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лаборатория
Резюме:Съществено влияние върху правилното функциониране на всички
кабелни мрежи оказва периодичното контролиране на амортизационните показатели
на кабелната изолация. Изборът на стойностите на напрежение на тестване и
тяхната продължителност при провеждане на изпитанията се явява важен
компромис между значимостта на теста и възможното разрушаване на кабела. В
доклада се разглежда уредът Teleflex MX, специално проектиран за бързо
локализиране мястото на повредата в захранващи кабели. Той дава възможност
автоматично да се определи разстоянието до края на линията и местоположението
на кабелните повреди, като необходимото време се свежда до няколко минути.
Показани са методики за провеждане на изпитанията и получени резултати.
ВЪВЕДЕНИЕ
Безпроблемната работа на всички кабелни мрежи зависи в голяма степен от
актуалното състояние на кабелната изолация. От съществено значение е периодичното
контролиране на амортизационните показатели. При провеждане на изпитанията е
много важен изборът на стойността на напрежението на тестванеи продължителността
на изпитанието. Налага се необходимостта от използване на по-специфични методи на
тестване в сравнение с класическите [1, 2].
КЛАСИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПОВРЕДИ НА КАБЕЛИ
При изследване на импрегнирани с масло кабели е установена практиката да се
провеждат високоволтови тестове през регулярни периоди от време. Измерването на
тока на утечка дава добра представа за надежността на кабела, разкривайки отделни
дефекти. С широкото навлизане в практиката на кабелите с пластмасова изолация
постояннотоковите тестове вече не се препоръчват и до тях се прибягва само в отделни
специални случаи. Като алтернатива бяха предложени VLF /very low frequency/ тестове,
променливотокови резонансни методи и методи, базиращи се на осцилираща вълна.
Всички те имат предимства, но и недостатъци - скъпи са за реализация, обемни и понеудобни от традиционните постояннотокови тестове.При провеждане на изпитанията
трябва да се има предвид ограниченото време на живот на кабелите с пластмасова
изолация в стандартни условия на работа. Когато то е намаляло, силно се затруднява
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изборътт на стойн
ността на напрежени
н
ие на тествване. Прекомерно гоолемите сто
ойности
биха моогли да довведат до по
овреди на ккабела и вл
лошаване на
н надеждно
ността. При
и подбор
на твъррде малки по
п стойност напреженния на тесттване скъсяяването на оставащотто време
на живоот на кабелла ще бъде пренебреж
жимо малко, но няма да бъде поостигната целта
ц
на
теста и е възможн
но някои съ
ъществени ддефекти даа останат незабелязанни.
С
Следователлно, налице е необходдимостта от
о по-специ
ифични меттоди на тесстване в
сравнен
ние с класи
ическите, чрез
ч
които се преценяява издръж
жливостта нна пренапр
режение
или оббичайното решение „годен/ неегоден“.Тоззи проблем
м може даа бъде реешен по
различн
ни начини.
А
Анализът на
н частичния заряд е намерил широко
ш
при
иложение в производсството и
практикката, но сее характер
ризира с виисока ценаа и сравни
ително труудна реали
изация в
работни
и условия. Прилаган
нето му сее оказва кр
ритично пр
ри диагносстика на остарели
о
кабели,, тъй като началните форми нна водни дървета
д
(“w
water treess”) обикноввено не
позволяяват да сее получи частичен разряд. Наред с това не същ
ществува линейно
л
съответтствие меж
жду стареен
нето на каббела и часстичния раззряд. За прредизвикваането на
такъв са необходи
ими значиттелни по стоойност нап
прежения.
Е
Една другаа възможност за диаагностицир
ране е измеерване стоойността наа tg δ и
проследдяване зави
исимостта й от напреж
жението наа тестване.
СЪВРЕ
ЕМЕННИ МЕТОДИ
И ЗА ЛОКА
АЛИЗИРА
АНЕ НА ПО
ОВРЕДИ Н
НА КАБЕЛ
ЛИ
И
Импулснияят метод заа откриванне на поврееди в кабелните линиии се осно
овава на
отражен
нието на импулса,
и
сл
лед като е ппретърпял изменение
и
в мястото на нееднор
родност
в хомоггенната веррига, изразяяваща се в промяна на
н вълновотто съпротиивление на кабела настъпвват при къ
ъсо съедин
нение междду жилата,, прекъсване или серрийни повреди.От
времетоо за разпроостранениее на импулсса може даа се измери
и разстояниието до мясстото на
отражен
ние, ако се знае скоросттаV
V на разп
пространен
ние на им
мпулса в кабела.
Констрруирането на
н импулсн
ните уредии за измер
рването на времето зза преминааване на
импулсса включва импулсен генератор,, усилвател
л и осцилосскоп.
М
Метод на електричесската дъга-- посредстввом импул
лсен разрядд от щосгеенератор
SWG сее създава електрическ
е
ка дъга и ннастъпва пр
робив в мясстото на поовредата (ф
фиг.1).За
увеличааване врееметраенето на дъггата презз уреда за
з стабиллизиране LSG и
раздели
ителните ди
иоди GL къ
ъм дъгата ппротича ток с високи стойностии и я поддържа над
20ms. П
През това време се провежда
п
иимпулсно-ехово измеерване. Врръзката стаава през
високовволтов кон
ндензатор СК. Необхоодимо е по
олучената ехограма дда се запамети от
уреда. П
Преди измеерването с електричесска дъга мо
оже да се измери
и
ехогграмата на жилото
и също да се запам
мети. При сравняванее на двете ехограми
е
се
с вижда яссно къде сее намира
дът се прил
лага най-чеесто там, къ
ъдето кабел
лната поврреда не мож
же да се
повредаата. Метод
преобраазува в нисскоомна с помощта
п
нна прегарящ
що устройство, а и виинаги, когатто може
да се иззбегне преггарянето.

