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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І СКОРОЧЕНЬ 

 

ДРСЗ – дискретна резистивна схема заміщення 

ДСК – диференціальна скануюча калориметрія 

ЕВА – етилен-вінілацетат  

ЕПДЕ – етилен-пропілен-дієновий еластомер 

ЕПС – етилен-пропіленовий співполімер 

ЕРС – електрорушійна сила 

ЗФ – зовнішні фактори 

КІ – кисневий індекс  

ПЕ – поліетилен 

ПВХ – полівінілхлорид  

ПО – поліолефіни  

ПЕВГ – поліетилен високої густини  

ПЕНГ – поліетилен низької густини 

СЗ – стандартний зразок 

СЛАР – система лінійних алгебраїчних рівнянь 

ТД – теплова деформація 

ТЕП – термоеластопласт  

ЧР – часткові розряди 

EPR – гума на основі етилен-пропіленового каучуку 

HEPR – тверда на основі етилен-пропіленового каучуку 

XLPE – зшитий поліетилен 

HF 90 – зшита безгалогенна композиція 

S 95 – гума на основі кремнійорганічного каучуку 
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ВСТУП 

 

 

Останнім часом на кабельних підприємствах широко впроваджуються 

нові типи матеріалів для ізоляції і оболонки кабелів, особливо кабелів з 

підвищеною пожежною безпекою. Такі матеріали відрізняються від тих, що вже 

досить тривалий час використовуються в кабельній промисловості як за 

технічними характеристиками, так і за умовами переробки. Проте особливості 

таких матеріалів, їх переваги і недоліки не досить широко представлені в 

наукових публікаціях, що заважає на етапі розробки нової сучасної кабельної 

продукції оцінити можливість їх ефективної переробки на наявному на 

підприємстві обладнанні, ефективність впровадження таких матеріалів, а також 

спрогнозувати характеристики отриманої кабельної продукції як безпосередньо 

після виготовлення, так і в процесі експлуатації. 

Проблема вибору оптимального режиму виготовлення ізоляції або 

захисної оболонки кабелів завжди є актуальною на кабельних підприємствах. 

Однією з важливих сфер застосування виробів кабельної промисловості є 

використання на об´єктах водного базування, таких як цивільні та військові 

судна, танкери, морські пороми; на стаціонарних та рухомих об´єктах морського 

базування, таких, як нафто- та газовидобувні платформи; а також на 

прибережних об´єктах водного базування, таких як причали, пристані, суднові 

будівельні та ремонтні об´єкти і ін. При оснащенні морських платформ, 

берегових ліній і суден широко використовується спеціальна кабельна 

продукція, яка повинна мати унікальні експлуатаційні характеристики. Умови 

експлуатації суднових і морських кабелів є одними з найжорсткіших через їхню 

специфіку і широкий діапазон коливань умов навколишнього середовища. 

Специфіка умов експлуатації (тривала автономна робота суден в умовах 

частої зміни різних кліматичних факторів) обумовлює більш жорсткі вимоги до 

суднових кабелів, ніж до кабелів загальнопромислового призначення. 

Висуваються все більш жорсткі вимоги до електричних, механічних та 
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протипожежних характеристик як окремих кабелів, що входять до 

електричних суднових систем, так і кабельних трас в цілому.  

Кабелі повинні забезпечувати пожежну безпеку та надійність 

функціонування електричних суднових систем при їх високій операційній 

ефективності, гнучкості та легкості при експлуатації та монтажу. Особливо це 

важливо для суден, що перевозять готову продукцію або легкозаймисті вантажі, 

що становить серйозні ризики для членів екіпажу або портів. Враховуючи 

автономність суден, безпека таких об’єктів повинна бути самостійною, щоб 

забезпечити характеристики виживання, які залежать від кабелів. На судні 

може знаходитися з півтисячі морських дизель-генераторних комплектів, які 

забезпечують електроенергією всі складові електричної мережі суден, в тому 

числі очищення води та інші життєво важливі системи, включаючи виживання, 

евакуацію та рух. Усі ці мережі потребують надійних кабелів, що повинні бути 

працездатними в екстремальних умовах або аварійних ситуаціях (пожежі, 

затоплення частини судна) для забезпечення евакуації чи безпечного 

повернення до порту.  

Світовий досвід показує, що розвиток силових та контрольних кабелів 

для суднобудування здійснюється за двома основними напрямками: 

підвищення пожежної безпеки (стійкість до поширення полум´я, зниження 

димоутворення при полум´яному горінні чи тлінні, відсутності корозійно-

активних газів в продуктах горіння) та підвищення довготривалої робочої 

температури, що дозволяє збільшити струмові навантаження при тому ж 

перерізі струмопровідної жили.  

Найбільш перспективними і широко затребуваними серед нових 

матеріалів є наповнені безгалогенні композиції на основі поліолефінів з 

підвищеною стійкістю до поширення полум´я.  

З появою нового класу електроізоляційних матеріалів виникають питання 

щодо виявлення впливу технологічних режимів в процесі виготовлення кабелів 

на параметри і властивості полімерної ізоляції в кінцевому виробі, які 

визначають експлуатаційні характеристики суднових кабелів. Одним з 
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найважливіших параметрів технологічного процесу виготовлення 

кабелів є режим охолодження ізоляції, адже він прямо впливає на 

експлуатаційні характеристики кабелю, а також на стабільність цих 

характеристик в експлуатації.  

Важливим також є можливість підвищення довготривалої робочої 

температури на струмопровідній жилі, що дозволяє збільшити струмові 

навантаження в кабелях при незмінному поперечному перерізі 

струмопровідних жил, а отже, зменшити на об´єкті кількість необхідних 

кабельних ліній і відповідно матеріальні витрати на них. 

Одним з ефективних засобів збільшення довготривалої робочої 

температури кабелів є підвищення теплостійкості матеріалів для ізоляції і 

оболонки за допомогою дії високоенергетичних заряджених часток 

(електронів), тобто радіаційне модифікування полімерної ізоляції. 

У світі застосовується більше 80 прискорювачів електронів для 

радіаційної зшивки ізоляції кабельних виробів, в тому числі 3 прискорювачі 

електронів знаходиться в Україні.  

Виготовлення сучасних суднових кабелів з підвищеними 

експлуатаційними характеристиками можливе тільки завдяки впровадженню у 

виробництво нових безгалогенних полімерних композицій для ізоляції і 

оболонки та адаптованих до їх особливостей технологічних режимів, що 

забезпечують необхідний комплекс електричних і фізико-механічних 

параметрів при відповідному контролі технологічного процесу.  

Підвищення експлуатаційних характеристик суднових кабелів має 

виключну важливість і є актуальним науково-прикладним завданням.  

Вирішення цих задач створює сприятливі умови для виробництва 

сучасних суднових силових, контрольних кабелів та кабелів для передачі даних 

українськими виробниками кабельної продукції. 
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Розділ 1 

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК СУДНОВИХ КАБЕЛІВ  

 

 

За оцінками експертів загальносвітовий обсяг замовлень на суднових 

верфях становить щорічно понад 100 млрд. дол. На кабелі припадає лише 1–2 % 

загальної вартості судна, але від надійності та безперебійної роботи кабелів 

залежить коректна робота всіх систем життєзабезпечення об’єкта в цілому. В 

світі спостерігається стійка тенденція до збільшення обсягу суднових 

кабельних мереж і, як наслідок, збільшення обсягу і номенклатури кабельно-

провідникової продукції для цивільного та військового суднобудування. 

Насиченість сучасних транспортних засобів в цілому, і суден зокрема, 

кабельними мережами для живлення, управління та передачі даних значно 

зростає. Довжина кабелів в кабельних мережах в залежності від розмірів і 

призначення об’єкта може сягати більше 100 км. Інфраструктура електричних 

суднових мереж стикається з комплексом викликів з точки зору безпеки, 

експлуатаційної ефективності, що залежать від високопродуктивних кабельних 

рішень  [1–14].  

Розвиток суднових кабелів проходив разом з появою нових 

електроізоляційних матеріалів, технологій виготовлення і досвіду застосування 

їх на суднах. Перші силові кабелі мали паперово-просочену ізоляцію і 

герметичну свинцеву оболонку. Поштовхом у розвитку суднових кабелів стала 

розробка технології вулканізації каучуку, що дозволило значно зменшити 

вагові показники кабелів в порівнянні з кабелями з паперово-просоченою 

ізоляцією. Ця технологія дозволила збільшити максимально допустиму робочу 

температуру струмопровідної жили до +65 °С та покращити електричні 

характеристики суднових силових кабелів. В теперішній час, як на судах 

військово-морського флоту, так і на цивільних проектах, віддається перевага 

кабельній продукції, що має поліпшені теплові та пожежобезпечні 
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характеристики. Застосування ізоляційних гум на основі етилен-

пропіленового каучуку дозволяє експлуатувати кабель при температурі на 

струмопровідній жилі до +85 °С. Найбільш затребувані кабелі з ізоляцією із 

зшитого хімічним або фізичним методом поліетилену (ПЕ), або матеріалів на 

його основі, і оболонкою, які не містять галогенів. Протягом багатьох років в 

кабельній індустрії загалом, і в суднових  кабелях зокрема, для ізоляції і 

оболонки кабелів використовували достатньо широкий ряд полімерних 

матеріалів, надійність і високі експлуатаційні характеристики яких 

підтверджено довготривалим використанням. Це, насамперед, пластмаси, такі 

як ПЕ і полівінілхлоридні (ПВХ) пластикати різних рецептур, а також гуми на 

основі синтетичних каучуків – етилен-пропіленового, кремнійорганічного, 

хлоропренового, хлорованого або хлорсульфованого поліетилену та інших. 

Однак переважна більшість цих матеріалів є легкогорючими, що негативно 

впливає на протипожежні характеристики кабельно-провідникової продукції. 

 

1.1 Загальні вимоги до суднових кабелів  

У зв´язку зі зміною тактико-технічних характеристик суден морського і 

річкового флоту змінюються і вимоги, що пред´являються до суднових кабелів. 

Посилюються вимоги до електричних і механічних характеристик, стійкості до 

зовнішніх факторів (таблиця 1.1), надійності і пожежної безпеки [8, 15–28]. 

Суднові кабелі призначені для стаціонарної і рухомої прокладки на 

суднах морського флоту, річкового флоту, плавучих і берегових спорудах в 

силових і освітлювальних мережах, в ланцюгах управління, сигналізації, 

контролю та зв´язку.  

Кабелі поділяють [8–11, 15–17, 29, 31]: 

– за номінальною робочою напругою, яка встановлюється з ряду: 250, 

380, 400, 690, 1000, 3000, 6000 В змінного струму та 500, 700, 1000, 1200, 1500 

В постійного струму; 
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Таблиця 1.1 – Вимоги до суднових кабелів щодо стійкості до 

зовнішніх факторів (ЗФ) [8] 

Вид ЗФ Характеристика ЗФ Значення 

1. Синусоїдальна вібрація Діапазон частот, Гц 1 – 500 
Амплітуда  прискорення, м/с2 (g) до 100 (10) 

2. Механічний удар одиночної 
дії 

Пікове ударне прискорення, м/с2(g) 10000 (1000) 
Тривалість дії ударного прискорення, 
мс 0,1 – 2 

3. Підвищена температура 
середовища 

Найбільше значення, оС 60 

4. Знижена робоча температура 
середовища 

Температура середовища, оС, в умовах:  
–  стаціонарної прокладки –50 
– монтажних вигинів  –15 
– вигинів кабелів рухомого 
прокладання –30 

5. Зміна температури Від підвищеної температури до 
зниженої температури середовища, оС 

Від + 60  до  
–50 

6. Підвищена вологість Відносна вологість повітря при 
температурі 35 оС, % До 100 

7. Морська вода (соляний 
туман) 

Морська вода з вмістом солей до 3,5% 
при температурі, оС 

Від –4 до  
+ 35 

8. Гідростатичний тиск 

Радіальна герметичність при тиску, 
МПа (кгс/см2): 

 
 

–  кабелів для стаціонарної прокладки 2,0 (20) 
–  кабелів рухомої прокладки 5,0 (50) 

9. Сонячне випромінювання 
Верхнє значення інтегральної 
щільності потоку випромінювання, 
Вт/м2 

1120 

10. Пліснява Ступінь біологічного обростання, бал, 
не більше 2 

11. Агресивні хімічні речовини 
(індустріальні оливи і дизельне 
паливо) 

Температура, оС 100 

Час витримки, ч  24 

 

– за призначенням: силові, контролю та управління, зв´язку та 

комбіновані; 

– за матеріалом ізоляції і оболонки (з гуми, в тому числі 

кремнійорганічної; ПВХ пластикату; ПЕ, в тому числі опроміненого; 

фторполімерних композицій); 

– за конструктивними особливостями (з екраном по жилах, із загальним 

екраном, з бронею із сталевих стрічок); 
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– за кліматичним виконаннюям (Т – для районів з сухим і вологим 

тропічним кліматом; ОМ – для районів з помірно холодним і тропічним 

кліматом, в тому числі для суден необмеженого району плавання для всіх 

макрокліматичних районів на суші і на морі, крім районів з дуже холодним 

кліматом); В – для усіх кліматичних районів і необмеженого району плавання. 

З ростом насиченості об´єктів кабельно-провідниковою продукцією, як до 

окремих кабелів, так і кабельних трас в цілому пред´являють все більш жорсткі 

вимоги до електричних, механічних і протипожежних характеристик. 

