnějších stárnutí izolačního materiálu 
a vezmu-li v potaz, že dochází téměř vždy k nejrůznějším kombinacím složeného namáhání a 
následné degradaci, tak i přesto je pokles izolačního odporu a nárůst ztrátového činitele 
poměrně malý, což vypovídá o dobré kvalitě izolačního materiálu.   

 
Konstrukce měřeného vzorku kabelu je navržená na krátkodobé působení vysoké 

teploty, která vzniká například při zkratu. Při zkratu se krátkodobě zvyšují elektrické parametry 
i teplota. U měřeného vzorku kabelu je konstrukce navržena pro provozní napětí 6kV a při 
zkratu je dovolené oteplení jádra až do teploty 140°C. Délka trvání zkratu je v řádech desetin 
sekund než zapůsobí některý z ochranných prvků elektrické soustavy. Přesný čas vypnutí je 
vázán na druh a typ elektrické ochrany. Po zkratu nastává prakticky okamžité předávání tepla 
dalším izolačním vrstvám, které mají podstatně nižší teplotu. Teplo se rozprostírá do celého 
objemu izolačního systému kabelového vedení a následně se uvolňuje do okolí.       

 
Maximální teplota, kterou můžu u izolací připustit bez ohrožení jejich funkce vzhledem 

k přechodným změnám, se označují někdy jako krátkodobá tepelná odolnost, na rozdíl od trvalé 
tepelné odolnosti. Zpravidla je dána tvarovou stálostí materiálu. Rozhodující je nižší z obou 
hodnot, proto nestačí při navrhování izolace přihlížet jen k jedné z nich. Při zvyšování teploty 
klesá mechanická pevnost a modul pružnosti pevných izolantů, plastické hmoty měknou a lehko 
se poškozují například protlačením. Při ještě vyšších teplotách se pevné látky taví – přecházejí 
do kapalného skupenství. Elektrické vlastnosti se zhoršují, odpor klesá, s čímž je při nižších 
frekvencích spojený vzrůst tgδ, permitivita vzrůstá a elektrická pevnost zpravidla klesá. [5] 

 
Při snižování teploty probíhají změny opačným směrem. Plastické hmoty tuhnou a 

tvrdnou, avšak navzdory tomu, že jejich pevnost stoupá, lehčeji se poškodí v rozsahu svých 
optimálních teplot, protože součastně klesá jejich tažnost, stávají se příliš křehkými. Tyto 
změny jsou přechodné. Když pomineme změnu teploty, obnoví se vlastnosti na původní 
hodnoty. [5] 

 
Působení nízké teploty lze rozdělit na působení přímým účinkem a nebo na působení 

sekundárním účinkem. Příkladem působení přímým účinkem jsou rozměrové změny materiálů, 
tuhnutí mazacích prostředků, dále vratné i nevratné změny, které mohou mít neblahý vliv na 
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chod zařízení. Vratné změny jsou rozměrové změny, změny mechanických a elektrických 
vlastností. [5]  

 
Vliv rychlých teplotních změn závisí na klimatických podmínkách daného klimatického 

pásma a na rychlosti atmosférických změn. Příkladem náhlé změny teploty vyplývající z 
atmosférických změn je rychlé ochlazení povrchu deštěm, který je vyhřátý sluncem. Rychlých 
změn je dosahováno i při rychlém přemístění zařízení, například letecké přepravě. Změny 
teploty mohou způsobit nebezpečná pnutí v některých částech zařízení, rozvrstvování laminátů, 
ztrátu hermetizace zapouzdřených částí. [1] 

 
Teplotní odolnost izolantů se označuje teplotními třídami. Při třídění se vychází 

především z chemické podstaty jednotlivých materiálů a zkušeností z jejich provozního použití. 
Jednotlivé třídy izolace včetně maximální dovolené teploty jsou uvedeny v příloze č.6. [1] 

 
Nevratné změny jsou vážnějšího charakteru, které téměř vždy vedou k poškození 

materiálu. Vznikají vady materiálu jako je praskání, trhlinky až k velké trhliny, jak na povrchu, 
tak i v hloubce materiálu a dochází k narušení a deformaci krystalické mřížky. Sekundární 
účinek nízké teploty vzniká dlouhodobějším působením nízké teploty během period mrazu, 
které mají dlouhodobější charakter. Například v nevytápěných budovách energetické rozvodné 
sítě. Vlivem nárůstu venkovní teploty a má-li vzduch možnost vniknout do budovy, kondenzují 
se vodní páry na chladných částech zařízení, což má velmi negativní vliv. [1] 

