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ВИБІР  ПАРАМЕТРІВ  КОНТРОЛЮ  У СИСТЕМІ  ДІАГНОСТУВАННЯ  

ІЗОЛЯЦІЇ  ЕЛЕКТРИЧНИХ  КАБЕЛЬНИХ  МЕРЕЖ   
Сабарно Л.Р., канд.техн.наук, старш.наук. співр., Севастюк І.М., пров.інж. 

(Інститут електродинаміни НАН України),  

 

Для побудови системи діагностування стану ізоляції розподільних мереж 

найпершим постає питання вибору сукупності показників, що адекватно 

характеризують стан об’єкту.  

До факторів, що впливають на стан ізоляції кабельних ліній (КЛ),  

відносяться: 

 старіння; основна причина старіння паперово-масляної ізоляції – теплова 

дія, процес помітно пришвидшується при підвищенні вологості;  

 зволоження; при зволоження ізоляції дефект може розвиватися різними  

шляхами: знижується електрична міцність з наступним пробоєм, виникають 

часткові розряди, що руйнують ізоляцію, виникає тепловий пробій внаслідок 

збільшення діелектричних втрат тощо; 

 зміна характеристик ізоляційного масла; трапляється внаслідок його 

окислення і зволоження; 

 поява часткових розрядів; причинами цього можуть бути зволоження, 

місцеве збільшення напруженості електричного поля, зміна структури і 

складу масла внаслідок порушення вакуумізації чи появи місцевих 

перегрівів і др. 

Указані фактори, що спричиняють погіршення стану ізоляції, діють 

спільно і за кінцевим результатом їх часто не можна розрізнити. 

Зараз не існує кількісних методів оцінки цих факторів в процесі 

експлуатації КЛ. Тому застосовуються методи контролю ізоляції за її 

електричними показниками, які можна визначати у процесі роботи КЛ і які з 

достатньою точністю характеризують стан ізоляції: 

 опір ізоляції відносно землі повний, активний, омічний; абсолютні значення 

чи їх зміни між суміжними вимірюваннями; 

 ємність КЛ відносно землі; 

 тангенс кута діелектричних втрат; абсолютні значення чи їх зміни між 

суміжними вимірюваннями. 

У робочому режимі найбільш повно характеризує стан ізоляції тангенс 

кута діелектричних втрат і активний опір, виміряні на змінному струмі. […].  

Зарубіжні електроенергетичні компанії Southerm California Edison Co., 

Cleveland Electric Illuminating, Georgia Power, Duke Power та інші в 

автоматичних системах контролю стану кабелів проводять вимірювання і аналіз 

наступних параметрів: опору жили, опору ізоляції постійному струму, повного 

опору ізоляції, ємності відносно землі, струмів витоку і  tg . 

Розглянемо можливість використання у системі діагностування у якості 

головного визначального параметра - tg , а додаткового – активного опору 

ізоляції відносно землі 1 км КЛ - питR . 
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Оскільки питома ємність КЛ залежить від напруги, на яку розрахований 

кабель, і прощі перерізу його жил, то й значення tg  відповідно залежать від 

цих же величин. На рис. 1 наведено область залежності  питRftg   з 

виділеною областю для найбільш розповсюджених кабелів напругою 6 і 10 кВ з 

площею перерізу жил від 95 до 300 2мм .   

 

 
Рис. 1 

 

Зміна параметру tg  адекватно відображає ступінь впливу на ізоляцію 

КЛ процесу старіння, а також ступеню зволоження і температури. Таким 

чином, для кожної КЛ (конкретної напруги і конкретної площі перерізу жил) 

tg  є функцією трьох аргументів: часу )(T , вологості  )(w  і температури )(t : 

),,( twTftg  . 

Строк старіння ізоляції КЛ складає 20-30 років, при цьому tg  

збільшується повільно і незворотньо зі швидкістю grad tg =0,01…0,04%/рік. 

Являє також інтерес оцінка сумісного впливу зміни температури і 

вологості  tg  КЛ з паперово-масляною ізоляцією. 

 Шляхом аналізу і математичної обробки даних, наведених в [1, 2], 

укладено двокритеріальну функцію та побудовано графіки залежності tg  від 

вологості w  і температури  t  ізоляції  (рис. 2). Аналіз отриманих даних 

дозволяє зробити наступні висновки:  при будь-яких температурах при 

збільшенні вологості спостерігається зростання tg ; при вологості до 2,5% 

зростання температури викликає незначне зменшення tg , а при вологості 

більше  2,5% - призводить до його зростання. 

Як видно з наведених вище матеріалів, єдине значення tg  не може 

однозначно характеризувати стан ізоляції кабелів різної напруги і з різними 
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площами перерізів жил. Тому критерії по роботоздатності слід приймати з 

урахуванням значень питомого опору ізоляції відносно землі питR . 

 

 

 
Рис. 2 

 

 

На основі даних вимірювань опору ізоляції КЛ, які виконує 

експлуатаційний персонал згідно вимогам нормативних документів [3], умовно 

вважаються, що у розподільних мережах міст та більшості промислових 

підприємств КЛ, що мають питомий опір ізоляції питR  більше 1 МОмкм, 

знаходяться в нормальному стані. А, наприклад, для гірничо-видобувних 

підприємств це значення  питR  прийнято до 10 МОмкм. 
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Аналіз перебігу аварій [12, 39, 67, 72, 82 и др.] показав, що при зменшенні 

питR  до 100 кОмкм і нижче з’являються стійкі пошкодження ізоляції. 

Тому для системи діагностування стану ізоляції КЛ приймаємо  наступні 

4 критерії за роботоздатністю ізоляції: 

 роботоздатному стану iрQ  відповідають значення tg , при яких питR 2 

МОмкм; 

 першому проміжному стану iпQ   відповідають значення tg , при яких 2 

 птиR  0,8 МОмкм; у цьому стані ізоляція кабелю опиняється у результаті 

дії зовнішніх факторів і з найбільшою ймовірністю її параметри можуть 

відновитись; 

 другому проміжному (передаварійному) стану iпQ   відповідають значення 

tg , при яких 0,8  питR 0,3 МОмкм; у цьому діапазоні ймовірність 

відновлення параметрів до нормального режиму не перевищує 50%; крім  

tg  бажано контролювати активний опір ізоляції; 

 аварійному стану iаQ  відповідають значення tg , при яких питR < 0,3 

МОмкм, і, як наслідок, існує висока ймовірність виникнення часткових 

розрядів, які призводять до повного пробою ізоляції. 

 Області критеріїв iрQ , iпQ , iпQ   і iаQ , виділені на рис. 1. 

 Для діагностування стану ізоляції кожної КЛ і визначення часу наступної 

безаварійної її роботи необхідно проводити дослідження, що дозволяють: 

 врахувати швидкість і характер зміни значень контрольованих параметрів 

( tggrad ) і співставляти поточне їх значення з допустимими; 

 виявити особливості експлуатації кожної КЛ, врахувати досвід  експлуатації 

інших подібних КЛ; 

 провести аналіз сукупності отриманих даних з метою встановлення 

можливих причин зміни контрольованих параметрів, визначення степені 

погіршення стану ізоляції і оцінки доцільності подальшої експлуатації КЛ.  
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