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ВПЛИВ ПОРУШЕННЯ РОЗМІРІВ
ПОЛІЕТИЛЕНОВОЇ ІЗОЛЯЦІЇ СИЛОВИХ КАБЕЛІВ
НА РОЗПОДІЛ У НІЙ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ
Виконано комп'ютерне моделювання електричного поля в поліетиленовій ізоляції високовольтного
кабеля з неконцентричністю елементів. Показано нерівномірність розподілу поля в ізоляції, концентрацію
та максимальні значення поля в локальних областях поблизу жили, а також можливість деградації
ізоляції при зниженні її електричної міцності. Обґрунтовано важливість дотримання співвісності та
встановлених розмірів конструктивних елементів кабеля.
К л ю ч о в і с л о в а: високовольтний кабель, зшитополіетиленова ізоляція, неконцентричність
елементів кабеля, електричне поле, комп'ютерне моделювання.

ступ. Сучасні кабельні системи характеризуються застосуванням силових кабелів з ізоляцією зі зшитого поліетилену
(ЗПЕ) на високу та надвисоку напругу, збільшенням потужності, що передається, функціонуванням
на відповідальних промислових і енергетичних
об'єктах [4]. До таких кабелів ставляться підвищені
вимоги щодо якості матеріалів, технології виготовлення, конструкції, прийнятних умов навколишнього середовища і зовнішніх впливів. Надійність кабелів з ЗПЕ ізоляцією та кабельних ліній на їх основі залежить від багатьох факторів, серед яких технологічні і конструкційні особливості, дефектність
матеріалів, якість прокладання кабелів та установки
кабельної арматури, режими та умови експлуатації
[3, 5—12].
Високі вимоги ставляться, насамперед, до технології виробництва, у процесі якого повинні використовуватися високоякісні матеріали та контролюватися розміри і фізичні показники кабелів. Товщина та ексцентриситет ізоляційних шарів (основної
поліетиленової ізоляції та оточуючих її напівпровідних шарів) при виготовленні безупинно
відслідковуються приладами лазерного контролю
[12, 13]. На сьогоднішній день розроблено також
надточні методи вимірювання товщини всіх елементів кабелів і ступеня їх концентричності, наприклад, тривимірний метод ультразвукового сканування [7], який забезпечує точність визначення
розмірів елементів на рівні ~10—20 мкм.
У загальному випадку номінальна товщина
ізоляції кабеля залежить від напруги, на яку він
розрахований, і строго регламентується. Основні
параметри якості залежать від концентричності,
співвісності конструктивних елементів і ексцентриситету. Всі елементи кабелів повинні мати
номінальну товщину, не допускається відхилення
від встановлених розмірів.
Важливим для контролю якості кабельних
ліній є не тільки комп'ютеризоване управління
технологічними процесами виробництва, але й випробування, що дозволяють виявляти найбільш

В

36

характерні дефекти в ЗПЕ ізоляції у випадку можливих технологічних дефектів, а також порушень
при транспортуванні, монтажі й експлуатації кабелів. У ході приймально@здавальних випробувань
кожна будівельна довжина кабелів тестується, у
тому числі перевіряються конструктивні розміри
кабелів [13]. Крім того, з метою визначення стану
ізоляційної структури проводяться випробування
після завершення будівельно@монтажних робіт і
періодичні випробування в експлуатації. Одне з
основних вимог до ізоляційної системи, що
відслідковується, — концентричність її шарів і
співвісність з усіма елементами. Це принципово
для кабелів на надвисоку напругу (більше 161 кВ у
відповідності до стандартів МЕК), для яких недотримання концентричності елементів може призводити до пробою при експлуатації й урешті решт
до перебоїв з електропостачанням споживачів, необхідності заміни ушкоджених частин кабеля.
У технологічному процесі накладання тришарової ізоляції можливі збої, що мають наслідком
відхилення від концентричності ізоляції та елементів кабеля у поперечному перерізі. Один з таких випадків зміщення елементів кабеля відносно
центра з порушенням товщини по всьому об'єму
ЗПЕ ізоляції представлено на Рис. 1 [9].
У зв'язку з тим, що відхилення від встановлених розмірів ізоляції та неоднакова її товщина по
перерізу кабеля можуть спричиняти негативні явища, пов'язані з неоднорідним розподілом електричного поля в ізоляції, актуальним є вивчення розподілу електричного поля в ЗПЕ ізоляції у разі некоаксіальності з іншими елементами кабеля.
Мета даної роботи полягає в проведенні комп'ютерного моделювання та дослідженні особливостей розподілу напруженості електричного поля
в ЗПЕ ізоляції високовольтного кабеля у випадку
порушення її концентричності з іншими елементами у перерізі.
Модель та вихідні дані для дослідження. Математична модель у квазиелектростатичному наближенні базується на рівнянні для скалярного
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електричного потенціалу, за результатами розв'язання якого визначається
напруженість електричного поля в ізоляції. Модель описана в роботі [6].
Дослідження проводяться за допомогою програми Comsol [2]. Обирається
розрахункова область, в якій моделюються електричні процеси в поперечному перерізі кабеля.
Основні граничні умови електричної задачі складаються з умови нульового електричного потенціалу на поверхні металевого екрана та вибору
амплітудного значення фазної напруги
на поверхні струмопровідної жили.
Розглядається одножильний кабель з ЗПЕ ізоляцією на напругу 110 кВ.
Розміри елементів кабеля: діаметр жили
— 25,2 мм; товщина ізоляції — 16 мм;
переріз мідного екрана — 35 мм2 ; товщина кожного з двох напівпровідних
шарів — 1 мм.
Значення електрофізичних параметрів кон ст рук тив них еле ментів:
електропровідність основної ізоляції
— 10 −15 (Ом·м) −1 , напівпровідних
шарів — 10−7 (Ом·м)−1, діелектрична
проникність матеріалів — 2,3.
Результати комп'ютерного моделювання. При моделюванні різного
відхилення ізоляційної структури від
центра кабеля ступінь її неконцентричності визначається в процентному
співвідношенні до номінальної товщини
основної ізоляції кабеля (16 мм).
Варіюється зміщення центра ізоляції від
центра кабеля Δ (Рис. 1) у межах від 0 до
40% (до 6,4 мм).
На Рис. 1 представлено нерівномірний розподіл напруженості електрично-