 
Chemické změny jsou zpravidla hlavní příčinou trvalých změn při působení teploty. Na 

zhoršování vlastností se mohou účastnit i fyzikální změny. Například se stoupající teplotou se 
zvyšuje intenzita odpařování změkčovačů, tím se ztrácí jejich účinek, kvůli kterému se do 
izolačních směsí přidávají, izolant tvrdne a stává se křehkým. [5] 

 
Druh reakce závisí na chemické struktuře konkrétního izolantu. Nejčastěji jde o reakci 

s kyslíkem obsaženým ve vzduchu, případně i v izolantu samotném. Přitom nejde jen o jednu 
reakci, ale o celý komplex různých reakcí probíhajících současně i postupně, při kterých 
vznikají polární, nízko-molekulové i plynné produkty. Tyto změny mají za následek, kromě 
zhoršení mechanických vlastností, obvyklých při stárnutí, i zhoršení většiny elektrických 
vlastností. [5] 

 
Stárnutí málokdy bývá jednoduchým procesem a téměř vždy při něm probíhá více 

reakcí  současně nebo za sebou, s různou reakční konstantou. Velmi často je to ale jedna reakce, 
která určuje rychlost změn. Například při následných reakcích má rozhodující vliv rychlost 
nejpomalejší reakce. To umožňuje aplikovat určité všeobecné výsledky i na složité případy. Na 
druhé straně, reakce, která je rozhodující v určitém rozmezí teplot, nemusí být rozhodující při 
jiných teplotách, při kterých se více uplatňují jiné reakce s jinými reakčními konstantami. Proto 
každá transformace do oblasti teplot, ve kterých se nemůžeme opírat o experimentálně získané 
podklady, je nejistá. [5] 
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6.3  Experimentální měření vlivu namáhání vlhkostí a vody na izolaci kabelového 
VN vedení 

       
Vlhkost a její účinky jsou dalším z hlavních činitelů vedle teploty, které ovlivňují 

bezporuchovost elektrotechnických zařízení. Nejvážnější problémy jsou způsobovány vysokou 
vlhkostí vzduchu. 

 
Při nízké relativní vlhkosti se na povrchu izolantu absorbuje monomolekulová vrstva 

vody, jejíž hloubka se s zvětšující relativní vlhkostí  zvětšuje, nejdříve mírně, potom asi od 80% 
relativní vlhkosti prudce. Příčinou absorpce jsou síly působící mezi molekulami izolantu a vody. 
Elektrolytickou vodivost absorbované vrstvy zvyšují ionty vzniklé disociací různých nečistot na 
povrchu izolantu a polárních látek obsažených v izolantu samotném. Voda vniká nejen do 
makroskopických pórů a prostor v izolantech, ale molekuly vnikají i do struktury kompaktních 
izolantů. Zde platí Henryho zákon popsán vzorcem 6.3a. [5]  

 
 PSC ⋅=  (6.3a) 
 

C [gcm-3] koncentrace vodních par na vnitřní straně povrchu izolantu 
 
S [gcm-3Pa-1] konstanta úměrnosti – rozpustnost 
 
P [Pa]  tlak par na vnější straně povrchu izolantu 
 
 
Provedl jsem experiment jak vypadá závislost tgδ na relativní vlhkosti a teplotě.          

Na obr. 17 je graf měřeného vzorku o napětí 12,5kV, což znamená více jak dvojnásobné 
napěťové přetížení oproti normálu. Docházelo zde k navyšování teploty o 5°C v průměru jednou 
za 65 hodin. Pro tento experiment nebyl rozhodující čas, ale změny relativní vlhkosti a teploty. 
Snažím se zde potvrdit teorii a vysvětlit určité izolační stavy a jejich příčiny.  

 
Jedná se zde o složené namáhání, kde je společné působení teploty a vlhkosti. Obě tyto 

veličiny se mění, proto je zde těžké stoprocentně říci která má hlavní vliv, ale s velkou 
pravděpodobností se dá stanovit. Z obr.17 je patrné, že s rostoucí teplotou roste i ztrátový činitel 
tgδ. Růst teploty izolačního materiálu vede ke zvýšení vodivosti izolačního materiálu a 
ztrátového činitele tgδ což způsobuje další nárůst teploty. Taktéž je patrné, že při rostoucí 
teplotě vlivem ohřevu a následným odpařováním klesá vlhkost. Začátek měření byl na teplotě 
24°C a relativní vlhkosti 38,5% a  konec měření na teplotě 50°C při relativní vlhkosti 11,5%.   

