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INSTRUKCJA OBSŁUGI DIELEKTOMETRU UNIWERSALNEGO FIRM Y 
„RADELKIS” 

 
 
 Dielektometr uniwersalny systemu Szabo - Nagy, typu OH 301 „Radelkis” służy do 
wyznaczania stałej dielektrycznej ε (z pojemności kondensatora) i kąta stratności dielektrycznej 
δ, oraz do pomiarów przewodnictwa G. 
 
1. Podstawy pomiaru 
 
 Wyznaczanie stałej dielektrycznej dowolnej cieczy nie może odbywać się  
w sposób bezpośredni, bowiem wyznaczana pojemność kondensatora wypełnionego powietrzem 
lub dowolną cieczą jest zawsze powiększona o tzw. pojemność rozproszenia, Cr. Aby 
wyeliminować pojemność rozproszenia wyznacza się pojemność kondensatora pustego, C0, 
pojemność kondensatora wypełnionego cieczą o znanej stałej dielektrycznej, C1, i pojemność 
kondensatora z badaną cieczą o nieznanej stałej dielektrycznej Cx.  
 Dla pustego kondensatora prawdziwa jest zależność:  
              rk CCC +=0              (1) 

dla kondensatora z rozpuszczalnikiem można napisać:  
                rk CCC += 11 ε              (2) 

a dla kondensatora wypełnionego roztworem: 
               rkxx CCC += ε ,            (3) 

gdzie Ck – pojemność czynna kondensatora. 
 Zatem po połączeniu wzorów (1) – (3) stałą dielektryczną badanej cieczy można wyznaczyć 
ze wzoru:  
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2. Opis przedniej tablicy przyrządu: 

 
1 Skala kondensatora obrotowego C 
2 Pokrętło kondensatora 

obrotowego C 
3 Przełącznik „SELECTOR” 
4 Pokrętło kompensacji C0 

5 Żarówka sygnalizująca stan 
przyrządu (wł./wył.) 

6 Gałka kompensatora „1G0” 
7 Włącznik sieciowy 
8 Gałka kompensatora „10 G0” 
9 Przełącznik „SENSITIVITY” 

10 Pokrętło kondensatora 
obrotowego G 

11 Skala kondensatora G 
12 Wskaźnik zera (główna skala) 
13 Gniazdo podłączenia 

kondensatora pomiarowego 
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3. Uruchomienie przyrządu 
 
A. Przed włączeniem zasilania sprawdzić, czy wskazówka zera znajduje się na czerwonej 

działce „0”; w razie potrzeby skorygować zero mechanicznie (śrubą na obudowie) 
B. Włączyć przyrząd do sieci 
C. Nastawić zero na skalach „C” i „G”, przełącznik „SELEKTOR” ustawić  

w położeniu „C”, przełącznik „SENSITIVITY” – w położeniu „1” 
D. Włączyć przyrząd włącznikiem głównym; po 2 minutach od włączenia wyzerować przyrząd 

pokrętłem kondensatora zerowania „0C”, sprowadzając wskazówkę miernika na czerwoną 
działkę „0”  

E. Odczekać 15 minut, aż przyrząd się nagrzeje i powtórzyć zerowanie, 
F. Przełącznik „SELECTOR” ustawić w położeniu „1 G” i wyzerować pokrętłem „01G”, 
G. Przełącznik „SELEKTOR” ustawić w położeniu „10 G” i wyzerować przyrząd pokrętłem 

„010G”, 
H. Przełącznik „SELECTOR” przestawić w położenie „C”; przyrząd jest gotowy do użytku 
 
UWAGI:  
• wszystkie opisane wyżej czynności należy wykonywać, gdy kondensator pomiarowy nie jest 

przyłączony do zacisków na lewej ściance przyrządu, 
• w czasie pracy przyrządu nie należy wyłączać 
 
 
4. Pomiar pojemności kondensatora 
 
 Sposób wyznaczania pojemności kondensatorów pustego i wypełnionego cieczami za 
pomocą opisywanego przyrządu jest następujący:  

A. czysty i suchy kondensator podłączyć do zacisku znajdującego się po lewej stronie 
przyrządu (13), 

B. upewnić się, że przełącznik „SELECTOR” znajduje się w pozycji C, a następnie 
pokrętłem kondensatora obrotowego C (2) ustawić „czerwone 0” na głównej skali (12) 
 i odczytać pojemność pustego kondensatora C0 ze skali kondensatora obrotowego C (1), 

C. w następnej kolejności kondensator wypełnić cieczą (10 cm3), o znanej stałej 
dielektrycznej i jak poprzednio, pokrętłem kondensatora obrotowego C (2) ustawić 
„czerwone 0” na głównej skali (12) a na skali kondensatora obrotowego C (1) odczytać 
pojemność kondensatora C1, 

D. po wyznaczeniu pojemności kondensatora wypełnionego cieczą należy go opróżnić 
i wysuszyć, 

E. aby wyznaczyć pojemność kondensatora wypełnionego cieczą o nieznanej stałej 
dielektrycznej, Cx, czynność opisaną w punkcie C należy powtórzyć 

F. po usunięciu roztworu kondensator należy dokładnie umyć i wysuszyć 
 
 
UWAGA:  
 
Jeżeli badane roztwory zawierały ciecze organiczne należy unikać płukania kondensatora wodą  