Постійно модернізується асортимент суднових кабелів (силові, 

контрольні, зв'язку, радіочастотні) і впроваджуються новітні технології. Такі 

кабелі повинні мати якомога менші вагу і діаметр, а також переваги в 

струмових навантаженнях. Застосовуються нові сучасні полімерні матеріали 

типу XLPE (без вмісту галогенів зшита поліетиленова ізоляція) [9, 11, 32–38] і 

EPR (без вмісту галогенів етилен-пропіленова гума) [9, 11, 32–35, 85]. Ці 

матеріали забезпечують дуже низькі діелектричні втрати, мають відмінні 

механічні, хімічні і електричні характеристики. Сучасні суднові кабелі для 

бортових мереж повинні випускатися тільки на основі пожежобезпечних 

матеріалів зі зниженим димо- і газовиділенням (з індексом «LS») або в 

безгалогенному виконанні (з індексом «HF»). Зовнішня полімерна оболонка 

виконується з ПВХ пластикату підвищеної пожежної безпеки або на основі 

поліолефінів чи їх співполімерів (в тому числі й таких, які стійкі до дії 

індустріальних олив) [11, 30, 40, 85].  

Суднові кабелі повинні: 

1. Мати якомога менші вагу і діаметр кабелю. Це досягається 

застосуванням ізоляційної гуми на основі етилен-пропіленового каучуку або 

зшитого поліетилену, для яких допустима робоча температура на жилі 

підвищується до 90 °С, що дозволяє використовувати кабель меншого перерізу 

при однаковому струмовому навантаженні [9, 11, 15, 29]. 

2. Забезпечувати високу пожежну безпеку і вогнестійкість (кабелі не 

поширюють полум´я при прокладці в пучках відповідно до [23]). Оболонка 
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кабелю повинна бути виконана з безгалогенного негорючого 

компаунда, що актуально в зв´язку з підвищенням вимог до пожежної безпеки 

(низьке димовиділення під час пожежі, відсутність токсичних газів і кислотних 

продуктів при горінні). У разі пожежі деякі життєво важливі електричні 

ланцюги повинні функціонувати для забезпечення роботи аварійно-

рятувального обладнання (аварійне освітлення, системи сигналізації, пожежні 

насоси та ін.). Для цього повинні бути використані кабелі, що не поширюють 

полум´я і з вогнестійким бар´єром, виконаним у вигляді обмотки скляною 

стрічкою з нанесеним шаром слюди та ізоляції, що не містить галогенів. Ці 

типи кабелів задовольняють вимогам специфікацій [18–20] (температура 

полум´я 830 °С, тривалість випробування 90 хвилин).  

3. Характеризуватися високою монтажною здатністю. Для полегшення 

монтажу кабелю у важкодоступних місцях переважно використовують суднові 

кабелі зі струмопровідними жилами 5 класу гнучкості. Монтаж таких кабелів 

не вимагає багато простору і потребує менше зусиль при вигині. Всі кабелі 

повинні мати відмінність у забарвленні ізоляції жил або цифрове маркування, 

що не потребуватиме після монтажу «продзвону» струмопровідних жил 

(прискорює монтаж). 

4. Стійкість до перешкод кабелів зв´язку. Для ланцюгів контролю, 

телефонного зв'язку повинні використовуватися полегшені кабелі, які мають 

меншу ємність і, як наслідок, менше загасання сигналу. Сучасна відеоапаратура 

вимагає високої перешкодозахищеності ліній зв´язку, стабільні геометричні та 

електричні параметри симетричних і коаксіальних кабелів. Коаксіальні кабелі 

для суднобудування повинні мати подвійний екран з мідних покритих оловом 

дротів і завдяки точному збігу центрів обох провідників виключати втрати на 

випромінювання і забезпечувати високий захист від зовнішніх 

електромагнітних перешкод [17]. 

5. Забезпечувати стабільність параметрів і безвідмовність. Як відомо, до 

суднових кабелів пред'являють спеціальні вимоги, пов´язані з умовами їх 

експлуатації. В першу чергу, це безвідмовність в роботі при впливі олив, 



 

 

14 

дизельного палива, морської води, вібраційних і ударних навантажень. 

Виробництво таких кабелів можливе тільки на заводах з найсучаснішим 

обладнанням, з новітніми технологіями і з висококваліфікованим персоналом. 

6. Мати підвищений термін служби і гарантійний термін експлуатації. 

Гарантійний та експлуатаційний термін служби суднових кабелів повинен 

становити не менше 5 і 25 років відповідно [41–43]. Але, як показує практика 

експлуатації суден, кабелі можуть підлягати заміні ще до настання заявленого 

терміну [44].  

Використання сучасних матеріалів, обґрунтованої технології 

виготовлення та конструктивного виконання суднових кабелів, особливо в 

безгалогенному і вогнестійкому виконанні, здатні задовольнити найвищі 

вимоги суднобудівників. 

 

1.2 Характеристики сучасних безгалогенних полімерних композицій 

для ізоляції та захисних оболонок кабелів 

З кожним роком до кабельно-провідникової продукції пред´являють все 

більш жорсткі вимоги щодо пожежної безпеки: стійкість до поширення полум´я 

при одиночному розташуванні кабелів і при їх прокладанні пучком; низьке 

димо- та газовиділення; низька корозійна активність газів, що виділяються при 

горінні кабелю; вогнестійкість (збереження працездатності кабелю в умовах 

впливу на нього полум´я) і ін. [8, 28, 31, 45]. 

В конструкціях сучасних суднових кабелів допускається до застосування 

лише обмежений перелік електроізоляційних матеріалів, надійність і 

довговічність яких підтверджена практичним застосуванням на об´єктах 

протягом тривалого часу. 

Виконання високих вимог з пожежної безпеки суднових кабелів стало 

можливим завдяки впровадженню нового класу полімерних матеріалів – 

безгалогенним композиціям, під якими розуміють стійкі до поширення полум´я 

електроізоляційні полімерні матеріали з низьким димо- та газовиділенням, що 

не містять галогенів [32–35].  
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Термін «безгалогенна композиція» не є чітким визначенням 

полімеру як, наприклад, поліетилен або поліпропілен, однак цей термін твердо 

увійшов і широко використовується в кабельній галузі, і фактично являє собою 

окремий клас композиційних матеріалів з підвищеною стійкістю до поширення 

полум´я. Безгалогенні композиції – це полімерні матеріали, в складі яких 

відсутні, або є в дуже малій кількості (менше 0,5 % мас.), галогени, і які мають 

підвищену стійкість до поширення полум´я при горінні. 

Безгалогенні композиції, як правило, виготовляються на основі 

поліолефінів – поліетилену або співполімерів етилену (етилен-вінілацетат, 

етилен-акрілат, етилен-пропілен та ін.) з введенням в полімерну матрицю 

антипіренів і інших добавок, що підвищують стійкість матеріалу до поширення 

полум´я, а також кращому диспергуванню наповнювачів в полімері (таблиця 

1.2) [32–35, 38–39]. 

 

Таблиця 1.2 – Склад безгалогенної композиції на основі поліетилену [35] 

Складова Вагова частка % 

Поліетилен/співполімер поліетилену 100 38 
Тригідрат алюмінію (антипірен) 160 60,8 
Антиоксидант 1 0,4 
Адгезійна добавка 1 – 10 0,4 – 3,8 
Добавка для ковзання 1 0,4 

 

Наповнення полімерної матриці антипіренами (таблиця 1.2) значно 

впливає на електричні та фізико-механічні властивості отримуваного матеріалу. 

Зі збільшенням ступеня наповнення полімеру антипіренами знижуються його 

міцність при розриві, відносне подовження, питомий об'ємний електричний 

опір, морозостійкість [38, 39]. 

В [31] і детально в [9, 11] встановлено вимоги до безгалогенної 

композиції для ізоляції і оболонки суднових кабелів (таблиця 1.3, таблиця 1.4). 
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До основних характеристик безгалогенних композицій, що 

характеризують їх поведінку при впливі вогню відносять: відсутність галогенів, 

горючість, коефіцієнт димоутворення при горінні і тлінні, токсичність [32–34]. 

 

Таблиця 1.3 – Типи матеріалів для ізоляції і оболонки суднових  кабелів 

[32] 

Тип матеріалу Позначення 

Максимальна допустима 
температура на 

струмопровідній жилі, оС 
при режимах роботи 

кабелю 

нормальний коротке 
замикання 

Для ізоляції 
На основі етилен-пропіленової 
гуми або аналогічного матеріалу EPR 90 250 

На основі високомодульної або 
підвищеної твердості етилен-
пропіленової гуми 

HEPR 90 250 

На основі зшитого поліетилену XLPE 90 250 
На основі зшитого 
поліолефінового матеріалу HF 90 90 250 

На основі силіконової гуми S 95 95 350* 
Для оболонки 

Гуми на основі хлорованого або 
хлорсульфованого поліетилену SH 90 - 

Гуми на основі хлоропренового 
каучуку SE 90 - 

Зшита безгалогенна композиція SHF 2 90 - 
Термопластична безгалогенна 
композиція SHF 1 90 - 

ПВХ пластикат ST 2 90 - 
* значення не поширюється на кабелі з жилою з лудженого мідного дроту і 
застосовується лише для силових кабелів 
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Таблиця 1.4 – Вимоги до фізико- механічних параметрів матеріалів для 

оболонок суднових кабелів [8, 33–34] 

Параметр 
Значення параметру 

SH SE SHF 2 SHF 1 ST 2 
1. Механічні параметри до старіння      
1.1 Міцність при розтягуванні, не 
менше, Н/мм2 10,0 10,0 9,0 9,0 4,2 

1.2 Відносне подовження при розриві, не 
менше, % 250 300 120 120 200 

2. Механічні характеристики після 
старіння в термостаті 
 – температура, °С 
 – тривалість впливу, год. 

 
 

100 
168 

 
 

100 
168 

 
 

120 
168 

 
 

100 
168 

 
 

135 
168 

2.1 Міцність при розтягуванні: 
 – мінімальне значення, Н/мм2 

 – відхилення, не більше, % 

 
– 

±30 

 
– 

±25 

 
– 

±30 

 
7,0 
±30 

 
– 

±30 

2.2 Відносне подовження при розриві: 
 – мінімальне значення, % 
 – відхилення, не більше, % 

 
– 

±30 

 
250 
±40 

 
– 

±30 

 
110 
±30 

 
– 

±30 
3. Випробування на теплову деформацію 
 – температура, °С 
 – тривалість впливу, год. 
 – механічне напруження, Н/см2 

 
200 
15 
20 

 
200 
15 
20 

 
200 
15 
20 

– – 

3.1 Подовження під навантаженням, не 
більше, % 
3.2 Залишкова деформація після зняття 
навантаження, % 

 
175 

 
15 

 
175 

 
15 

 
175 

 
25 

– – 

4. Стійкість до впливу масел 
 – температура, °С 
 – тривалість впливу, год. 

 
100 
24 

 
100 
24 

 
100 
24 

– – 

4.1 Зміна міцності при розтягуванні, % 
4.2 Зміна відносного подовження при 
розриві, % 

±40 
 

±40 

±40 
 

±40 

±40 
 

±40 
– -– 
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1. Відсутність галогенів в безгалогенній композиції 

підтверджують комплексом випробувань згідно з вимогами [46–48]. 

Згідно зі встановленими нормами [33–35], матеріал вважається 

безгалогенним при виконанні наступних умов: 

- вміст хлору Cl і брому Br в газах, що виділяються при горінні 

матеріалу, не більше 0,5 % (метод випробувань згідно [46–47]); 

- вміст фтору F в газах, що виділяються при горінні матеріалу, не 

перевищує 0,1 % (метод випробувань згідно [46, 108]); 

- рН і питома провідність водного розчину газів, що виділяються при 

горінні матеріалів, повинні бути не менше 4,3 і не більше 10 мкСм/мм 

відповідно (метод випробувань згідно [48]). 

2. Горючість матеріалів, як правило, визначають шляхом вимірювання їх 

кисневого індексу (КІ). Кисневий індекс для безгалогенних матеріалів не 

нормується, але кращим є застосування матеріалів з більш високим значенням 

КІ [35–36]. 

Як правило, в кабелях підвищеної пожежної безпеки застосовують 

безгалогенні композиції з наступними значеннями КІ: для оболонки – 35-45; 

для ізоляції – 28-34 (позначається зниження діелектричних характеристик зі 

збільшенням ступеня наповнення полімеру антипіренами); для заповнення – 45-

60. 

Слід зазначити, що стійкість кабелів до поширення полум´я не 

знаходиться у прямій залежності від величини КІ застосовуваних у ньому 

матеріалів [33-34]. Кисневий індекс є досить інформативним показником 

ступеня горючості матеріалу, однак застосування композицій з високим КІ не 

гарантує відповідність кабелю вимогам по стійкості до поширення полум´я [33–

34]. 

Не менш важливим є і те, як поводиться матеріал при горінні, а саме 

утворення після згоряння полімеру твердого каркасу з золи і збереження 

відносної цілісності цього каркасу (рис. 1.1) [33–34]. Така маса, у вигляді коксу, 
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запобігає проникненню полум´я в нижні шари кабелю і перешкоджає 

його подальшому поширенню по кабелю. 

 

          
    а    б 

Рисунок 1.1 – Згоріла ділянка кабелю після випробувань на стійкість до горіння 

в пучку [33–34] 

 

На рис. 1.1 представлено результати випробувань зразків кабелю з 

оболонкою на основі безгалогенної композиції (згоріла оболонка має цілісний 

вигляд (рис. 1.1, а) та з оболонкою на основі ПВХ пластикату марки ОНЗ-40 

(згоріла оболонка у вигляді окремих агломератів) (рис. 1.1, б). 