 
To znamená, že vzorek byl vysoušen. Vysoušení je závislé na teplotě, respektive je 

přímoúměrné teplotě. Tgδ má průběh lineárně rostoucí do teploty 45°C, kde se ustaluje u 
hodnoty 0,244 tgδ. Z počátku měření od hodnoty 24°C vlhkost prudce klesá, dochází 
k nejintenzivnějšímu odpařování do teploty 35°C, kde se vlhkost ustálí  na hodnotě 17,7% a zde 
stagnuje. Dále od teploty 40°C relativní vlhkost klesá jen pozvolna a dochází k otevírání pórů 
materiálů a následnému dovysušování. Od teploty 50°C je možné usuzovat, že další vysušování 
by mělo za následek už jen malý pokles relativní vlhkosti, kde by docházelo k tavení materiálu 
od určité teploty a následné destrukci materiálu. Závislost tgδ při proměnné vlhkosti a teplotě, 
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která je na obr.17, bych kvalifikoval jako namáhání s nevratnými změnami. Změny nemají 
destruktivní charakter, ale přispívají k rychlejšímu stárnutí izolačního systému izolačního 
kabelového vedení       

 

 
obr. 17:  závislost tgδ na relativní vlhkosti a teplotě 

 
Působením vlhkosti a vody se elektrické vlastnosti  většiny izolantů v menší nebo větší 

míře zhoršují, povrchový a vnitřní odpor i elektrická pevnost klesají, dielektrické ztráty a 
permitivita se zvětšuje. Tento mimořádně velký účinek vody souvisí s její vysokou permitivitou 
a vysokým stupněm disociace na ionty, způsobujícím vysokou elektrolytickou vodivost vody. 
Při styku pevné látky s ovzduším nastává jednak absorpce vody na povrchu a absorpce uvnitř. 
[5]    

 
Pro ověření a kontrolu správnosti předchozích tvrzení jsem vynesl na obr.18 specifický 

graf vybraných veličin určující stav izolace. Kde je vzorek vodiče zatěžován provozním napětím 
6kV. Teplotní rozsah byl v ještě větším rozpětí hodnot než v předchozích případech. Graf je 
specifický svou formou provedení, kde je křivka stanovující průběh kapacity C vynesena 
proležením mezi naměřenými body. Izolační odpor a ztrátový činitel jsou zakresleny spojnicí 

T (°C) 

relativní vlhkost (%) 

Závislost tgδ na proměnné vlhkosti a teplotě  

tgδ 
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čar z naměřených bodů, až na výjimku v hodnotě 35°C, kde jsem izolační odpor a ztrátový 
činitel nezařadil mezi křivku propojující změřené body a izoloval je od ostatních, neboť se 
domnívám, že tyto dvě hodnoty nejsou správně. Pravděpodobně tím důvodem byl nestabilní 
napěťový zdroj, kde došlo ke zvýšení napětí. V měření se potvrzuje to, že ztrátový činitel tgδ je 
ozrcadlená hodnota izolačního odporu Ri a naopak, což potvrzuje teorii a správnost měření. 
Dále je z grafu na obr.18 vidět, že s rostoucí teplotou klesá vlhkost, což je také v souladu 
s předchozími komentáři. Největší změřená vlhkost je v nejnižší měřené teplotě, tedy při teplotě 
15°C a vlhkost dosahuje téměř 80%. Při teplotě 20°C je největší izolační odpor, je to doba, kdy 
se uvolňuje z vnitřních částí izolace vlhkost a dostává se na povrch jednotlivých vrstev, které 
jsou navlhlé. Tím, že materiál obsahuje velké množství relativní vlhkosti způsobuje                    
i mikroskopické zvětšování jednotlivých izolačních vrstev. To vede ke špičce izolačního odporu 
a poklesu ztrátového činitele tgδ. Zmiňovaná výchylka je způsobena postupem vlhkosti 
z vnitřních částí izolace směrem k povrchu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
obr. 18:  Průběhy vybraných izolačních veličin při pomalu rostoucí teplotě 

 
S odpařováním vlhkosti ze zkušebního vzorku dochází ke změně hmotnosti. Vzhledem 

k tomu, že se jedná pouze o malý vzorek zkoušeného materiálu, změna hmotnosti bude 
zanedbatelná. Od teploty 25°C dochází k ustalování izolačního odporu a ztrátového činitele na  
konstantních hodnotách, když neberu v potaz již v úvodu zmiňovanou výchylku při teplotě 
35°C.  Od teploty 40°C se mírně začíná zvyšovat ztrátový činitel tgδ a klesat izolační odpor, což 

RI (MΩ) tgδ (-) C (nF) 

Průběh tgδ, RI a C při klesající vlhkosti a rostoucí teplotě  

T (°C) 

vlhkost (%) 

Ri 

tgδ 

C 
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je příčinou zvyšující se teploty, kdy se teplota okolí vyrovnává teplotě uvnitř zkušebního vzorku 
vodiče a to způsobuje menší odvod tepla do okolí. Na základě vyšší teploty a vysoušení všech 
izolačních vrstev kabelu se zvyšuje vodivost izolačního materiálu. Kapacita má rostoucí 
charakter až k hodnotě 0,325 nF, kde se ustaluje.  