Рис. 1. Зміщення елементів кабеля відносно центру з порушенням розмірів ЗПЕ
ізоляції [9] і нерівномірний розподіл напруженості електричного поля |E
E|
у такій ізоляції.

Рис. 2. Розподіл електричного поля (у кольорі та ізолініями) в ізоляції кабеля
зі зміщенням центру на 30% від номінальної товщини ізоляції (а). Змінення
поля вздовж відміченої лінії АВ, що проходить через центр кабеля (б).

Рис. 3. Змінення напруженості електричного поля вздовж зовнішньої
границі основної ізоляції # дуги LNMPL, показаної на вставці праворуч.
Максимальне значення поля досягається в точці M. Зміщення центру
ізоляції від центру кабеля Δ складає 30% від номінальної товщини ізоляції.
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Рис. 4. Змінення максимального значення напруженості
поля в ізоляції залежно від зміщення відносно
центра кабеля, вираженого у відсотках
від номінальної товщини ізоляції.
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го поля в ізоляції з порушенням співвісності у перерізі кабеля. У такому випадку при зміщенні центра на 30% від номінальної товщини ізоляції розподіл електричного поля у відтінках кольору та у
вигляді ізоліній поля показано на Рис. 2, а. Залежність на Рис. 2, б відображає змінення поля
вздовж лінії АВ, що проходить через центр кабеля.
Показано концентрацію поля та ліній його однакового рівня в області, де ізоляція має меншу товщину. У цій області на границі з жилою досягається
максимальне значення поля. Це значення в 1,3 рази перевищує максимальну напруженість поля в
ізоляції, що розраховується у разі коаксіальності
кабеля.
Для розглянутого випадку на Рис. 3 наведено
змінення напруженості поля вздовж зовнішньої
границі основної ізоляції — дуги LNMPL, відміченої на вставці. Показано, що максимальне значення поля має місце в точці M.
На Рис. 4 представлено залежність максимального значення напруженості поля в ізоляції від її
зміщення відносно центра кабеля. Зі збільшенням
неконцентричності кабеля до 40% значення напруженості поля збільшується аж до 22,45 кВ/мм, що
перевищує межу електричної міцності поліетиленового матеріалу — 21,7 кВ/мм [1]. Настільки високі значення поля і його концентрація поблизу
жили кабеля послаблюють ізоляцію, спричиняють
пробій, з часом експлуатації кабеля призводять до
її деградації та виходу з ладу.
Висновки. Проведено комп'ютерне дослідження розподілу напруженості електричного поля в
ЗПЕ ізоляції високовольтного кабеля у разі порушення її розмірів і концентричності кабеля. Для
цього випадку показано змінення конфігурації електричного поля та його ізоліній в ізоляції, найбільші
значення поля на внутрішній поверхні ізоляції поблизу жили кабеля, а також можливість досягнення
межі міцності ізоляційного матеріалу, що спричиняє його деградацію в локальних областях.
За аналізом характеру розподілу електричного
поля в ізоляції обґрунтовано необхідність дотримання концентричності та встановлених розмірів
елементів кабеля для забезпечення його надійного
функціонування.
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