Коефіцієнт димоутворення – показник, що характеризує оптичну 

щільність диму, який утворюється при полум´яному горінні або деструкції під 

дією кисню та температури (тлінні) певної кількості матеріалу в умовах 

спеціальних випробувань (таблиця 1.5) [49]. Результати випробувань (таблиця 

1.6) доводять [28, 33-34], що безгалогенні композиції виділяють значно меншу 

кількість диму в порівнянні з ПЕ. 
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Таблиця 1.5 – Характеристика матеріалів за димоутворювальною 

здатністю [49] 

Димоутворювальна здатність 
матеріалу 

Коефіцієнт димоутворення,  
Dm, м2/кг 

Мала До 50 
Помірна 50-500 
Висока Більше 500 

 

Таблиця 1.6 – Порівняльний аналіз матеріалів за показником кисневого 

індексу, димоутворювальною здатністю та токсичністю [33–34] 

Матеріал КІ 
Коефіцієнт 

димоутворення, 
Dm, м2/кг 

Показник токсичності, 
HCL50, г/м3 (30 хв.) 

Поліетилен 
кабельний  
марки 102-57 

18-19 917 28,7 

Безгалогенні композиції для ізоляції 
Винтес1110 32-35 313 40-120 
СС 7760 34 205 92,7 

Безгалогенні композиції для оболонки 
Винтес 2010  45 355 40-120 
CONGuard S 6645 45 250 77,5 

Безгалогенні композиції для заповнення 
Винтес 3020  50 180 40-120 
СС 5212  55 105 135 

 

Матеріали, що застосовуються в суднових кабелях, повинні мати помірну 

токсичність (таблиця 1.7). Відповідно до [49] показник токсичності 

характеризує відношення кількості матеріалу до одиниці об´єму замкнутого 

простору, в якому утворюються при горінні матеріалу газоподібні продукти, що 

викликають загибель 50 % піддослідних тварин. Випробування проводять, як 

правило, при тривалості експозиції 30 хвилин. Як і у випадку з показником 
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димоутворення, токсичність безгалогенних композицій значно 

нижче, ніж у ПЕ (таблиця 1.6) [33–34]. 

Таблиця 1.7 – Класи небезпеки матеріалів за токсичністю [49] 

Клас небезпеки HCL50, г/м3, при тривалості експозиції, хв. 

5 15 30 60 
Надзвичайно 
небезпечні До 25 До 17 До 13 До 10 

Високонебезпечні 25-70 17-50 13-40 10-30 
Помірнонебезпечні 70-210 50-150 40-120 30-90 

Малонебезпечні ≥210 ≥150 ≥120 ≥90 
 

Визначення токсичності відповідно до [51] проводиться наступним 

чином: окремі неметалеві матеріали кабелю піддаються спалюванню в 

випробувальній камері, після чого за допомогою аналізу кількості 14-ти 

хімічних речовин визначається токсичність відпрацьованих газів. Температура 

полум'я становить 1150 °C, тривалість випробування – 5 хвилин.  

Індекс токсичності визначається виходячи з концентрації окремих 

хімічних речовин, яка розраховується наступним чином [51] 

 

,100
0 m

VCС ⋅⋅
=      (1.1) 

 

де C – концентрація газу у випробувальній камері (ppm); 

     m – навіска зразка;  

     V – об´єм випробувальної камери. 

Індекс токсичності кабелю визначається на підставі 

 

∑ ++++
n

ОnООО

СF
С

СF
С

СF
С

СF
С ...

3

3

2

2

1

1     (1.2) 
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де 1, 2, 3 – концентрація кожного певного газу; CF – концентрація газу, 

смертельна для людини при тривалості впливу 30 хвилин в [ppm]. 

Індекс токсичності для всього кабелю або конструктивного матеріалу не 

повинен перевищувати значення 5. 

За останні роки, у зв´язку з розробкою і впровадженням сучасних видів 

випробувального устаткування, для оцінки пожежних властивостей матеріалів 

визначають і інші характеристики, такі як швидкість тепловиділення і 

вигорання матеріалу, втрата маси. Такі випробування проводяться методом 

кон-калориметрії [52]. Дослідження полімерних композицій з використанням 

конічного калориметра при різних умовах випробувань (вплив теплових 

потоків від 10 до 100 кВт/м2) дозволяють оцінити динаміку процесу горіння. 

Кон-калориметр дозволяє проводити вимірювання в спеціально заданих 

умовах: динаміки тепловиділення в процесі горіння (швидкість 

тепловиділення); ефективної і питомої теплоти згорання матеріалу; величини 

теплового потоку, що викликає займання матеріалу; маси зразка і динаміки 

зміни маси зразка в процесі горіння; часу до займання; ступеня виділення диму 

та динаміки виділення диму в процесі горіння; виділення газів монооксиду 

вуглецю (чадного газу) CO та діоксину вуглецю СО2. 

На підставі отриманих результатів дається оцінка стійкості кабелів до 

впливу пожежі на стадії конструювання кабелів для різних умов застосування. 

Також, ці вимірювання можуть бути використані в якості вихідних даних для 

введення в кореляційні або математичні моделі, які використовуються для 

прогнозування виникнення і розвитку пожежі. 

На рис. 1.2 і рис. 1.3 представлені результати порівняльних випробувань 

безгалогенних композицій марки Винтес 2010 і ПВХ пластикату зниженої 

пожежної небезпеки марки Лоусгран 2110, що проведені методом кон-

калориметрії [28]. 

Загальне виділення диму безгалогенної композиції Винтес 2010 в 1,5 рази 

менше, ніж у ПВХ пластикату Лоусгран 2110. Приблизно таке ж 
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співвідношення, тільки на користь ПВХ пластикату, спостерігається при 

порівнянні тепловиділення цих двох матеріалів для оболонок кабелів. 

 

 

 
Рисунок 1.2 – Зміна швидкості димовиділення (1 і 2) і сумарного 

димовиділення (3 і 4) матеріалів марок Лоусгран 2110 і Винтес 2010 [28] 

 
Рисунок 1.3 – Зміна інтенсивності тепловиділення (1 і 2) і сумарного 

тепловиділення (3 і 4) при горінні матеріалів марок Лоусгран 2110 і Винтес 2010 [28] 

 
Менше виділення тепла при горінні ПВХ пластикату є наслідком 

ендотермічної реакції виділення хлористого водню на додаток до інших 

негорючих газів, що виділяються при розкладанні антипіренів, які входять до 
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складу не тільки безгалогенної композиції, але і ПВХ пластикатів 

зниженої пожежної небезпеки. 

1.3 Технологічні режими охолодження та радіаційного опромінення, 

як фактори забезпечення експлуатаційних характеристик кабелів 

Технологічний ланцюжок виготовлення силових та контрольних кабелів з 

радіаційно-модифікованої ізоляції та захисної полімерної оболонки включає 

наступні основні стадії: накладання методом екструзії ізоляції на 

струмопровідну жилу (таблиця 1.8), охолодження, радіаційне опромінення 

ізоляції, формування сердечника кабелю, накладання екрану, накладання 

захисної оболонки з наступним радіаційним опроміненням [53–59]. 

 

Таблиця 1.8 – Температурні режими переробки ізоляційних матеріалів в 

екструдері [53]  

Матеріал 

Температура, оС 

Зона обігріву циліндру Головка 
екструдеру Матриця 

I II III 
ПЕНГ (при швидкостях 
опресування менше 
500 м/хв.) 

100 150 180 200 220 

ПЕНГ (при швидкостях 
опресування 600 м/хв. і 
більше) 

120 180 240 270 270-300 

ПЕВГ (при швидкостях 
опресування менше 
500 м/хв.) 

140 180 220 250 280 

ПВХ пластикат різних 
рецептур 

100-
110 

110-
150 

120-
160 160-180 180-200 

Фторвмісні полімери 260-
310 

280-
320 

320-
340 340-380 330-370 

Поліамідні смоли 200 260 280 290 - 
Гуми 30-60 30-80 - 55-90 - 
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Основним обладнанням екструзійного процесу є екструдер. У 

екструдері відбувається плавлення полімерного матеріалу, його пластикація, 

після чого розплавлений полімер видавлюється через формуючу головку. 

В основі методу екструзії лежить здатність термопластичних полімерів в 

розплавленому стані протікати через вузькі отвори під дією зусилля. Екструзія 

широко застосовується для таких «добре текучих» матеріалів, як ПЕ, 

поліпропілен, поліаміди, ПВХ пластикати, деякі види фторопластів, а також для 

різних гумових сумішей [56–58]. 

Екструзія забезпечує високу продуктивність і безперервність процесу, що 

дає можливість випускати продукцію великої довжини, поєднувати ізолювання 

або накладання оболонки з іншими технологічними операціями (наприклад, 

волочінням і відпалом дроту для струмопровідної жили, контролем ізольованої 

жили, скруткою ізольованих жил та ін.).  

При накладенні покриттів з ПЕ необхідна підтримка високої стабільності 

температури. Сучасні системи дозволяють забезпечити необхідний рівень 

температури зі зміною в діапазоні ± 1 оС [59]. 

 

1.4 Алгоритми розрахунку режимів охолодження екструдованої 

ізоляції 

Для одержання якісної кабельної продукції велике значення має процес 

охолодження. Ізоляція або оболонка кабелів після виходу з головки екструдера 

потрапляє в охолоджуючу ванну, яка складається з декількох секцій в кожній з 

яких знаходиться, як правило, рідкий теплоносій (найчастіше вода).  

Температура води в кожній наступній секції ванни менша ніж в попередній, 

завдяки чому виріб поступово охолоджується.  

Поступове охолодження виробу має особливо велике значення при 

виготовленні кабелів зі значною товщиною ізоляції (коаксіальні кабелі, кабелі 

високої напруги) [60–64].  

У таких випадках інтенсивне охолодження зовнішніх, і повільне 

охолодження внутрішніх шарів ізоляції може призвести, окрім деформування і 
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механічного пошкодження зовнішніх шарів, до втрати суцільності на межі 

«ізоляція – жила» або, у випадку кабелів високої напруги, на межі сусідніх 

шарів багатошарової ізоляції [61].  

Вид охолоджуючого середовища, його температура, довжина окремих 

секцій ванни визначаються залежно від геометричних розмірів та швидкості 

переміщення виробу, а також теплофізичних властивостей матеріалів, з яких 

складається виріб. З урахуванням можливих значних швидкостей ізолювання, а 

також низької теплопровідності полімерних матеріалів загальна довжина 

охолоджувальної ванни може значно варіюватись і досягати десятків метрів 

[61]. 

В [53] детально розглянуто методологію розрахунку режиму 

охолодження кабельних виробів, в тому числі з урахуванням зміни температури 

по товщині ізоляції. В основу розрахунку покладено конвективний теплообмін 

між ізоляцією, що охолоджується, та середовищем, що охолоджує [53].  

Розрахунок режиму охолодження ізоляції з урахуванням зміни 

температури по товщині в загальному випадку проводиться на основі теорії 

нестаціонарної теплопровідності з застосуванням графічних залежностей 

безрозмірних температур від критеріїв Фур´є та Біо [53, 60]. Розрахунки 

базуються на рішенні рівняння Фур´є, що визначає умови розповсюдження 

тепла в твердому тілі [53] 

 

t
T

a
t

∂
∂

=∇
12 ,     (1.3) 

 

де 2∇  – оператор Лапласа; T – температура; a – коефіцієнт 

температуропровідності;  t – час. 

Рішення для температур в окремих точках ізоляції групуються в 

безрозмірні комплекси – критерії, які дозволяють виконати розрахунки за 

відомими критеріями Біо та Фур´є [53]. Критерій Біо – критерій крайової 

подібності, що визначає зв´язок між полем температури в ізоляції та умовами 
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тепловіддачі на поверхні покриття [53, 63]. В свою чергу критерій Фур´є 

характеризує зв´язок між швидкістю зміни температурного поля, фізичними 

характеристиками та розмірами тіла [53, 63] 

λ
RaBi ⋅

= ,   2R
taFo

⋅
= ,  (1.4) 

де )/( γλ ⋅= ca  – коефіцієнт температуропровідності, λ  – коефіцієнт 

теплопровідності покриття, c  – питома теплоємність покриття, γ  – густина 

покриття, t – час, R – радіус жили або заготовки кабелю по поверхні покриття.  

Рішення для температури в окремих точках для безрозмірної температури 

θ  при заданих температурі середовища oϑ , що оточує кабельний виріб, 

температурі покриття pϑ  в початковий момент часу, що дорівнює температурі 

головки екструдера, для температури тіла ϑ  в любий поточний момент часу,  

 

),( FoBif
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−
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ϑϑ
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θ     (1.5) 

 

представлено у вигляді графіків  [53,60]. 

В [60] розглянуто алгоритми розрахунку процесу охолодження 

тонкостінної і товстостінної полімерної ізоляції кабелю. Розрахунок режиму 

охолодження виконано на основі теорії нестаціонарної теплопровідності із 

застосуванням графічних залежностей безрозмірної температури від критеріїв 

Фур´є та Біо [60]. Розглянуті методи розрахунку дозволяють задавати 

швидкість перемотування конкретного виробу при відомій довжині ванни або 

довжину ванни при заданій швидкості перемотування.  Алгоритми, що 

базуються на застосуванні критеріальних рівнянь, дозволяють визначити час 

insτ , необхідний для досягнення прийнятної температури прT∆ , наприклад, в 
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центрі ізоляції товщини ins∆ , при заданій швидкості перемотування V, 

кількість секцій та загальну довжину ванни охолодження [60] 

 

          ins

ins
o

aF
∆
⋅

=
τ

,   (1.6) 

де   a  – температуропровідність полімеру, м2/с. 