 
V každém případě je nízká vlhkost vzduchu pro elektrická zařízení méně nebezpečná 

než vysoká relativní vlhkost. Když není v izolantu všude stejná koncentrace vodních par, tyto 
difundují z míst s větší koncentrací do míst s menší. Množství par, které přejde za jednotku času 
plochou F kolmou na směr proudění, je úměrné této ploše a koncentračnímu spádu. Q je 
množství vodních par, X je souřadnice ve směru proudění, konstanta D se nazývá difúzní 
koeficient. Vztah je I. Fickův zákon:  
[5] 

 
X

C
DF

dt

dQ

δ

δ
−=  (6.3b) 

 
Difúzí par se mění jejich koncentrace v jednotlivých místech. Časová změna 

koncentrace je dána II. Fickovým zákonem: 
[5] 

         
2

2

X

C
D

t

C

δ

δ

δ

δ
=              (6.3c) 

  
Izolant, který je ve styku nejen s vodními parami, ale i s vodou v kondenzované fázi, se 

bude chovat jako by byl v prostředí s extrémní vlhkostí 100% relativní vlhkosti. Kromě toho 
mohou však nastat i další děje, různě podle druhu izolantu. [5]  

 
Nejlépe odolávají vodě a vlhkosti anorganické materiály – nepórovitě glazovaný 

porcelán, nealkalické sklo a slída. Naproti tomu, například pórovité neglazované keramické 
izolanty, azbest a podobné nekompaktní látky přijímají poměrně velké množství vody a jejich 
elektrické vlastnosti se velmi zhoršují. [5] 

 
Z organických izolantů nejméně vlhkosti přijímají a nejmenší zhoršení elektrických 

vlastností vykazují nepolární látky jako parafin, polyethylen a polystyren. Polární polymery 
jako polyvinilchlorid jsou navlhavé, přijímají větší množství vody, nepolární polymery a jejich 
elektrické vlastnosti se tím víc zhoršují. V plastických hmotách obsahujících přísady, jako 
plniva, změkčovače a podobně, to bývají právě tyto přísady, které v podstatné míře ovlivňují 
jejich chování ve vlhkosti. Na zhoršení elektrických vlastností  při působení vlhkosti mohou mít 
velký vliv i látky, které se nacházejí v izolantech jen v malém množství, například pomocné 
látky použité při výrobě, jako jsou soli a mýdla. [5] 
 

Kromě zhoršení elektrických změn, objemu a tvaru izolantů může mít voda i další 
nevítaný účinek: může rozpustit a vylouhovat z izolantů některé látky, které potom způsobují 
korozi kovových částí. [5] 

 
Některé plasty, jestliže jsou vystaveny dlouhodobější vlhkosti, bobtnají. Vlivem 

kolísající relativní vlhkosti v přírodních podmínkách provlhávají a může docházet k bobtnání 
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vnitřní a povrchové vrstvy materiálu různě a nikoliv současně. To způsobuje vznik malých 
trhlinek vlivem různé roztažnosti materiálů. Trhlinky vznikají v povrchové vrstvě, jimiž vlhkost 
snadněji proniká do materiálu. Nezanedbatelné jsou také chemické změny. Vysoká vlhkost 
často způsobuje hydrolýzu, například olejové laky se mohou rozpouštět. [5]  

 
Rychlé změny vlhkosti vzduchu mají za následek hromadění vody v dutinách. Vniká-li 

do uzavřeného prostoru vodní pára a dochází-li k častým opakovaným změnám, při nichž se 
vodní pára sráží, hromadí se postupně v uzavřeném prostoru voda. Stejný fyzikální charakter se 
projevuje při srážení vodních par v úzkých spárách. U kovů dochází ke vzniku koroze. [5] 

 
 

