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3. Суть розробки, основні результати.   
(укр.) 
Розроблено електричні схеми і технічні рішення, які покращують технологію 

формування низькочастотних надвисоких напруг (до 500 кВ) для сертифікаційних 

випробувань енергетичних кабелів із сучасною полімерною ізоляцією на напруги до 330 кВ. 
Схеми і рішення базуються на практичній реалізації у випробувальній установці 

силового послідовного резонансного контуру з регульованою прецизійною добротністю (Q 
≈ 40), що забезпечує формування резонансних випробувальних напруг із нестабільністю ≤ 

1%.  
Створено математичну і фізичну моделі випробувальної установки та методику 

визначення умов, які забезпечують параметричну стійкість установки до критичних режимів 

електричного пробою ізоляції випробувального кабелю чи іншого елементу розрядного контуру. 

Визначено оптимальні режими кваліфікаційних випробувань надвисоковольтних кабелів зі 

зшитою поліетиленовою ізоляцією та допустимі діапазони змінення таких режимів, при яких 

електрична потужність, що споживається від мережі електроживлення, є у 20-40 разів меншою від 

потужності, яку пропускає випробувальний кабель. 
Прецизійне регулювання випробувальної напруги, параметричний захист установки і 

мережі електроживлення від критичних режимів при пробої електричної ізоляції 
випробувального кабелю та ефективне обмеження сторонніх високочастотних впливів 

забезпечують вимірювання рівня часткових розрядів (ЧР) у ізоляції кабелю з точністю 

± 1 пК. 

(рос.) 
Разработаны электрические схемы и технические решения, которые улучшают 

технологию формирования низкочастотных сверхвысоких напряжений (до 500 кВ) для 

сертификационных испытаний энергетических кабелей с современной полимерной 

изоляцией на напряжения до 330 кВ.  
Схемы и решения базируются на практической реализации в испытательной установке 

силового последовательного резонансного контура с регулируемой прецизионной 

добротностью (Q ≈ 40), что обеспечивает формирование резонансных испытательных 

напряжений с нестабильностью ≤ 1%.  
Создана математическая и физическая модели испытательной установки и методика 

определения условий, обеспечивающих параметрическую устойчивость установки к 

критическим режимам электрического пробоя изоляции испытательного кабеля или иного 

элемента разрядного контура. Определены оптимальные режимы квалификационных 

испытаний сверхвысоковольтных кабелей со сшитой полиэтиленовой изоляцией и 

допустимые диапазоны изменения таких режимов, при которых электрическая мощность, 

потребляемая от сети электропитания, в 20-40 раз меньше мощности, которую пропускает 

испытательный кабель. 



Прецизионное регулирование испытательного напряжения, параметрическая защита 

установки и сети электропитания от критических режимов при пробое электрической 

изоляции испытательного кабеля и эффективное ограничение посторонних высокочастотных 

воздействий обеспечивают измерение уровня частичных разрядов (ЧР) в изоляции кабеля с 

точностью ± 1 ПК.  

(англ.) 
Electric circuit diagrams and technical solutions, which improve technology formation of 

low-frequency ultrahigh voltages (up to 500 kV) for certified tests of power cables with modern 
polymeric insulation on voltages to 330 kV are developed. 

Circuit diagrams and solutions are based on practical realization of a power series resonant 
contour with adjustable precision Q-factor (Q ≈ 40) in the test installation that provides formation of 
resonant test voltages with instability ≤ 1 %.  

It is created the mathematical and physical models of the test installation as well as a tech-
nique of definition of the conditions providing parametrical stability of installation to critical modes 
of electric breakdown of insulation of a test cable or other element of a discharge circuit. It is de-
termined the optimal modes of qualifying tests for ultrahigh-voltage cables with cross-linked poly-
ethylene insulation and admissible change ranges such modes, at which the electric power con-
sumption from supply network is less in 20-40 times than power, which test cable transmits. 