В тому випадку, коли за умови технологічного процесу відомий 

необхідний ступінь охолодження прT∆  ізоляції, довжина ванни охолодження 

при заданій лінійній швидкості визначається [60] 

 

T
VT

L пр

∆

⋅∆
=   .    (1.7)  

 

 При відомій довжині ванни припустима лінійна швидкість визначається 

[60] 

 

прT
LTV

∆
⋅∆

= .      (1.8) 

  

Так, для радіочастотного кабелю з ізоляцією на основі ПЕНГ, товщина 

якої становить 5,25 мм, встановлено, що для охолодження необхідна ванна з 

п’яти секцій. Температура кабелю перед входом в першу секцію становить 

190 оС. Довжина першої секції ванни охолодження – 4 м, температура води – 

50 оС. Лінійна швидкість кабелю – 1,2 м/с. В наступних чотирьох секціях 

температура води охолодження дорівнює кімнатній [60].  

В [64] наведено алгоритм оптимального проектування ванн охолодження 

екструзійної лінії і системи програмного охолодження ізоляції, що запобігають 

виникненню в ізоляції внутрішніх напружень і виходу кабелю з ладу в процесі 
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його експлуатації. Запропонований алгоритм забезпечує зменшення 

загальної довжини ванн охолодження на 23 %, а обсяг води, що підігрівається – 

більш ніж в два рази. Вирішено задачу щодо розподілення температури по 

товщині ізоляції на підставі чисельного розрахунку запропонованої 

математичної моделі процесу охолодження ізольованої жили. 

Температурне поле в системі двох зв´язаних циліндрів (струмопровідної 

жили та ізоляції), що рухаються в процесі охолодження у водному середовищі 

(рис. 1.4), описується системою рівнянь (1.9) з граничними та початковими 

умовами (1.10) [64] 
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де 0
2

2 T
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=θ ; 0
1

1 T
T

=θ ; 
L
zl = ; 

ізR
rx = ; ;

L
Rіз=γ

1
1 a

LVPe ⋅
= ; 

2
2 a

LVPe ⋅
= ; 

ізR
r

x 0
1 = ; 

T1 – температура провідника, К; T2 – температура ізоляції, К; T0 – температура 

плавлення полімеру, К; r – поточний радіус, м; z – повздовжня координата; x та 

l – безрозмірні радіус та осьова координата відповідно; L
Ll max0 =  – безрозмірна 

довжина ванни охолодження;  maxL – довжина ванни охолодження (загальна); L – 

загальна довжина дільниці охолодження (від екструдера до пристрою, що тягне 
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ізольовану жилу); r0 – радіус металевого провідника, м; Rіз – радіус 

жили по ізоляції, м; x1 – границя спряження двох неоднорідних середовищ 

(ізоляції та металевого провідника); V – швидкість ізолювання (витяжки), м/с; 

Ре – число Пекле; а1, а2 – коефіцієнти температуропровідності міді та полімеру 

(поліетилену), м2/с; 
2λ

α ізs R
Bi

⋅
= – критерій Біо; sα – коефіцієнт тепловіддачі на 

поверхні ізоляції; 1λ , 2λ  – коефіцієнти теплопровідності міді та полімеру 

відповідно; Tw – температура теплоносія (води); 0T
Tw

w =θ – відносна температура 

теплоносія; )(,)( 0
2

0
1 xx θθ – задані радіальні розподілення температури ізоляції та 

провідника на вході у ванну охолодження. 

 
Рисунок 1.4 – Розподіл температури в ізоляції по довжині ділянки охолодження 

(* – на поверхні ізоляції, • – в центрі ізоляції, o – на межі контакту з жилою) [64] 

 

При розрахунку температурного поля в ізольованій кабельній жилі 

прийнято, що процес стаціонарний [64]. 



 

 

31 

 

 

 

 1.5 Фізичні аспекти радіаційного опромінення ізоляції кабелів 

Радіаційне зшивання поліолефінів призводить до підвищення їх 

механічної міцності, термостійкості (рис. 1.5), поліпшення електроізоляційних 

властивостей. Цей процес широко використовується у виробництві кабелів і 

проводів [53, 54, 65–75]. 

Можливість отримання зшитого ПЕ за допомогою опромінення була 

показана Доулом в 1948 році. Перший випуск кабельних виробів радіаційно-

модифікованого поліетилену з підвищеною механічною міцністю, тепло- і 

термостійкістю здійснено в 1954 р фірмою General Electric в США [76].  

 

 
Рисунок 1.5 – Фотографія результатів випробувань стійкості до дії полум´я 

зразків ізольованої жили з термопластичної (праворуч) та зшитої (ліворуч) полімерної 

ізоляції  
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Радіаційні технології застосовують в багатьох галузях – при 

стерилізації медичних виробів, обробці харчових продуктів, очищенні стічних 

вод, викидних газів і обробки твердих відходів. 

В кабельній галузі найбільш широко використовують промислові 

прискорювачі електронів. За допомогою пучків електронів високої енергії, в 

потрібному напрямку змінюють (модифікують) властивості ізоляційних 

матеріалів в кабелях. 

Зшивання ПЕ може відбуватися під впливом різних видів іонізуючих 

випромінювань – електронів і гальмівного γ-випромінювання [77–85]. Вибір 

потрібного випромінювання ґрунтується на габаритних розмірах виробу. При 

великій товщині матеріалу використовується γ-випромінювання [80], завдяки 

його високій проникаючій здатності, а при малій товщині – випромінювання 

електронів [54, 85] прискорювачами електронів (рис. 1.6) з енергіями 0,3–

5 МеВ, перевагою яких є менша радіаційна небезпека (радіаційно безпечні у 

вимкненому стані) [77].  

 
а  – енергія прискорювача 800 кеВ, струм 100 мА  [76] 
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б [76] 

Рисунок 1.6 – Компоновки низькоенергетичних прискорювачів електронів 

  

 
 
Рисунок 1.7 – Доза опромінення ізоляції як функція глибини проникнення 

(г/см2) електронів і гальмівного γ-випромінювання електронних прискорювачів та 

рентгенівського опромінення [77]  

 

Незважаючи на те, що γ випромінювання найбільш часто застосовується 

при радіаційному модифікуванні властивостей ПЕ, головним його недоліком є 

невелика потужність поглиненої дози випромінювання по відношенню до 

об´єму виробу, що опромінюється, (див. рис. 1.7). Для досягнення необхідної 

поглиненої дози час опромінення може складати десятки і сотні годин. Через це 

при тривалому впливі на повітрі, відбувається взаємодія продуктів радіолізу з 

киснем, що, в свою чергу, призводить до додаткового окислення ПЕ [86]. Для 

уникнення цього небажаного процесу, опромінення проводять в нейтральному 
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середовищі, що веде до ускладнення, як технологічного обладнання, так і 

операцій з проведення процесу [86–88]. 

Під дією випромінювання в ПЕ утворюються вільні радикали, які 

сприяють формуванню рідкісних поперечних зв´язків (рис. 1.8). При більш 

тривалому опроміненні зростання кількості поперечних зв'язків призводить до 

утворення просторової структури. Одночасно з процесом утворення 

поперечних зв'язків проходить процес деструкції. Незважаючи на те, що для ПЕ 

швидкість процесу утворення поперечних зв´язків вище швидкості деструкції, 

кінцевий ступінь зшивання безпосередньо залежить від умов опромінення [69]. 

 
 

Поліетилен з реактивно вільним радікалом Аморфна область поліетилену 

  

Рисунок 1.8 – Механізм процесу зшивки ПЕ під дією прискорених електронів 

[69] 

 

Поряд з утворенням міжмолекулярних зв'язків, при опроміненні полімеру 

в ньому накопичуються радіаційні дефекти, що сприяють погіршенню 

властивостей виробів в процесі експлуатації, концентрація яких пропорційна 

поглиненій дозі випромінювання. Зниження необхідної поглиненої дози не 

тільки зменшує концентрацію таких дефектів, але і підвищує продуктивність 

радіаційно-технологічної установки і скорочує час опромінення [83, 86]. 

Істотний вплив на процес зшивання має температура, при якій 

відбувається опромінення ПЕ. Зі збільшенням температури відбувається 
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зростання рухливості макрорадикалів і, як наслідок, збільшується швидкість 

зшивання [86]. 

Так само, під час зшивання (рис. 1.9) можуть протікати такі побічні 

реакції як утворення водню, виникнення ненасичених зв'язків в основних 

ланцюгах ПЕ з подальшою взаємодією з макрорадикалами. Утворення 

низькомолекулярних алкільних радикалів є причиною деструкції макроланцюга 

ПЕ і виділення газів з низькою молекулярною масою, таких як метан, етан, 

пропан та інших [89–90]. 

 

 

 

 
Рисунок 1.9 – Фрагмент проходження кабельного виробу при опроміненні 

прискореними електронами [91] 

 

При опроміненні кабелів необхідно враховувати підвищення температури 

не тільки самої ізоляції (захисної полімерної оболонки), але і струмопровідної 

жили та металевого екрану (таблиця 1.9). Підйом температури на 10 ºC подвоює 

швидкість реакції відповідно до закону Арреніусу (див. розділ 5). Тож деякі 

теплові побічні ефекти можуть навіть знизити дозу опромінення, необхідну для 

зшивки полімеру, та призвести до перегріву металів, які мають низьку 

теплоємність [92–93]. 
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Таблиця 1.9 – Підйом температури в матеріалах при 

опроміненні прискореними електронами [88] 

Матеріал Підвищення температури ΔT, оС/кГр 
(1 Гр=1 Дж/кг=100 рад) 

Вода  0,24 
Поліетилен 0,43 
Поліпропілен 0,52 
Полівінілхлорид 0,75 
Алюміній 1,11 
Мідь 2,63 
 

Застосування високих доз опромінення при радіаційній зшивці може 

привести до виникнення небажаних ефектів у поліолефінів, які зшиваються: 

зниження фізико-механічних властивостей через деструкції макроланцюга 

полімеру під дією високих доз опромінення; спінювання композиції через 

виділення водню в великих дозах; радіоліз інших добавок в композиції з 

подальшим зниженням їх активності; зниження діелектричних властивостей 

внаслідок утворення локальних електронегативних областей через накопичення 

електронів (ефект Ріхтенберга) [94–95]. 

Зниження необхідної дози опромінення може бути досягнуте шляхом 

введення в рецептуру композиції різних прискорювачів зшивання, які надають 

сенсибілізуючий ефект при електронному опроміненні.  

Враховуючи, що радіаційно-хімічне зшивання відбувається в аморфних 

областях поліолефінів (див. рис. 1.8), де полімерні ланцюги мають велику 

рухливість, використання сенсибілізаторів, що впливають на надмолекулярну 

структуру (структурна сенсибілізація), призводить до більш ефективного 

зшивання [96–101]. 

Структурна сенсибілізація може бути здійснена двома способами: 

співполімеризація основного мономеру зі співмономером (внутрішня 

структурна сенсибілізація); введення в полімер структуроутворювачів, що 

призводять до зміни надмолекулярної структури (зовнішня структурна 
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сенсибілізація). Найбільш відомою внутрішньою структурною 

сенсибілізацією ПЕ є співполімеризація етилену з вінілацетатом. У разі 

зовнішньої структурної сенсибілізації ефективність зшивки збільшується при 

введенні в ПЕ діоксиду титану, сажі і аеросилу. 

Суміші ПЕ та етилен-пропіленових співполімерів (ЕПС) або етилен-

пропілен-дієнових (ЕПДЕ) еластомерів застосовуються, якщо потрібна більша 

гнучкість та вогнестійкість. Такі матеріали замінюють ПВХ пластикати через 

небезпеку виділення токсичних хлорованих побічних продуктів, коли сполуки 

ПВХ піддаються горінню [102].  

Доза опромінення всередині матеріалу зазвичай неоднакова. З енергією 

електронів понад 500 кеВ доза має тенденцію до збільшення глибини 

проникнення в матеріал приблизно до половини максимального діапазону 

енергії електронів (див. рис. 1.7), а потім зменшується майже до нуля на 

більшій глибині, де електрони розсіюють більшу частину своєї кінетичної 

енергії [103]. Енергії електронів повинно бути достатньо, щоб значення 

глибини проникнення R(50) дорівнювало або перевищувало товщину ізоляції. 

Ефективною є глибина R(50e), на якій вихідна доза зменшується до 50 % від 

вхідної дози. Оптимальне значення глибини Ropt, на якій вихідна доза дорівнює 

50 % максимальної дози, ефективне значення глибини R(50e) для широкого 

діапазону енергії прискорених електронів у плоских зразках матеріалу ізоляції 

(таблиця 1.10) наведено в таблиці 1.11 [104–105]. 