6.4  Experimentální měření vlivu namáhání elektrického pole na izolaci 
kabelového VN vedení 

 
Elektrické namáhání je jeden z hlavních faktorů způsobujících degradaci elektrické 

izolace. Elektrickému namáhání je izolace vystavena po celou dobu provozu zařízení. Při 
hodnocení vlivu elektrického namáhání na zařízení musíme rozlišovat vliv stejnosměrného a 
střídavého elektrického pole. Na provoz nemá stejnosměrné elektrické pole žádný podstatný 
vliv. Výjimkou jsou vysoké gradienty elektrického pole, které mohou vést k předprůrazovým 
stavům. U střídavého elektrického pole dochází k narušování izolací částečnými výboji, které 
vznikají uvnitř izolace v plynových dutinkách nebo na rozhraní dielektrik různé 
permitivity.Výboje v dutinkách způsobují v izolacích chemické a fyzikální změny, které jsou 
zpravidla nevratné a jsou spojeny se zhoršováním elektrických vlastností izolace.  Působením 
částečných výbojů dochází k účinkům záření vznikajícího při výbojích, které obsahuje mimo 
jiné i ultrafialovou složku, která má vysokou energii. V izolantech se absorbují záření, jejichž 
frekvence je shodná s kmity chemických skupin, nacházející se ve struktuře izolantu. 
V makromolekulárních látkách leží v oblasti ultrafialového záření  kmity karbonových skupin, 
které se v mohou v izolantu nacházet vlivem oxidace. Také dvojné vazby absorbují energii 
ultrafialového záření. Pohlcená energie může aktivovat proces stárnutí. Elektrony a ionty, které 
dopadají na organický povrch izolantu, způsobují erozi, díky níž se zmenšuje tloušťka izolační 
vrstvy. Úbytek materiálu v místě eroze je způsoben chemickou přeměnou makromolekulární 
látky na nízkomolekulární kapalné nebo plynné látky, při spolupůsobení oxidačních reakcí. 
Výboje v plynech jsou spojeny s chemickými reakcemi plynů v dutinách. U vzduchu jde 
především o dusík a kyslík. Při výboji vzniká atomový kyslík a ozón se silnými oxidačními 
účinky. Sloučením kyslíku a dusíku mohou vzniknout oxidy dusíku. V kanále výboje vzniká 
vysoká teplota, která na konci výbojového kanálu může při vysokém počtu opakovaných výbojů 
způsobit až zuhelnatění materiálu. Elektrické pole v blízkosti výbojového kanálu je velmi 
nehomogenní, jeho gradient zde dosahuje vysoké hodnoty. V mikroskopických rozměrech zde 
může docházet k čistě elektrickému průrazu. Důsledkem vznikají stromečkové kanály, které 
postupně prostupují izolací. Všechny děje, které jsou zde uvedeny, způsobují v izolaci určité 
změny, které mají za následek snižování elektrické pevnosti v závislosti na době působení 
elektrického pole. [5] 
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Na obr.19 jsem vytvořil graf porovnávající 2 ztrátové činitele tgδ při odlišných napětích 
z jednotlivých experimentálních měření. U obou vzorků kabelů se jedná o stejné postupné 
zvyšování teploty v rozmezí od 24°C do 50°C a při naprosto identické vlhkosti. Mezi 
jednotlivými vzorky je rozdílné napětí U a veličiny s ním spojené se tedy proto také různí. Já 
jsem si vybral k popisu izolace ztrátový činitel tgδ. První vzorek je úmyslně přetěžován napětím 
12,5kV a druhý vzorek kabelu je vystaven napětí 7,8kV. U vzorku o napětí 12,5kV byl zjištěn 
ztrátový činitel tgδ na počáteční teplotě 24°C 0,232, odkud pozvolna roste a je zde  vidět, že 
vodič je podstatně vyhříván i napětím. Ztrátový činitel je od počátku ve vysokých číslech tgδ a 
změna teploty na něj nemá tak velký vliv na rozdíl od vzorku s nižším napětím. Od hodnoty 
35°C dochází ke změně růstu ztrátového činitele tgδ vlivem tepelných a chemických změn, při 
kterých dochází k odpařování vlhkosti a jiných částí. Od teploty 45°C při napětí 12,5kV je 
ztrátový činitel tgδ téměř konstantní na hodnotě tgδ 0,244 až do teploty 50°C.  

 

obr. 19: Porovnání ztrátových činitelů tgδ dvou vzorků kabelů 

            zatěžovaných rozdílným napětím 12,5kV a 7,8kV. 
 