фи
иг. 1 Стабили
изиране на еелектрическа
ата дъга и дв
война ехограама

М
Методът наа токовия импулс
и
е уддобен при локализираане на едноократни пр
робиви в
мястотоо на повред
дата. Необх
ходими са ссамо един щосгенератор SWG с линейно звено
з
за
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връзка LK и импуулсен уред с транзиеннтно записвващо устро
ойство (фииг. 2). Интеервалите
от
,
,
са равни. Разстоянието до мястото
о на повред
дата се изчиислява от:
((1)
О
Отсечката tv+tx съдъ
ържа освенн времето на
н импулса, също и закъснени
ието при
настъпвването на пробива
п
в мястото
м
на повредата tv. По тази
и причина ппървата отссечка от
измерваането не мооже да се използва
и
заа определян
не мястото на повредаата.

фиг. 2М
Метод на ток
ковия импул
лс и осцилогр
рама на повр
реда поради
и пробив

М
Методът на затихване с връзка по напреж
жение е пок
казан на фииг. 3. За зар
реждане
на кабеелния капаацитет през съпротиввлението RE
R към жи
илото с прробива се включва
в
уред заа изпитван
не с високо напрежеение HPG и високоволтов конд
ндензатор СК. При
повишааване на изпитващот
и
то напрежеение в мястото на повредата
п
настъпва пробив.
Следващите проц
цеси се подават
п
пррез конден
нзатора наа транзиеннтното зап
писващо
устройсство на рефлектометъра, за да се анализи
ира след това като ст
статична ех
хограма.
Измервва се прод
дължително
остта на ппериода Т.
Т За определяне наа разстояни
ието до
мястотоо на повред
дата се използва форм
мулата:
((2)
Т