 

Таблиця 1.10 – Склад вогнестійкого компаунду на основі поліетилену та 

етилен-пропілен-дієнових еластомерів [105] 

Складова композиції Вагова частка 

ПЕ + ЕПДЕ 100 
Тригідрат алюмінію (Al (OH)3)  Hydral - 710 250 
Оксид цинку для уповільнення процесу старіння ізоляції 5 
Добавка, що ковзає (мінеральне масло) для полегшення 
процесу екструзії  

10 
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Силан А-172 – для посилення адгезії між матрицею 
полімеру та тригідрату алюмінію 

2 

Антиоксидант 1 
Сенсибілізатори – багатофункціональні мономери 
триметилол, пропановий триакрилат і триаліл цианурат  

5 

 

Вагова частка Hydral 710 становить 250/373 = 0,67, а розрахункова 

густина ізоляції становить 1,61 г/см3. Густина та атомний склад цього типу 

ізоляції, що не поширює полум´я, враховується при визначенні максимального 

проникнення прискорених електронів (таблиця 1.11) [106]. 

В таблиці 1.12 наведено значення нормалізованої глибини проникнення 

(г/см2) – поверхнева густина, що дорівнює добутку глибини проникнення (див. 

табл. 1.11) на об´ємну густину ізоляції, що не поширює полум´я, яка для 

наведеної композиції дорівнює 1,61 г/см3. Поверхнева густина є корисною 

величиною для порівняння енергії прискорених електронів у матеріалах з 

різним складом та об´ємною густиною [106].  

 

Таблиця 1.11 – Діапазон енергії прискорених електронів та глибина 

проникнення в ізоляції на основі композиції, що не поширює полум´я [106] 

Енергія 

прискорених 

електронів, кеВ 

400 600 800 1000 1500 2000 2500 3000 

Ropt, см 0,0000 0,0419 0,0924 0,143 0,273 0,400 0,527 0,653 

R(50), см 0,0339 0,0765 0,122 0,170 0,300 0,428 0,560 0,694 

R(50e), см 0,0339 0,0789 0,131 0,187 0,334 0,478 0,624 0,770 

 

Таблиця 1.12 – Діапазони енергії прискорених електронів та поверхнева 

густина безгалогенної ізоляції, що не поширює полум´я, на основі поліетилену 

та етилен-пропілен-дієнових еластомерів [106] 
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Енергія 

прискорених 

електронів, кеВ 

400 600 800 1000 1500 2000 2500 3000 

Ropt, г/см2 0,0000 0,0677 0,149 0,230 0,440 0,645 0,850 1,053 

R(50), г/см2 0,0548 0,124 0,197 0,274 0,484 0,690 0,903 1,120 

R(50e), г/см2 0,0548 0,127 0,212 0,301 0,538 0,772 1,006 1,242 

 

Для оцінки ступеня зшивання матеріалу, в промисловості найчастіше 

використовують випробування на теплову деформацію (ТД), які проводяться 

згідно [107]. Метод полягає в тому, що зразок у вигляді стандартної лопатки 

витримують при температурі 200–250 °С, силі розтягування 20 Н/см2 протягом 

15 хв., після чого вимірюється відносне подовження зразка під дією 

навантаження та після його зняття. Метод визначення ТД не складний у 

виконанні, що дає значний розкид результатів. 

Інший метод, який можна вважати традиційним для ПЕ, заснований на 

визначенні вмісту гель-фракції (зшитої частини) шляхом екстракції зі зразка ПЕ 

частини, що не зшита (золь-фракція), органічним розчинником [109–111]. 

Відповідно до [111] процес визначення ступеня зшивання здійснюється 

методом екстрагування, в якому не зшита частина розчиняється в еталонному 

розчиннику (екстрагенті) на основі толуолу.  

Процес умовно можна розділити на три основні стадії: 

1. Подрібнення. Зразок досліджуваного матеріалу нарізають на так звану 

стружку (товщина зразка повинна знаходитися в межах 0,2 ± 0,02 мм). 

2. Кип´ятіння. У спеціальну сітку з нержавіючої сталі поміщають стружку 

масою понад 0,2 г і кип´ятять в колбонагрівачі зі зворотним холодильником 

протягом 8 годин ± 30 хв. в 200 мл о-ксилолу при температурі 140 °C. 

3. Сушка. Сітку після кип´ятіння промокають фільтрувальним папером і 

сушать в вакуумній шафі при температурі 140 °C протягом 3 годин. Зміст гель-
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фракції корелює з кількістю утворених при зшиванні поперечних зв'язків в 

одиниці об´єму полімеру.  

Для характеристики ступеня зшивання поліолефінів [112] 

використовуються такі параметри як: масова частка нерозчиненої речовини 

(показник гель-фракції, g) і число відрізків ланцюгів між вузлами сітки в 

одиниці об´єму (Nс) [113]. Зі збільшенням ступеня зшивання ПЕ відбувається 

закономірне зростання як показника гель-фракції (рис. 1.10), так і числа 

відрізків ланцюгів між вузлами сітки в одиниці об´єму.  

Для визначення оптимального режиму зшивання, опромінення проводять 

на лінійному прискорювачі електронів при зміні сили струму (I) від 10 до 20 мА 

і швидкості протягання кабелю (v) від 20 до 75 м/хв. [113, 114]. 

 

 
Рисунок 1.10 – Ілюстрація впливу дози опромінення на ступінь зшивання 

поліолефінової ізоляції [94] 
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Рисунок 1.11 – Вплив технологічних параметрів прискорювача електронів на 

ступінь зшивки поліетиленової ізоляції 

 

Поглинену дозу радіаційного впливу представляють у вигляді 

відношення I/v, що дозволяє змінювати як силу струму прискорювача, так і 

швидкість протягання кабелю. З ростом відношення I/v спостерігається 

закономірне збільшення вмісту гель-фракції і щільності сітки (рис. 1.11). Зміст 

гель-фракції найінтенсивніше зростає від 55 до 80% в діапазоні  

I/v = 0,2–0,45 і при подальшому опроміненні практично не змінюється. Тим 

часом залежність щільності сітки має лінійний характер у всьому діапазоні 

зміни показника I/v. Відповідно залежність вмісту гель-фракції від щільності 

сітки не лінійна і описується кривою з насиченням [114]. 

Недоліки золь-гель аналізу: велика тривалість, необхідність використання 

легкозаймистого і небезпечного для здоров´я розчинника та ін. Через це, золь-

гель аналіз вже не знаходить застосування в якості методу контролю якості 

ізоляції при виготовленні кабельних виробів, але продовжує використовуватися 

в дослідницьких цілях. 
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Висновки за розділом 1 

Суднові кабелі експлуатуються в екстремальних умовах, в тому числі під 

впливом шкідливих хімічно агресивних матеріалів. Кабелі повинні 

забезпечувати максимальну надійність і безпеку як для судна та пасажирів, так і 

для вантажу. 

Проаналізовано вимоги до суднових кабелів по електричним і 

механічним характеристикам, стійкості до зовнішніх агресивних середовищ, 

надійності і пожежної безпеки. 

Відповідно до умов експлуатації, сукупність конструктивних 

особливостей суднових кабелів і матеріалів, що в них використовуються, 

повинна забезпечувати відповідні механічні характеристики, мінімальну вагу, 

здатність протистояти загорянню, стійкість до поширення полум’я при горінні, 

працездатність при підвищених температурах. 

Показано, що застосування сучасних безгалогенних композицій для 

ізоляції, заповнення та оболонок кабелів дозволяє значно підвищити пожежну 

безпеку, як самих кабелів і кабельних трас, так і в цілому об´єктів, на яких вони 

прокладаються. Використання безгалогенних композицій з підвищеною 

стійкістю до поширення полум´я є обґрунтованим і безальтернативним для 

виконання всіх вимог до сучасних пожежобезпечних кабелів, включаючи 

зниження виділення диму, токсичності, відсутність виділення корозійно-

активних газів і т.п. 

Послідовність технологічних процесів і операцій кабельного виробництва 

повинні забезпечити отримання кабелю з заданими електричними і фізико-

механічними властивостями. 

Підвищення експлуатаційної надійності кабелів забезпечується за 

рахунок технологічних процесів охолодження та радіаційного опромінення 

ізоляції на основі поліолефінів. 

При ізолюванні кабелю методом екструзії, етап охолодження накладеної 

ізоляції на основі поліолефінів у ваннах з водою є обов'язковим. Розрахунок 

режимів охолодження ізоляції з урахуванням зміни температури по товщині, в 
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аналітичному вигляді проводиться з застосуванням графічних залежностей 

безрозмірних температур від критеріїв Фур´є та Біо. Вибір режимів 

охолодження при цьому здійснюється методом підбору на підставі загальних 

рекомендацій виробників екструзійного обладнання та на власному досвіді 

виробників кабелів. 

Фізичне модифікування поліетиленової ізоляції кабелів призводить до 

поліпшення фізико-механічних та теплових показників полімеру. Застосування 

високих доз опромінення може привести до зниження фізико-механічних та 

діелектричних властивостей, спінювання композиції через виділення водню. 

Ступінь опромінення залежить від матеріалу ізоляції і вимог, що 

пред´являються до такого типу кабелів.   
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Розділ 2 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РЕЖИМУ ОХОЛОДЖЕННЯ 

ВИСОКОВОЛЬТНОЇ ПОЛІМЕРНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ СИЛОВИХ КАБЕЛІВ 
 

Режим охолодження полімерної ізоляції після накладення на екструдері 

[115] є одним з основних факторів, що визначають експлуатаційні 

характеристики кабелю. Технологічний режим охолодження накладеного на 

мідну жилу розплавленого полімерного покриття [53, 60, 63, 64] визначає не 

тільки експлуатаційні параметри, але і стабільність характеристик в процесі 

експлуатації [116]. 

 

2.1 Особливості режиму охолодження поліетиленової ізоляції 

високовольтних силових кабелів 

З барабана мідна катанка надходить у волочильну машину. Далі отримана 

жила піддається безперервному відпалу для підвищення пластичності і 

електропровідності. Нагріта струмопровідна жила надходить в головку 

екструдера. У голівці екструдера розплавлена пластична маса у вигляді 

ізоляційної оболонки видавлюється через кільцевій зазор між дорном та 

матрицею і накладається на жилу (рис. 2.1). 

Після етапу накладення ізоляції виріб потрапляє в охолоджуючу ванну. 

Найбільш поширені багатосекційні ванни для ступеневого охолодження 

ізоляції і струмопровідної жили за допомогою води. Температура води в ваннах 

поступово понижують, що зменшує кристалізацію полімеру (якщо полімер 

кристалічний) та, відповідно, деформацію ізоляції при намотуванні ізольованої 

жили на барабан.  

Охолодження ізольованої жили відбувається в умовах неоднорідного 

температурного поля і фазових перетворень в ізоляції, що призводить до 

виникнення неоднорідних полів деформації і напруг полімеру [61]. Отже за 

певних умов, в ізоляції жили можуть з'являтися порожнечі або виникати 

відшарування полімеру від жили.  
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На рис. 2.1. схематично представлено технологічний процес 

охолодження ізольованої жили, що рухається з відповідною швидкістю, на 

виході з екструдера.  
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1 – струмопровідна жила; 2 – екструдер; 3 – ізольована жила; 4 – три секції 

ванни охолодження  

Рисунок 2.1 – Схематичне представлення технологічного процесу охолодження 

ізольованої струмопровідної жили після накладання ізоляції на екструдері 

 

Після ванни розміщується пристрій обдування для видалення вологи з 

поверхні струменем повітря під тиском 0,2 МПа [53, 115]. Екструзійні лінії 

обладнані контрольно-вимірювальною апаратурою, яка дозволяє контролювати 

електричні, механічні, конструктивні параметри, такі як діаметр, довжину, 

погонну електричну ємність, електричну міцність виготовленого кабельного 

виробу. Після блоку контрольно-вимірювальної апаратури знаходиться 

компенсатор, що дозволяє забезпечувати сталість натягу кабельного виробу. 

Далі готовий виріб вже надходить на приймаючий пристрій (контейнер або 

барабан) [53, 115].  

Швидкість перемотування залежить від діаметра екструдованих 

кабельних виробів. Так, для телефонних кабелів, діаметр провідника у яких не 

перевищує 1 мм, швидкість прийому є однією з найвищих і досягає 1200 м/хв. 

У міру збільшення діаметра жили та товщини ізоляції, швидкість прийому 

зменшується і для силових кабелів становить близько (6–30) м/хв. При 
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охолодженні ПЕ ізоляції швидкість лімітується довжиною охолоджуючої 

ванни. 

Довжина охолоджуючої ванни залежить від швидкості екструзії, діаметра 

жили (або кабелю) і товщини ізоляції (оболонки). Процес кристалізації є 

екзотермічним, тож для охолодження ізоляції на основі кристалічних полімерів 

довжина ванни більше, ніж для аморфних полімерів [60–64]. 

Вибір режимів охолодження здійснюється методом підбору на підставі 

загальних рекомендацій виробників екструзійного обладнання та на власному 

досвіді. При цьому перехід на випуск іншого типорозміру кабелю, як правило, 

вимагає підбору нових режимів роботи технологічного обладнання. 

Застосування не оптимальних, з точки зору характеристик готового кабелю в 

цілому, режимів охолодження ізоляції викликає появу її дефектів: повітряних 

каверн, відшарувань від струмопровідної жили, виникнення внутрішніх 

напружень в ізоляції. Усі ці фактори призводять до виходу кабелю з ладу 

раніше встановленого терміну. 