Druhý vzorek je namáhán napětím 7,8kV a je podstatně šetrnější k vnitřním částem 

izolace než u předchozího vzorku o napětí 12,5kV. Ztrátový činitel tgδ je 0,186 při počáteční 
teplotě 24°C, odkud lineárně roste až na hodnotu tgδ 0,20 o teplotě 40°C. Zde dochází k určitým 
změnám v izolaci vlivem působení vnější teploty a teploty způsobené napětím uvnitř izolace. 
Od teploty 40°C dochází ke změně průběhu ztrátového činitele tgδ a to tak, že mezi teplotami 
40°C a 45°C dochází k zanedbatelnému růstu ztrátového činitele tgδ, respektive jen k velmi 

tgδ v závislosti na teplotě a velikostí napětí
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malému růstu, později od 45°C do 50°C se začíná nárůst tgδ zvětšovat. Čím je vyšší teplota, tím 
se výrazněji koncentruje tepelnoelektrická nerovnováha do jednoho místa, tam je největší riziko 
případného průrazu. Dá se konstatovat, že s dalším nárůstem teploty až do maximálního 
dovoleného teplotního zatížení bude pravděpodobně docházet k navyšování ztrátového činitele 
tgδ a to až v řádech desetin tgδ.  

 
U obou porovnávaných vzorků kabelů, dochází vlivem odlišného napětí k degradačním 

procesům v jiných teplotních bodech. U vzorku, kde je přiváděno vyšší napětí, bude docházet 
k dřívějšímu poškození izolačních vrstev. Jedná se o simulaci stárnutí kabelového vedení. 
V běžném provozu by neměl být trvale tento vzorek vodiče napětím 12,5kV vůbec namáhán.  

 
Elektrické namáhání je chemicky a fyzikálně méně objasněné než tepelné stárnutí. 

Obvykle je obtížné rozlišit příčiny a následek tohoto degradačního děje. Zpravidla se při 
elektrickém stárnutí izolace rozpoznává narušování organických částí systému působením 
částicových výbojů od všeobecného elektrického stárnutí, které se neprojevuje viditelným 
znehodnocením izolačního systému. Pravděpodobnost, že u nové izolace dojde po přiložení 
napětí Un k průrazu, je:    
[5] 

                                                              P{Un  Up}                                (6.4a) 
 

kde Up  je napětí elektrického průrazu. Toto napětí závisí na velikosti energie elektronů, 
která je dána rozdílem energie elektronů, získané působením elektrického pole a energie, kterou 
elektrony ztrácejí interakcí s ostatními elektrony a strukturou izolantu. Existuje určitá hodnota 
intenzity elektrického pole, kterou když překročíme, získají elektrony energii větší než je 
energie ztracená interakcemi. V takovémto případě lavinovitě vzrůstá počet volných elektronů  
a tím i teplota a nastává průraz. Velikost napětí čistě elektrického průrazu závisí na velikosti 
energetických ztrát elektronů při interakci se strukturou izolantu. Velikost ztrát závisí na 
struktuře izolantu. [5]  

 
Na obr.20 je graf závislosti tgδ na napětí pro dané teploty. Jedná se o rozmezí teplot od 

24°C do 50°C. Úmyslně jsem z vytvořených grafů vybral právě tento graf, kde je transparentně 
vidět trajektorie jednotlivých křivek určitých teplot tgδ. Pro každou teplotu bylo naměřeno 9 
hodnot, přičemž se napětí postupně zvyšovalo od 3,3kV do 12,7kV. V příloze č.7 je graf 
s větším rozsahem teplot, kde je vidět, že ne vždy naměřené hodnoty tgδ vycházejí tak ukázkově 
jako v grafu na obr.20.  

 
Z obr.20 je vidět, že čím je větší napětí a teplota, tím ztrátový činitel tgδ roste. Největší 

nárůst tgδ u všech uvedených teplot je vždy z počátku a to v napěťovém rozmezí 3,3kV do 
4,4kV a tgδ roste o více jak 0,050. Zkušební vzorek je namáhán hlavně napětím, méně už 
proudem, elektrickým a magnetickým polem. Jednotlivá namáhání mohou být nižší, ale i vyšší 
než jmenovité. Obecně platí, že čím je namáhání nižší, tím je životnost zařízení delší. Vzhledem 
ke zpomalení degradačního procesu, to tak nemusí být vždy. Záleží na typu zařízení a prostředí, 
ve kterém se nachází. Vyšší elektrické namáhání než je jmenovité přepětí a zkrat, by se nemělo 
dlouhodoběji vyskytovat, protože může způsobit poruchu zařízení v poměrně krátkém čase. Na 
obr. 20 je ukázkově znázorněno, že čím je menší teplota, tím je menší ztrátový činitel tgδ. 
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Jednak jeho počátek je na nižší hodnotě tgδ, ale i celý průběh je v nepatrně nižších hodnotách 
tgδ. U teplot 40°C a 50°C v průběhu tgδ není tak velké rozdílové rozmezí hodnot, dalo by se 
říci, že některé hodnoty se až překrývají. Tato nerovnost, respektive téměř shodně naměřené 
hodnoty tgδ jsou ovlivněné velikostí napětí. U některých hodnot  dochází ke zkreslení napětí až 
o desítky voltů způsobené nestabilním zdrojem napětí. V příloze č.7 je graf, na kterém se tyto 
odchylky projevily v ještě větší míře, což způsobilo, že pro nižší teplotu je průběh ztrátového 
činitele tgδ ve vyšších hodnotách než u vyšší teploty.    