Precision regulation of test voltage, parametrical defense of installation and network of power 
supply from critical modes at breakdown of test cable insulation as well as effective restriction of 
extraneous high-frequency influences provide measurement of level of partial charges in cable insu-
lation with accuracy ± 1 picocoulomb.  
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2. Порівняння зі світовими аналогами. 
Результати відповідають світовому рівню, а підходи до параметричного захисту 

установки і мережі електроживлення від електричних пробоїв ізоляції випробувального 

кабелю й ефективного обмеження сторонніх високочастотних впливів, що забезпечує 
вимірювання рівня ЧР у ізоляції кабелів з точністю ± 1 пК, не мають аналогів у світовій 

практиці випробування надвисоковольтних кабелів. 

3.  Економічна привабливість для просування на ринок 
Застосування резонансних високодобротних електричних схем і технічних рішень для 

прецизійного регулювання низькочастотних надвисоких напруг (до 500 кВ) при 
випробуванні надвисоковольтних кабелів (до 330 кВ) із сучасною полімерною ізоляцією 

дозволяє значно знизити собівартість таких випробувань і ймовірність відкладеного 

погіршення ізоляції за рахунок: 
– зменшення у 20 – 40 разів струмів, що споживаються від мережі електроживлення 

випробувальною установкою, і відповідно втрат електроенергії в її активних елементах; 
– підвищення на 40 – 60% точності вимірювання рівня ЧР в ізоляції кабелів; 
– підвищення у 5-10 разів стійкості 70% елементів випробувальної установки до режимів 

електричного пробою ізоляції випробувального кабелю чи іншого елементу розрядного контуру та 
зменшення у 20 – 40 разів напруги на більшості елементів випробувальної установки. 



4. Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації). 
Технології практичних випробувань ізоляції високовольтних електротехнічних приладів у 
організаціях теплоенергетичної, машинобудівної та металургійної галузей промисловості.   

5. Стан готовності розробки. 
Електричні схеми, технічні рішення і методики розрахунку оптимальних режимів 

формування резонансних напруг промислової частоти перевірено на установці заводу 
"Південкабель" (м. Харків), яка використовується для випробувань вітчизняних 
високовольтних кабелів за нормами СОУ-Н ЕЕ 20.304:2009. На даний час ця установка вже 

більше  5 років забезпечує потреби вітчизняного ринку на проведення нормованих 

випробовувань силових кабелів на напруги до110 кВ.  
6. Існуючі результати впровадження. 

Отримані результати впроваджено на заводі "Південкабель" у промислове 

виробництво вітчизняних надвисоковольтних кабелів зі зшитою поліетиленовою ізоляцією – 
разом із заводом "Південкабель" (м. Харків) створено енергоефективну резонансну 

установку для випробувань надвисоковольтних кабелів за нормами СОУ-Н ЕЕ 20.304:2009. 

На даний час в Україні це єдина випробувальна установка такого класу. Вона може 

забезпечити потреби вітчизняного ринку на проведення нормованих випробовувань силових 

кабелів на напруги до 330 кВ..  
10. Форма участі інвестора  (яка краща форма участі в реалізації результатів проекту 

інвестора: частка в проекті %, частка від прибутку %, інше) 
11. Обсяг інвестицій  (необхідна для результатів проекту сума інвестицій в доларах 

США). 
12. Мета інвестицій  (розширення бізнесу, створення нового підприємства, інше). 
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електротехніки, телефон: 406-82-39, E-mail: toe209@gmail.com  
 
14. Фото розробки 
 

              
    

Енергоефективна установка для випробувань надвисоковольтних кабелів (до 330 кВ) 

зі зшитою поліетиленовою ізоляцією на рівень часткових розрядів за нормами СОУ-Н ЕЕ 

20.304:2009. Установку виготовлено разом з заводом "ПІВДЕНКАБЕЛЬ" (м. Харків), який 

забезпечив придбання всього необхідного електротехнічного обладнання і комплектуючих та 

будівництво спеціальної високовольтної випробувальної лабораторії на території заводу.  
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На даний час в Україні це єдина випробувальна установка такого класу. Вона може 

забезпечити потреби вітчизняного ринку на проведення нормованих випробовувань силових 

кабелів на напруги до 330 кВ.  
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