Теплові процеси, що відбуваються в охолоджуваній кабельній ізоляції, 

впливають на утворення в ній порожнин, ступінь кристалічності та 

молекулярну структуру полімеру; "загартування" ізоляції при охолодженні, 

тобто виникнення в ній внутрішніх механічних напружень [60, 63, 64]; адгезію 

ізоляції до металевого провідника і на якість її зовнішньої поверхні. Крім 

забезпечення необхідних показників якості виготовленого кабелю, необхідно 

забезпечити стабільність електричних характеристик кабелю в експлуатації, 

тобто при поступовому старінні ізоляції. Недотримання оптимальних 

технологічних режимів охолодження полімерної ізоляції кабелю може 

викликати її прискорене старіння, що призводить до виходу кабелю з ладу, 

наприклад, при розтріскуванні ізоляції [117, 118]. 

Для суднових кабелів, прискорення процесу розтріскування ізоляції (рис. 

2.2) в експлуатації спостерігається в присутності різних активних середовищ. 

Це, головним чином, полярні рідини, в яких поєднуються низький поверхневий 

натяг і здатність адсорбуватися на поверхні полімеру. Стійкість до 
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розтріскування під напругою в поверхнево-активних середовищах 

підвищується зі збільшенням молекулярної маси ПЕ.  

 

 

Рисунок 2.2 – Тріщина в ПЕ ізоляції, отримана електронним мікроскопом  

 

В процесі охолодження потрібно забезпечити досягнення не тільки 

необхідної кінцевої температури полімерної ізоляції на виході з ванн 

охолодження (зазвичай не вище + 50 °С), щоб не відбувалося пошкодження 

ізоляції під час намотування на приймальний барабан, а і визначити розподіл 

температурного поля в радіальному перерізі ізоляції на всій ділянці 

охолодження. При охолодженні ізоляції в охолоджуючій ванні, зниження 

температури починається з поверхні. Так, охолодження ізоляції з ПЕ 

проводиться ступінчасте до температури, при якій охолоджена екструдована 

ізоляція не буде деформуватися або пошкоджуватися на приймальному 

барабані [60–64]. На кабельних підприємствах екструдоване покриття 

охолоджують до температури (40-50) оС для дотримання вимог техніки безпеки 

[64]. 

Теоретично, ідеальне охолодження ізоляції – при температурі 

охолоджуючого середовища, яка дорівнює температурі плавлення матеріалу 

ізоляції: в такому випадку менше ймовірність утворення пустот в ізоляції [53, 

117, 118]. У процесі охолодження тепло від поверхні ізоляції відводиться за 

допомогою повітря або води більш низької температури. Процес охолодження 

переважно підпорядковується закономірностям конвективного теплообміну, 

причому зазвичай спостерігається вимушена конвекція за рахунок постійного 
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осьового переміщення заготовки в ході технологічного процесу. Процес зміни 

температури по товщині ізоляції або оболонки, тобто всередині твердого тіла, 

відбувається за законами теплопровідності. 

До процесу охолодження зазвичай не висуваються жорсткі вимоги, так як 

більшість ізоляційних матеріалів допускають досить різке охолодження. 

Винятком є ПЕ, що вимагає поступового охолодження. ПЕ притаманні високі 

електроізоляційні властивості, що зберігаються в широкому діапазоні частот, 

вологостійкість, інертність по відношенню до агресивних хімічних середовищ, 

хороші механічні показники (значна розривна міцність і висока еластичність, 

що зберігається при досить низьких температурах) і хороші технологічні дані. 

Поліетилен високої густини (ПЕВГ) має більш високу нагрівостійкість, 

механічну міцність, стійкість до дії органічних розчинників і кислот, а також 

меншу газопроникність, ніж поліетилен низької густини (ПЕНГ). Однак, 

температура його переробки приблизно на 30оС вища, ніж у ПЕНГ. ПЕВГ має 

температурний інтервал плавлення від 125–132 оС. 

У розплавленому стані ПЕ знаходиться в аморфному стані. Незалежно від 

швидкості охолодження розплаву неможливо отримати ПЕ з повністю 

аморфним станом навіть при моментальному охолодженні тонких плівок 

рідким повітрям. Швидку кристалізацію ПЕ можна пояснити невеликою 

довжиною елементарних ланок (2,53 Å), що відповідає одному зігзагу 

вуглецевого ланцюга, високою симетрією молекул і їх розташуванням у вигляді 

пачки. Пачки набагато довше макромолекул і складаються з багатьох рядів 

ланцюгів. Кристалізація починається в пачках і проходить послідовно або через 

утворення «стрічок», «пелюсток» і правильних кристалів, або через виникнення 

«стрічок», «пелюсток» і сферолітних структур. 

Швидкість охолодження розплаву ПЕ визначає розміри кристалічних 

ділянок і ступінь кристалічності. Швидке охолодження (гарт) призводить до 

зниження відсотка кристалічної фази і збільшення розмірів кристалічних 

ділянок [119]. Кристалічні ділянки в ПЕ мають довжину до декількох сотень 

ангстрем і відповідають не цілій молекулі, а невеликій її частині, так що одна 
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полімерна молекула (довжина її досягає 1000 Å) може проходити через 

кілька кристалічних областей [119]. 

Технологічні параметри режиму охолодження впливають на внутрішню 

структуру полімеру: чим менше швидкість охолодження, тим вищий вміст 

кристалічної фази в полімерній ізоляції. Істотне значення має не тільки ступінь 

кристалічності полімеру, але і розмір, дефектність, тип кристалічних утворень. 

При збільшенні ступеня кристалічності полімеру знижується 

електропровідність, зростає пробивна напруженість. Якщо ступінь 

кристалічності полімеру високий, дипольно-сегментальних втрат, пов'язаних з 

рухом сегментів макромолекул в аморфних частинах, може і не бути 

(наприклад, в поліетилені). Можлива поява релаксаційної області дипольних 

втрат, зумовлених рухом ланцюгів всередині кристалічних утворень, 

наприклад, всередині ламелей. При швидкому охолодженні релаксаційні 

процеси не встигають завершитися, відбувається порушення внутрішньої 

морфологічної будови, що призводить до утворення нерівноважної структури 

полімерної ізоляції з переважанням аморфної фази [118]. Кількісне 

співвідношення кристалічної і аморфної фаз, в кінцевому підсумку визначає 

теплові, механічні та електричні характеристики екструдованої ізоляції. 

При різкому охолодженні можливе також утворення внутрішніх 

порожнин в товщі екструдованої ізоляції. Найбільшою мірою цей процес 

можливий при охолодженні поліетилену, у якого об´єм розплаву при 

температурі 200 °С практично на 25 % вище, ніж при 20 °С: різка зміна об´єму 

відбувається поблизу його температури плавлення  (рис. 2.3) [53].  

Для ПЕ характерне велике значення теплового коефіцієнта розширення, 

максимальне значення якого знаходиться в діапазоні температур 90–125 оС. В 

результаті відбувається нерівномірне скорочення обсягу верхніх і внутрішніх 

шарів ізоляції, особливо для кабелів зі значною товщиною ізоляції.  
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Рисунок 2.3 – Температурна залежність питомої теплоємності ПЕНГ [53] 

 

Різке охолодження ПЕ призводить до утворення тріщин, повітряних 

включень як між ізоляцією і струмопровідною жилою, так і в шарах, 

розташованих поблизу жили, що в експлуатації при дії сильного електричного 

поля призводить до виникнення часткових розрядів (ЧР) [117]. 

Існуючі моделі та методи розрахунку режимів охолодження 

екструдованої ізоляції дозволяють розраховувати швидкість перемотування 

кабелів при відомій довжині ванни охолодження, або довжину ванни при 

заданій швидкості перемотування [60, 64] без урахування розподілу 

температури по всій товщині ізоляції в несталому тепловому режимі. 

Для силових кабелів важливо отримати розподіл температурного поля по 

товщині екструдованої ізоляції, що визначається температуропровідністю ПЕ 

c, J/(kg*K) 
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ізоляції з урахуванням температури підігріву струмопровідної жили і 

температури охолоджуючої води. 

2.2 Теоретичне підґрунтя математичної моделі охолодження ізоляції 

кабелів 

Перехідні процеси є найбільш складними для математичного 

моделювання. Поля визначальних характеристик при цьому є нестаціонарними. 

У найзагальнішому випадку, трьохмірне просторове нестаціонарне 

температурне поле, в разі твердого ізотропного тіла, що рухається, з 

однорідними властивостями, при постійній теплопровідності λ , без внутрішніх 

джерел теплоти та урахування перенесення тепла дифузійною складовою, може 

бути описано диференціальним рівнянням Фур´є – Кірхгофа для декартової 

системи координат [120–123] 
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де T – температура; τ – час;  xυ , yυ , zυ  –  складові швидкості ізольованої жили 

при охолоджені; ρ
λ
⋅

=
c

a  – коефіцієнт температуропровідності; λ – коефіцієнт 

теплопровідності ізоляції; с – питома теплоємність ізоляції; ρ – густина 

матеріалу ізоляції. 

У загальному випадку, коефіцієнт теплопровідності є залежним від 

температури параметром. Очевидно, що безпосереднє використання 

диференціального рівняння (2.1) для прикладних розрахунків практично 

неможливе. Перш за все, рівняння є нелінійним, тобто ряд коефіцієнтів і членів 

рівняння є функціями або температури, або тільки координат і часу, що 

виключає можливість отримання прямого аналітичного рішення і значно 

ускладнює використання чисельних методів. 
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Уникнути використання нелінійних постановок задач 

теплопровідності, що не допускають в загальному випадку аналітичних рішень і 

значно ускладнюють чисельні, дозволяє очевидний прийом дискретизації 

просторових і часових координат спільно з допущенням про сталість 

характеристик теплового процесу всередині локальної просторово-часової області.  

Такий підхід, що дозволяє звести рішення нелінійної задачі 

теплопровідності до сукупності рішень відповідних лінійних задач, має свої 

особливості і накладає ряд специфічних вимог до постановки лінійних задач. 

Просторова і часова дискретизація області здійснення теплового процесу, 

як спосіб лінеаризації постановок задач теплопровідності, лише зовні нагадує 

просторову і часову дискретизацію, що лежить в основі чисельних методів 

розв'язання диференціальних рівнянь. По-перше, локальна область об´єднує 

області з різними механізмами перенесення тепла в просторі. По-друге, поля 

визначальних параметрів локальної області моделюються аналітичними 

функціями, які є рішеннями відповідних диференціальних рівнянь в часткових 

похідних. Тоді як при використанні чисельних схем, для кожної вузлової точки 

просторово-часової області, вирішується система алгебраїчних рівнянь, що 

наближено відображають закономірності протікання процесів переносу, що 

використовує відомі значення досліджуваного параметра в сусідніх вузлових 

точках і дозволяє знайти фіксоване значення досліджуваного параметра в 

поточній вузловій точці. Таким чином, моделювання температурних полів в 

системі двох зв'язаних циліндрів (струмопровідної жили та ізоляції), що 

рухаються в процесі охолодження у водному середовищі, можливо здійснювати 

на основі рішення сполучених систем диференціальних рівнянь, що включають 

одновимірні рівняння теплопровідності для ізольованої жили і рівнянь 

переносу тепла охолоджуючою водою. Сутність методології полягає в поданні 

нестаціонарних полів визначальних параметрів процесу охолодження, як 

сукупності полів просторово-часових локальних областей, що моделюються, 

чисельними рішеннями з відповідними умовами однозначності. У загальному 

випадку, під локальною областю розуміється область обмежених розмірів, 
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розглянута протягом короткого інтервалу часу, всередині якої 

присутнє перенесення тепла, характерного для поточного процесу 

охолодження. 

Диференціальне рівняння теплопровідності (2.1) описує безліч 

конкретних процесів, що належать до одного і того ж класу. Спільність цих 

процесів визначається однаковим механізмом процесів поширення тепла. 

Однак відомі й інші диференціальні рівняння, аналогічні рівнянню 

теплопровідності за формою запису, наприклад рівняння електричного 

потенціалу. Якщо для температури і електричного потенціалу ввести однакові 

позначення, то обидва рівняння по своєму зовнішньому вигляду не будуть 

відрізнятися один від одного. Хоча за формою запису обидва рівняння 

збігаються, вони описують різні класи явищ, так як фізичний зміст величин, що 

входять в ці рівняння – різний. Явища, які описуються однаковими за формою 

запису диференціальними рівняннями, але різні за своїм фізичним змістом, є 

аналогічними. 

Подібні процеси повинні бути якісно однаковими, тобто вони повинні 

мати однакову фізичну природу і описуватися однаковими за формою запису 

диференціальними рівняннями. Умови однозначності подібних процесів 

повинні бути однаковими в усьому, крім чисельних значень постійних, що 

містяться в цих умовах. Однойменні критерії подібних процесів повинні мати 

однакову чисельну величину. 

З методів фізичної аналогії, в даний час реально застосовується метод 

електротеплової аналогії, як найбільш зручний і досить досконалий метод 

розрахунку температурних полів. Подібність теплових та електричних явищ 

полягає в однаковому характері протікання процесів. Окремі теплові і 

електричні явища описуються однаковими диференціальними рівняннями і 

умовами однозначності, хоча фізичний зміст і розмірність вхідних величин – 

різний. 

Метод електротеплової аналогії застосовується для вирішення завдань 

стаціонарної і нестаціонарної теплопровідності з одно -, двох - і тривимірним 



 

 

54 

напрямком теплового потоку [121, 123]. Цей метод заснований на аналогії 

математичного запису теплопровідності і електропровідності. Цією аналогією 

легко скористатися для відтворення теплового процесу електричним. 

Електричним процесом легше управляти, за ним просто спостерігати і 

вимірювати всі його параметри. Тому зручно саме таким процесом 

відтворювати явище теплопровідності, для якого саме такі переваги не 

притаманні. 