 

 
obr.20: Závislost tgδ na napětí v daných teplotách 

 
Z hlediska provozní spolehlivosti je žádoucí, aby elektroizolační materiál použitý na 

izolaci měl co největší elektrickou pevnost a aby maximální elektrické namáhání izolace nebylo 
větší, než je trvalé dovolené elektrické namáhání daného elektroizolačního materiálu. Při daném 
napětí závisí maximální elektrické namáhání na tvaru elektrického pole a na tloušťce izolace.[5] 

 
V nehomogenním elektrickém poli, jakým je i elektrické pole kabelů, není intenzita 

elektrického pole stejná v každém bodě objemu izolace, proto musíme brát v úvahu nejvyšší 
hodnotu působící intenzity. Všeobecně jsou známé dva modely namáhání: inverzní silový 
model a exponenciální model. [5] 
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6.5  Zhodnocení výsledků experimentálního měření izolačního stavu izolačního 
kabelového VN vedení 
 

Zabýval jsem se zpracováním a vyhodnocením poskytnutých dat z experimentálního 
měření pana Ing. Stanislava Mišáka Ph.D., které bylo prováděno v rámci závěrečné práce 
projektu ČEZ, kde  jsem působil jako člen řešitelského týmu.  

 
Předmětem experimentu jsou vybrané pohledy stárnutí izolačního kabelového VN 

vedení. Hlavním znakem ovlivňující stárnutí izolačního kabelového vysokonapěťového vedení 
je čas. Zkoumané faktory jako jsou teplota, vlhkost a elektrické namáhání ovlivňují rychlost 
stárnutí. Z hlavních veličin vypovídajících o stavu izolace jsem k experimentálnímu zkoumání 
vybral ztrátový činitel tgδ, izolační odpor a kapacitu. Z vyhodnocení jednotlivých 
experimentálních měření vyplývá, že jedním z hlavních faktorů, které mají vliv na rychlost 
stárnutí izolačního stavu izolačního kabelového vedení je zatížení vlivem teploty a elektrickým 
namáháním. Vždy se jedná o kombinaci několika vlivů. Jeden vliv je vždy hlavní, to je ten, 
který vyvolá i další spolupůsobící vlivy. Při působení již zmiňovaného namáhání vlivem teploty 
dochází k ohřevu a materiálovým změnám jak ve hmotnosti tak pružnosti. Důsledkem teploty 
vznikají i chemické reakce při odpařování jednotlivých látek z povrchů materiálů, které jsou 
odváděny do okolí. Malé teplotní změny způsobují jen nepatrné stárnutí materiálu. Největší 
degradaci izolačního materiálu kabelového vedení způsobují velké teplotní rozdíly, vznikající 
například při průchodu elektrického proudu, kdy vzniká teplo, které zahřívá izolaci v jeho 
blízkosti a je dále  předáváno do okolí. Problém nastává když teplota okolí je vyšší než teplota 
uvnitř kabelu, které nemá kam unikat. V takovém případě dochází ke kumulaci tepla uvnitř 
kabelu, což způsobuje chemické rozklady některých látek izolačního kabelového vedení. 
Vznikají tak nevratné změny. Rozklad, uvolňování některých látek, případné rosení, tavení, 
způsobuje změny vedoucí k poruše, která závisejí na míře jednotlivých vlivů v závislosti na 
čase. 