фиг. 3М
Метод на ток
ковия импул
лс и осцилогр
рама на повр
реда поради
и пробив

МЕТОД
ДИКА ЗА ПРОВЕЖ
ЖДАНЕ НА
А ИЗПИТА
АНИЯ
Л
Локализиране на повреди в захрранващи каабели може бързо и ссравнителн
но точно
да се извърши с рефлек
ктометъра с микроп
процесорно
о управленние Telefllex MX
[2].Уредът предлага няколк
ко възможнни метода, които се избират оот главнотто меню
(фиг.4):
ARM (Arc Reflecction Metho
od) –замервване със стабилизац
с
ия на дъгаата; DEC (Voltage
(
Decay M
Method)– замерване
з
по
п метод ззатихване на
н напрежеението; ICE
E (Impulse Current
Methodd) –замерване с меттода на иимпулсния ток; Threee-phase T
TDR (Timee-domain
reflectometry) – тррифазно зам
мерване с отражениее на импулсса(трите фаази се изоб
бразяват
едноврееменно в различни цветове);IIFL (Interm
mittent Fau
ult Locatinng) –замерване за
зависещ
щи от врем
мето повред
ди; ARM B urning (AR
RM прогаряяне)– стабиилизация наа дъгата
с прогааряне.
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С
Системнотто меню даава възможнност за кон
нфигуриране на настрройки, въввеждане,
извеждане и изтри
иване на данни от зам
мерването,, както и заа получаван
ане на инфо
ормация
за систеемата.За вссеки работеен режим ппредварител
лно избран
ните стойноости (широ
очина на
импулсса, праг наа задействване и ком
мпенсиранее и др.) могат
м
да ббъдат задаадени и
запаметтени катоо такива по подраазбиране. Може да се задав
ава скоросстта на
разпросстранение на
н сигналаа:NVP (Nom
minal Veloccity of Propagation - Н
Номинална скорост
на разп
пространен
ние) - опред
деля отнош
шението меежду скоро
остта на раазпростран
нение на
сигналаа и скоросттта на светл
лината с, наапример NVP
N 0,53 = 0,53.c.
0

фиг. 4Рефлектом
4
етър Teleflexx MX и меню
ю за избор на
а режим на рработа

С
Скорост V/2
V
– опр
ределя скооростта на разпространение на сигнал
ла като
половината от деействителната скоросст. Индици
ират се как
кто дължинната на теествания
кабел, ттака и мясттото на поввредата. Реезултатите от измерванията моггат директн
но да се
разпечаатват, да сее архивиратт в *.pdf фоормат и да се изпращаат към USB
B памет.
A
ARM зам
мерването се изполлзва за локализира
л
ане на поовреди с високо
съпроти
ивление и често повтарящи сее повреди.И
Изисква им
мпулсен раазряд с ВН
Н, който
причин
нява препоккриване с късо
к
съедиинение.За да
д се избегн
не трайна пповреда наа кабела,
трябва да бъде усстановена подходящаата стойно
ост на напр
режението,, като се извърши
и
ието с DC.В
Върху кабеела не тряб
бва да се пр
рилага импу
пулсно напр
режение
тест на напрежени
пустимото според ппараметритте на кабеела и не по-високо от 4/3
по-висооко от доп
пробивното напреежение, усттановено ппри DC изп
питването.З
Записват сее еталонна крива и
крива на неизпрравността и след тоова те се сравняватт една с друга.Криввата на
неизпраавността се
с регистри
ира при каапацитивен
н разряд (п
пик), койтоо води до ударно
припоккриване с късо съед
динение (ддъга) на мястото
м
наа повредатта, последввано от
замерваащ импулс, който преедизвиква оотражение при ударното късо съъединение с ниско
съпроти
ивление.
ЗЗамерванеето с помощта на заатихване се
с използваа за локализ
изиране на повреди
п
с високко съпротиввление и чеесто повтаррящи се по
овреди на кабели, по ккоито можее да има
напреж
жение.По неизправнияят кабел сее пуска ВН
Н до нивотто на проббив, което създава
преходн
на вълна, движеща се
с между м
мястото наа повредата и генераатора на ВН
В (фиг.
5).Закъснението на
н тази вълн
на се изполлзва, за да се
с изчисли разстояниието до повр
редата.
Р
Разстояниеето до повр
редата lп се определя по
п формулата:
((3)
lп = (lтп + lв) / 2
където lтп
а на тестовиия поводни
ик;lв- ефекттивно вътреешно окабееляване.
т едължина
Д
Докато дъллжината наа тестовия проводникк и ефектив
вното вътррешно окаб
беляване
зависятт от конфи
игурацията на тестоваата лаборатория и сл
ледва да бъъдат опред
делени с
подходяящото тесттово замерване, стойнността за разстояниет
р
то на пълнния интерваал може
да бъдее определеена, като се
с използвват курсор
рите. Червееният курссор се посставя на
основнаа точка от кривата (п
пик или нуулева пози
иция), като се използзва навигац
ционния
бутон. ЗЗадържа сее натиснат навигационнният буто
он за 2s иси
иният курсоор се премеества
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фиг. 5 Осци
илираща въл
лна при зам
мерване с пом
мощта на заттихване