Так, рівняння теплопровідності (у разі стаціонарного теплового поля 

0=
∂
∂

τ
T  при нерухомій ізольованій жилі) і електропровідності для двомірної 

задачі мають однакову структуру 
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Аналогами є: температура і електричний потенціал (напруга); коефіцієнт 

теплопровідності і питома електрична провідність; теплоємність і електрична 

ємність; термічний опір і електричний опір; густина теплового потоку і 

електричний струм  [121, 123] 
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де  dQ  і dI  – елементарні потоки теплоти і електричного струму, що пройшли  

в одиницю часу крізь ділянки dSm  і  dSе в напрямку нормалей nm і ne (рис. 2.4); T 

і U – температура і електричний потенціал; λ і σ – коефіцієнти теплопровідності 

та електропровідності.  
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Рисунок 2.4 –  Потік теплоти (електричного струму) 

 

Аналогічні явища мають відбуватися в геометрично подібних системах. З 

урахуванням граничних умов третього роду, при заданій температурі 

охолоджуючої води Tw і закону теплообміну між водою та поверхнею 

ізольованої жили (рівняння Н´ютона – Рихмана)  

  

)()( wp
w

TT
n
Tq −=

∂
∂

−= αλ     (2.4) 

 

кількісний зв´язок між подібними фізичними величинами  

 

em lUUgradlTTTgradTTgrad /,/)/(/; ∆=−∆=∆=−∆=− αλαλ , (2.5) 

 

приводиться до безрозмірної форми. 

У формулах (2.4) та (2.5) позначено: q – густина теплового потоку;    α – 

коефіцієнт тепловіддачі з поверхні ізольованої жили в охолоджуючу воду; Tp і 

Tw – температура поверхні та охолоджуючого середовища відповідно; лінійний 

тепловий розмір ml = αλ /  та лінійний електричний розмір el . 

Контур ділянки dS 

Векторне поле 
вектор нормалі 
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В якості масштабу для температурного напору прийнято ΔTо; 

для електричного потенціалу – ΔUо; для лінійних розмірів – подібні лінійні 

відрізки  oml  та oel .  

Тоді симплекси (співвідношення однойменних величин) можуть бути 

представлені 

 

./;,/;/;/ 0 θ=∆∆=== TTLllYlyXlx ommmommmomm  

 

Співвідношення для теплового процесу може бути записано у вигляді 

 

θ⋅∆=∆⋅=⋅= oommmommm TTlYylXx ;;     (2.6) 

 

Аналогічні співвідношення мають місце для величин електричного поля. 

Вигляд диференціальних рівнянь тепло- та електропровідності (2.2)  після 

підставляння отриманих співвідношень  
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Тотожність рівнянь (2.7) та (2.8) має місце при довільному виборі 

подібних масштабів для температури та електричного потенціалу. Граничні 

умови в безрозмірному вигляді 

 

em LUUgradLgrad /;/ =−= θθ .   (2.9)  

Рішення безрозмірних диференціальних рівнянь теплопровідності та 

електропровідності тотожно однакові при виконанні умови 
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em LL = або .// oeemom llll =   (2.10) 

 

Оскільки ml = αλ / , залежність для вибору лінійних розмірів електричної 

моделі процесу охолодження має вигляд: ./)/( αλ⋅= omeoe lll  

При рівних значеннях подібних лінійних розмірів omeo ll = , електричний 

лінійний розмір ./αλ=el  При цьому, якщо коефіцієнти тепловіддачі α та 

теплопровідності λ – постійні, то  .constle =   

При виконанні умови (2.9), безрозмірна температура та безрозмірний 

електричний потенціал (напруга) у подібних точках системи мають чисельні 

однакові значення 11 U=θ  або ;// 101101 UUTT ∆∆=∆∆  22 U=θ  або   

.// 202202 UUTT ∆∆=∆∆  

Таким чином,  

 

constCUTUTUT em ==∆∆==∆∆=∆∆ ,002211 /// K  , (2.11) 

 

тобто при умовах, що задані, розподілення температури та електричного 

потенціалу – подібні.  

Зміна теплового потоку пропорційна зміні теплоємності та температури 

 

.)/( mmm dTCdQ ττ∂∂=     (2.12) 

 

Подібне рівняння для електричної моделі: зміна електричного струму 

пропорційна електричній ємності та зміні напруги 

 
 

.)/( eee dUCdI ττ∂∂=     (2.13) 
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При розробці електричних моделей, що імітують процеси 

теплопровідності, застосовуються електричні моделі з зосередженими 

параметрами процесу. У них теплові системи замінюються електричними 

ланцюгами, що їх моделюють.  

Властивості досліджуваної системи зосереджуються в окремих вузлових 

точках, що розташовані уздовж електричних ланцюгів. В електричній моделі, 

теплоємності замінюються відповідними електричними ємностями.  

 

2.3 Теплова схема заміщення ізольованої жили в перехідному 

тепловому режимі 

У загальному випадку, розрахунок температурного поля по товщині 

ізоляції при її охолодженні зводиться до завдання умов однозначності: 

геометричних умов, що характеризують форму і розміри екструдованої 

струмопровідної жили; фізичних умов, що характеризують теплопровідність, 

теплоємність, густина жили, ізоляції та охолоджуючого середовища відповідно; 

початкових умов, що характеризують розподіл температури в початковий 

момент часу (при t = 0); граничних умов, що характеризують взаємодію 

екструдованої ізоляції з навколишнім середовищем [118]. 

Дослідження розподілу температурного поля по товщині ізоляції із 

застосуванням електричної моделі потребує побудови теплової схеми 

заміщення процесу охолодження.   

Для отримання розподілу температури в товщі екструдованої ПЕ ізоляції 

в різні моменти часу в залежності від температури води, що охолоджує, 

застосуємо метод електротеплових аналогій [118, 123].  

Між тепловою та електричною схемами заміщення є повна аналогія, що 

дозволяє для розрахунку теплових схем використовувати відомі методи теорії 

електричних ланцюгів. Як показано вище, аналогом потенціалу U в тепловій 



 

 

59 

схемі заміщення є температура T, а аналогом струму I –  тепловий потік Q 

на одиницю довжини ізоляції по її осі (на одиницю довжини кабелю).  

Відповідна аналогія між законом Ома для ділянки електричного ланцюга 

та тепловим законом Ома  

  

,
R
UI ∆

= ,
tR
TQ ∆

=      (2.14)  

 

де I – струм, А; ΔU – падіння напруги, В; R – електричний опір, Ом; Qt – 

тепловий потік, Вт/м; ΔТ – перепад температури, К; Rt – тепловий опір ізоляції, 

К/Вт. 

Процес охолодження полімеру є екзотермічним. Для розрахунку 

температурного поля в ізольованій жилі кабелю приймемо такі припущення:  

1) ізольована жила вважається симетричною щодо своєї осі;  

2) жила рухається з постійною швидкістю;  

3) матеріали жили і ізоляції є ізотропними;  

4) не враховуються зміни розмірів провідника, що викликане усадкою 

ізоляції;  

5) не враховуються внутрішні джерела тепла, що виділяється при 

фазовому переході полімеру при охолодженні ізоляції;  

6) кожен елемент має постійні в його об’ємі електричні та фізичні 

характеристики. 

Розділимо ізоляцію на ряд елементарних шарів товщиною dr і одиничної 

довжини в напрямку осі проводу (рис. 2.5) [123].  

При визначені теплового опору та теплоємності кожного шару ізоляції 

враховано температурну залежність теплофізичних характеристик ПЕ ізоляції.  
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r

dr  

Рисунок 2.5 – Розбиття ізоляції струмопровідної жили радіусом r  на ряд шарів 

товщиною dr 

 

Тепловий опір елементарного шару ізоляції пропорційний товщині і 

обернено пропорційний площі та коефіцієнту теплопровідності λT, що залежить 

від температури [123] 

 

.
12 ⋅⋅

=
r

drR
T

t πλ     (2.15) 

 

Теплоємність CmT  кожного шару пропорційна питомій теплоємності cT і 

масі ізоляції (питомій густині ρT) у виділеному шарі, які також є залежними від 

температури 

 

drdrrcC TTTm ⋅+⋅⋅= )
2

(2πρ    (2.16)  

 

Теплова схема заміщення (рис. 2.6) відображає: теплоємність жили Cg , 
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теплові опори Rt і теплові ємності CT кожного шару ізоляції (від 1 до М), 

тепловий опір тепловіддачі Rtо з поверхні ізоляції проводу, а також дію джерела 

нагріву проводу до температури середовища Tw.  

 

 
Рисунок 2.6 – Теплова схема заміщення ізольованої струмопровідної жили в 

перехідному тепловому режимі 

 

В представленій моделі [118], теплові опори RT і теплові ємності CT 

кожного шару ізоляції – нелінійні: враховуються температурні залежності 

теплоємності та коефіцієнту теплопровідності ПЕ ізоляції при її охолодженні у 

воді, на відміну від моделі, наведеної в [123].  

При моделюванні технологічних процесів, спочатку потрібно отримати 

дані про властивості матеріалів експериментально, а потім, ґрунтуючись на 

отриманих результатах, проводити чисельні дослідження. Теплофізичні 

властивості полімерів наведено в [124, 125].  

 

2.4 Теплофізичні властивості полімерних композицій на основі 

поліетилену  

При аналізі режиму охолодження важливо знати температурні залежності 

теплофізичних характеристик електроізоляційних матеріалів на основі ПЕ. Для 
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таких полімерних матеріалів характерна сильна залежність 

теплофізичних властивостей від температури навіть у вузьких температурних 

діапазонах [124–125].  

Питома теплоємність матеріалів є досить важливою характеристикою від 

якої залежить теплопровідність. 

Дослідження теплоємності полімерних композицій проводиться на 

диференціальних скануючих калориметрах, наприклад, Netzsch Polyma, DSC 

Q2000 відповідно до [126]. Діапазон вимірювання – від 50 до 200 оC зі 

швидкістю нагріву 20 оC/хв.  

На апаратах диференціальної скануючої калориметрії (ДСК), проводять 

дослідження теплофізичних характеристик полімерних матеріалів включаючи 

визначення теплоємності, температури плавлення і кристалізації, температури 

початку і періоду окислення термопластичних та зшитих кабельних 

композицій, а також температури термічної деструкції. Цей метод також подає 

корисну інформацію, що дозволяє визначати ступінь кристалічності полімеру й 

кінетику кристалізації.  

Відповідно до характеру зміни теплофізичних характеристик в залежності 

від температури, при розрахунку температурного поля достатньо врахувати 

температурні залежності для питомої теплоємності та коефіцієнту 

теплопровідності. 

На рис. 2.7–2.8 представлено типові температурні залежності питомої 

густини ρ, коефіцієнтів температуропровідності а, теплопровідності λ та 

питомої теплоємності с поліетиленової ізоляції.  

Коефіцієнт температуропровідності а поліетиленової ізоляції (рис. 2.7), 

який визначає швидкість зміни температури і є мірою теплоінерційних 

властивостей, суттєво змінюється в залежності від температури, що обумовлено 

в більшій мірі впливом питомої теплоємності та коефіцієнту теплопровідності 

(рис. 2.8), ніж питомої густини. 
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Видно, що для даних полімерних матеріалів значення питомої густини 

(рис. 2.7) і коефіцієнта теплопровідності (рис. 2.8) зменшуються зі збільшенням 

температури. 
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1 – ізоляція на основі ПЕВГ; 

2 – ізоляція на основі ПЕНГ 

Рисунок 2.7 – Температурні залежності питомої густини ρ та коефіцієнту 

температуропровідності а поліетиленової ізоляції 
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1 – ізоляція на основі ПЕВГ; 

2 – ізоляція на основі ПЕНГ. 

Рисунок 2.8 – Температурні залежності коефіцієнту теплопровідності λ та 

питомої теплоємності  с  поліетиленової ізоляції 

Питома теплоємність для представлених ПЕ має нелінійну температурну 

залежність (рис. 2.8) з чітко вираженим піком в області фазового переходу, що 

визначає «приховану теплоту плавлення». 

Теплофізичні характеристики води, що застосовується для охолодження 

ізольованої жили, наведено в таблиці 2.1 [121–122]. 

Слід зазначити нелінійну поведінку кривої залежності питомої 

теплоємності води від температури. Її значення знижується в інтервалі від 0 до 

40 °С, потім відбувається поступове зростання теплоємності до величини 

4220 Дж/(кг · К) при 100 °С. 

 

Таблиця 2.1 – Фізичні властивості води при атмосферному тиску 

Температура, ОС 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Густина ρ, кг/м3 999,8 999,7 998,2 995,7 992,2 988 983,2 977,8 971,8 965,3 958,4 

Коефіцієнт 

температуропровідності, 
13,2 13,7 14,3 14,9 15,3 15,7 16 16,3 16,6 16,8 16,9 



 

 

65 

а∙108 , м2/с 

Питома теплоємність c, 

Дж/(кг∙К) 
4217 4191 4183 4174 4174 4181 4182 4187 4195 4208 4220 

Коефіцієнт 

теплопровідності λ, 

Вт/(м∙К) 
0,569 0,574 0,599 0,618 0,635 0,648 0,659 0,668 0,674 0,68 0,683 

Число Прандтля Pr 13,5 9,52 7,02 5,42 4,31 3,54 2,93 2,55 2,21 1,95 1,75 

 

2.5 Методика визначення температурного поля по товщині ізоляції 

при її охолодженні  

Розподіл температурного поля по товщині екструдованої ізоляції з 

урахуванням температури підігріву струмопровідної жили і температури 

охолоджуючої води (в перехідному режимі охолодження), виконано методом 

дискретних резистивних схем заміщення (ДРСЗ) ємностей із застосуванням 

неявного методу Ейлера [123]. 