 
Působení vlhkosti je doplňující faktor, který se podílí na degradaci u zkoušeného typu 

kabelu jako spolupůsobící faktor jiného vlivu namáhání. V experimentu je vlhkost  
spolupůsobícím faktorem teploty. Z experimentálního měření vyplývá, že s rostoucí teplotou 
klesá vlhkost. Při tomto procesu roste i ztrátový činitel tgδ spolu s kapacitou a izolační odpor 
klesá. Kapacita roste pouze do určité teploty, kde dosáhne maxima a dále se již nezvyšuje, ale 
následuje mírný pokles. Při dalším zvyšování teploty by docházelo ke zvyšování ztrátového 
činitele tgδ a poklesu izolačního odporu Ri až na určitou neúnosnou mez, kde výboje zvyšují 
hodnotu dielektrických ztrát, vedoucí k tepelné nerovnováze a tepelnému průrazu.     

 
Výsledky měření byly do určité míry zkresleny nestabilitou napěťového zdroje, který 

nezajistil konstantní výstupní parametry. Při dalším experimentálním měření by bylo přínosem 
pro studium a vědeckou práci zkoumání chování izolačního stavu izolačního kabelového vedení 
provést experiment pro větší rozsah teplot. A to i pro teploty pod bodem mrazu a v opačném 
pořadí, tedy pro postupné ochlazování. Dále bych experiment obohatil o počítačovou simulaci  
postupného uvolňování vlhkosti z vnitřních struktur izolačních materiálů směrem k povrchu.  
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7  Závěr   
 

V rámci diplomové práce byla dle zadání provedena diagnostika izolačního stavu 
izolačního kabelového vedení na základě poskytnutých dat experimentálního měření pana Ing. 
Stanislava Mišáka Ph.D., které bylo prováděno v rámci závěrečné práce projektu ČEZ, kde  
jsem působil jako člen řešitelského týmu. Diagnostický experiment zobrazuje souhrn působících 
vlivů umožňující určit zbývající životnost izolačního kabelového vedení. Diplomovou práci lze 
rozdělit na dvě základní roviny, které se navzájem prolínají.  
  

První rovina je teoretickou částí, která je nezbytná pro navazující experimentální část. 
V teoretické části se zabývám kabelovým vedením VN, jeho strukturou a uložením kabelů 
v zemi. Jsou zde uvedeny působící vlivy environmetálního, mechanického, biologického 
namáhání, korozní vlivy, vlivy prachu, záření a agresivní vlivy. Všechna zde uvedená namáhání 
ovlivňují rychlost stárnutí izolačního systému izolačního kabelového vedení a jeho 
provozuscopnost. Další namáhání jsou popsána v experimentální části. Ze základních veličin 
popisující izolační stav izolačního kabelového vedení jsem vybral ztrátový činitel tg, izolační 
odpor a kapacitu, které jsem při diagnostice izolačního stavu kabelového izolačního vedení 
vyhodnocoval.  
  

Za účelem testování vysokonapěťových kabelů byla zkonstruována klimatická komora 
umožňující vytvořit extrémní podmínky. V klimatické komoře je možné testovat různé druhy 
namáhání a následně diagnostikovat poškození izolačního systému kabelového vedení.       
 

Druhá rovina je experimentální část, kde jsem zkoumal vliv vlhkosti, tepla a 
elektrického namáhání. Na základě zjištěných skutečností jsem provedl diagnostiku izolačního 
stavu izolačního kabelového vedení, která je vyhodnocena v předchozí kapitole s názvem 
,,Zhodnocení výsledků experimentálního měření izolačního stavu izolačního kabelového VN 
vedení“. Z výsledků vyplývá, že hlavním faktorem je teplota, která ovlivňuje rychlost stárnutí 
nejvíce a je doplněna dalším spolupůsobícím faktorem. Přítomnost dalšího faktoru vyvolává 
zrychlení stárnutí. Působení tepelného namáhání je doprovázeno chemickými změnami, které 
mají zásadní podíl na degradaci izolačního systému izolačního kabelového vedení. Největší 
podíl na degradaci mají vliv vysoké teploty,  velké teplotní rozdíly a kombinace doprovodných 
spolupůsobících faktorů. Při optimálních provozních podmínkách dochází k pouze nepatrné 
rychlosti stárnutí a změny jsou nepozorovatelně malé. 

 
Cílem diplomové práce je testování izolačního systému kabelového vedení v průběhu 

porušení nesymetrie vůči zemi, které může být vyvoláno vlivem poruchy zemního spojení za 
působení dalších faktorů. Další simulování vlivů namáhání a jejich kombinování nám umožňuje 
dosáhnout poškození izolačního stavu izolačního kabelového vedení v takovém rozsahu, jakého 
dosahuje izolační kabelové vedení v provozu až za několik let. Těmto zkouškám říkáme 
zrychlené zkoušky stárnutí. Na základě získaných znalostí, dokáže odborný pracovník dokáže s 
přesností určit zbývající životnost a předejít tím poruše.   
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