до пози
ицията на червения.
ч
Премества
П
ссе червенияят курсор отново
о
единн интервал
л напред
или наазад. Пълн
ното разсто
ояние и пполовинатаа разстояние между двата кур
рсора е
изписан
но в долн
ния ляв ъггъл на диссплея (фигг. 6) и мо
оже да бъъде използвано за
изчисляяване на разстояниетто до поврредата с по
омощта на формула ((3), тъй каато един
пълен интервал представляява два ппъти разсто
оянието между
м
генеератора наа ВН и
повредаата.

фиг. 6 Реезултат от заамерване с помощта на затихване
з

IICE замервването се стартира с капацитиввен разряд на импулссен ток, коеето води
до при
ипокриванее с късо съединениие, продъ
ължаващо няколко м
милисекун
нди.Като
резултаат, вътрешн
на разпространяващаа се вълна е отразена при мястоото на повр
редата и
се движ
жи между тази позиция и генеератора наа ВН (фиг. 7).За да ссе избегнее трайна
повредаа на кабелаа, трябва да бъде устаановена по
одходящатаа стойност на напреж
жението,
като се извърши
и предварително теест на нап
прежението с DC, както при
и ARM
замерваането.Стой
йността за разстояниеето на интеервала мож
же да бъдее определен
на, като
отново се използвват курсор
рите (фиг. 8-а) Пълно
ото разстояяние междду двата ку
урсора е
изписан
но в долни
ия ляв ъгъл
л на дисплеея и може да бъде иззползвано за изчисляяване на
разстояянието до повредата
п
с помощта нна формулата:
((4)
lп =llинт- (lтп + lв), където lиинте цялото
о разстояни
ие за измереения интер
рвал.
Д
Друга възм
можност заа определянне на разсттоянието на цял интеервал е меттодът на
преместтването. При
П
активи
ирането муу се създавва нов екзземпляр наа кривата. Той се
преместтва с еди
ин интерваал напред или назад
д чрез навигационни
ния бутон, докато
нулевитте позиции
и на двете криви съвппаднат.Разсстоянието, което в моомента е изписано
на мен
нюто за иззбор(фиг. 8-б),
8
е раззстоянието на пълен
н интервалл и може да
д бъде
използввано за изч
числяване на
н разстояннието до по
овредата с помощта
п
наа формула (4).
ЗАКЛЮ
ЮЧЕНИЕ
Д
Диагностиц
цирането на поврееди на кабели сее определля не саамо от
продължителносттта на експ
плоатация,, но и от специфичните условвия на работа на
кабелитте. В доклаада е предл
ложена меттодика за бъ
ързо и точн
но локализзиране на повреди,
п
като ссе използвва съврем
менна апааратура, монтирана
м
в мобиллна лабор
ратория.
Потреббителите могат
м
поср
редством ббезразруши
ителен анаализ да реешат пробл
лема за
ремонтт или времеенна подмяна на даденна кабелнаа отсечка.
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фиг. 7 Осцилирааща вълна пр
ри ICE замер
рване

а)

б))
фиг. 8Резуултат от ICE
E замерване
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Abstract: The
T periodicc monitoringg of deprecciation indiccators of thee cable insu
ulationis
essentiaal for the opperation off all cable nnetworks. The
T correct choice of thhe values of testing
voltage and their duration
d
in the
t tests is aan importan
nt comprom
mise betweenn the imporrtance of
the test and the posssible destruction of thhe cable. Th
he time domainreflectom
meter for ca
ablefault
locationn Teleflex MX
M is descriibed in thiss paper. It has
h been esp
pecially dessigned to deetermine
the faullt location inn power cab
blesquickly.. There is po
ossibility off precise auutomatic reccognition
ofthe caable end andd the faultposition. Thee required time
t
is redu
uced to a few
w minutes. Methods
M
for exaaminations and tests by this insstrumentatio
on as welll as obtainned resultsa
are also
describeed.
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