Від теплової схеми заміщення (рис. 2.6) виконано перехід до електричної 

схеми заміщення методу ДРСЗ (рис. 2.9), розрахунок якої здійснено методом 

вузлових потенціалів [123, 127–128].  

Ємності представлено джерелами електрорушійної сили (ЕРС) Есg, Есt і 

резисторами Rсg, Rсt. У джерелах ЕРС «запам'ятовуються» температури на 

ємностях в попередній (k-1)-й момент часу («стара» температура). Знаходження 

«нової» температури в поточний k-й момент часу через інтервал часу h  

  

1-kk TQT +⋅≈
C
h

.   (2.17)  
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Рисунок 2.9 – Дискретна резистивна нелінійна електрична схема заміщення 

ізольованої струмопровідної жили в перехідному тепловому режимі 

 

Система лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР) методу вузлових 

потенціалів для випадку M вузлів (число шарів по товщині ізоляції) 
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де J1 – JM – вузлові «струми» (тепловий потік): J1 – JM-1=0; 
to

M R
TcJ = ; 

TctcgT RRRR
G 111

11 ++
+

=  – вузлова провідність першого вузла (сума провідності 

гілок, що сходяться в першому вузлі); 
TctT RRR

G 111
22 ++= – вузлова провідність 

другого вузла; 

;...;;; 22)1)(1(225522442233 GGGGGGGG MM ==== −−
toctT

MM RRR
G 111

++= ; 

TR
G 1

12 −=  – взаємна провідність між 1-м і 2-м вузлами (взята зі знаком «мінус» 

сумарна провідність між 1-м і 2-м вузлами); 12453423 ... GGGG ==== ; 

0... 1151413 ===== MGGGG . 
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В результаті рішення СЛАР (2.18) методом прогонки і 

знаходження на кожному кроці дискретизації (часовому кроці) потоків теплової 

потужності в гілках теплової схеми заміщення, значення коефіцієнту 

теплопровідності та питомої теплоємності, температури на теплових ємностях, 

визначається температура в кожному шарі ізоляції.  

Порядок СЛАР визначається добутком числа вузлів на число кроків 

дискретизації. 

2.6 Вплив технологічних режимів охолодження на розподіл 

температури по товщині екструдованої поліетиленової ізоляції 

Розподіл температури по товщині ізоляції в різні моменти часу отримано 

для початкових значень температури при виході екструдованої ПЕ ізоляції з 

вулканізаційної камери в момент часу t = 0 при заданих теплофізичних 

характеристиках (коефіцієнті теплопровідності λ, питомої теплоємності c, 

густини ρ) мідної жили: λg = 393 Вт/(м ∙ K);  

Сg = 398 Дж/(кг ∙ K); ρg = 8870 кг/м3 [123]. Теплофізичні характеристики 

охолоджуючої води, необхідні для розрахунку теплового опору Rto середовища, 

визначено з наведених в таблиці 2.1 для вказаної температури охолодження 

[121–122].  

Для ПЕВГ коефіцієнт теплопровідності визначено на підставі функції, що 

апроксимує залежність λ від температури [53]: λ = 0,35 Вт/(м ∙ K) при 

Т ≥ 120 оС; λТ = 0,41–0,001Т  Вт/(м ∙ K) при Т < 120 оС.  

Для питомої теплоємності в діапазоні температур 120 oC> T <120 oC 

визначено на основі експериментальних даних, наведених в [125]. Значення 

питомої теплоємності при температурі 120 oC прийнято рівним 

С = 2000 Дж/(кг ∙ К). 

Чисельне моделювання виконано для початкового значення температури 

ізоляції 200 oC в момент часу t = 0 при виході екструдованої ПЕ ізоляції з 

екструдера [118, 129]. 

Виконано дослідження впливу температури охолоджуючої води на 

розподіл температури по товщині ПЕ ізоляції. На рис. 2.10–2.13 представлено 
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динаміку зміни в часі та просторі температурних полів в ПЕ ізоляції 

товщиною 2 мм (i – номер шару по товщині ізоляції, вважаючи від жили) в 

залежності від температури води, що охолоджує. Температура води в ванні 

охолодження дорівнює 30 оС (рис. 2.10; крива 1 рис. 2.13), 60 оС (рис. 2.11; 

крива 2 рис. 2.13), 90оС (рис. 2.12; крива 3 рис. 2.13) відповідно. Розрахунки 

виконані для підігрітої до 90 оС струмопровідної мідної жили перетином 

95 мм2. Результати моделювання доводять, що підігрів жили обов'язковий для 

зменшення ймовірності утворення повітряних порожнин біля жили і 

поліпшення адгезії розплаву полімеру до металевого провідника (порівняйте 

рис. 2.12 та рис. 2.14). 

При температурі охолоджуючої води 30 оС спостерігається найбільш 

різке охолодження ізоляції (див. криві 1 та 3 рис. 2.13). Зменшення температури 

починається з поверхні ізоляції (див. рис. 2.10, шар i = 100 при t = 1 с). 

Поверхневий шар, охолоджуючись за час t = 5 с, прагне скоротити свій об’єм, а 

внутрішні, ще не остиглі, перешкоджають цьому скороченню. При цьому 

поверхневий шар твердне під дією радіального тиску і знаходиться в 

розтягнутому стані із замороженими внутрішніми напруженнями. При 

подальшому охолодженні внутрішніх шарів, їх об’єм скорочується, але це 

відбувається в умовах, коли зовнішні шари вже отверділі. Скорочення об’єму 

може відбуватися не рівномірно, а по найбільш механічно слабких місцях, 

тобто там, де ізоляція охолоджується в останню чергу. 



 

 

70 

0 20 40 60 80 100

40

60

80

100

120

140

160

180
T, o C

i

Tw = 30 oC t= 1 c

2 

3 

100 c

 

Рисунок 2.10 – Динаміка зміни в часі розподілу температури по товщині ПЕ 

ізоляції при температурі охолоджуючої води 30 оС 
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Рисунок 2.11 – Динаміка зміни в часі розподілу температури по товщині 

ПЕ ізоляції при температурі охолоджуючої води 60 оС  
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Рисунок 2.12 – Динаміка зміни в часі розподілу температури по товщині ПЕ 

ізоляції при температурі охолоджуючої води 90 оС 
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1 – температура води 30 оС; 

2 – температура води 60 оС; 

3 – температура води 90 оС 

Рисунок 2.13 – 2 D діаграма впливу температури охолоджуючої води на 

динаміку зміни в часі розподілу температури по товщині ПЕ ізоляції 

 

Ймовірність утворення порожнин біля струмопровідної жили, 

температура якої вище в порівнянні з зовнішніми шарами ізоляції, значно 

зростає. Час, необхідний для завершення перехідного теплового процесу в 

першій секції охолоджуючої ванни з температурою води 90 оС (рис. 2.12; 

крива 3 рис. 2.13; крива 1 рис. 2.15), становить близько 100 с. 

За такий час по всій товщині ізоляції встановлюється, практично, 

однакова температура, рівна температурі охолоджуючої води 90 оС, що 

зменшує ймовірність утворення порожнин і концентрацій термомеханічних 

напружень в товщі ПЕ ізоляції. 
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Рисунок 2.14 – Динаміка зміни розподілу температури по товщині ПЕ 

ізоляції при температурі жили рівній 50 оС 

 

1 – температура води 90 оС; 

2 – температура води 60 оС; 

3 – температура води 30 оС 

  

Рисунок 2.15 – Часова діаграма розподілу температури по товщині ПЕ ізоляції 

при ступінчастому охолодженні в трисекційній ванні 

Час перехідного процесу можна розглядати як критерій для 

обґрунтування співвідношення між довжиною L1 (м) першої секції 

охолоджуючої ванни і швидкістю прийому v (м/с). Для розглянутого випадку 

значення L1 / v становить 100 с. При швидкості перемотування v = 0,2 м/с = 12 

м/хв довжина першої секції повинна бути рівною 20 метрів. Довжина ванни 

може бути зменшена на 25 – 60 %  при тій же швидкості прийому: при такій 

довжині перепад температури між внутрішніми і зовнішніми шарами ізоляції не 

перевищує 10оС (див. рис. 2.15, крива 1). Охолодження ізоляції в другій і третій 

секціях проводиться водою, температура якої дорівнює 60 оС і 30 оС відповідно, 

за значно менший час (порівняйте криву 1 і криві 2,3 рис. 2.15). Довжина другої 

секції L2 дорівнює 10 м, третьої (для забезпечення температури ізоляції близько 

40 оС) – L3=4 м. Таким чином, загальна довжина трисекційної охолоджуючої 
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ванни складе 30 м. Такі параметри режиму охолодження забезпечують 

меншу ймовірність утворення пустот, повітряних включень і тріщин в товщі 

ізоляції.  

Вплив діаметра струмопровідної жили на розподіл температури по 

товщині ізоляції в різні моменти часу показано на рис. 2.16. 

Товщина ізоляції в обох випадках дорівнює 2 мм. Крива 1 відповідає 

мідній жилі перетином 95 мм2, крива 2 – 240 мм2. У початковий момент 

охолодження для внутрішніх шарів ізоляції, розташованих біля жили більшого 

перетину, температура менше в порівнянні з розподілом температури для 

ізоляції з жилою меншого перетину. Надалі відмінність нівелюється, що 

дозволяє використовувати для охолодження ванну однакової довжини. 

Збільшення товщини ізоляції призводить до збільшення часу перехідного 

теплового процесу, а значить і довжини першої охолоджуючої секції 

(рис. 2.17). Для збереження незмінної довжини першої секції охолоджуючої 

ванни при охолодженні кабелів з більшою товщиною ізоляції необхідно 

відповідно зменшувати швидкість прийому. 
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1 – переріз мідної жили  95 мм2; 

2 – переріз мідної жили  240 мм2 

Рисунок 2.16 –  Вплив перерізу струмопровідної жили на розподіл температури 

по товщині ПЕ ізоляції 

  

На рис. 2.17 показано вплив числа шарів на розподіл температури:  

М = 100 (рис. 2.17, а), М = 300 (рис. 2.17, б). Перетин жили 95 мм2, товщина 

ізоляції 6 мм. Збільшення числа шарів по товщині ізоляції підвищує точність 

розрахунку на 8 %. 

Адекватність результатів, що отримуються при чисельному моделюванні 

процесів охолодження ізольованої поліетиленом струмопровідної жили 

силових суднових кабелів, підтверджується даними, наведеними в таблиці 2.2 

[60, 64]. 
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Рисунок 2.17 –  Вплив числа шарів на розподіл температури по товщині ПЕ 

ізоляції  
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Таблиця 2.2 – Варіанти режимів охолодження ізольованого  

проводу [64] 

Діаметр 
жили,  

мм 

Лінійна 
швидкість, 

м/хв 

Охолодження ізольованої   
жили водою 

Кількість 
шарів 

ізоляції 
та їх 

товщина, 
мм 

Загальна 
товщина 
ізоляції, 

мм 

Довжина 
першої 

секції L1, 
м 

Довжина 
другої 

секції L2, 
м 

Довжина 
третьої  
секції, 
L3, м 

3,65 35 80 оС, 
10 м 

60 оС, 
10 м 

20 оС, 
7 м 

1х1,5 1,5 

4,56 

Перший прохід 

20 85 оС, 
7,5 м 

60 оС, 
7,5 м 

20 оС, 
21,44 м 

1х1,5 1,5 

Другий прохід 

20 90 оС, 
7,5 м 

60 оС, 
7,5 м 

20 оС, 
40 м 

2х1,5 3,0 

  

2.7 Ефективність виявлення технологічних дефектів за 

характеристиками часткових розрядів 

У процесі охолодження можливе утворення внутрішніх порожнин в товщі 

екструдованої ізоляції струмопровідної жили. При цьому ймовірність 

утворення порожнин біля жили, температура якої вища в порівнянні з 

зовнішніми шарами ізоляції (див. рис. 2.12), значно зростає [118]. Слід 

враховувати, що напруженість електричного поля біля жили також вище (рис. 

2.18) в 1,48 рази, в порівнянні з середньою напруженістю Emidl [130-133]. 

При експлуатації високовольтної твердої ізоляції під змінною напругою 

промислової частоти, в повітряних включеннях виникають часткові розряди 

(ЧР). Реєстрація ЧР є ефективним способом виявлення дефектів у 

високовольтній ізоляції на самих ранніх стадіях розвитку, в тому числі і на 

технологічній стадії виготовлення [130–133]. 

Для силових кабелів з ізоляцією зі зшитого ПЕ вимірювання 

характеристик ЧР проводиться при плавному підйомі випробувальної напруги 

до значення напруги промислової частоти, яка в 2 рази перевищує номінальну, 
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протягом 10 секунд, а потім повільно знижується до 1,73 від номінального 

значення [133]. 
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Рисунок 2.18 – Розподіл напруженості електричного поля по товщині ізоляції 

одножильного силового кабелю на лінійну напругу 6 кВ з перерізом струмопровідної 

жили 25 мм2 

 

Визначимо можливі значення напруги початку ЧР в силовому кабелі на 

лінійну напругу 3 кВ, використовуючи модель циліндричного повітряного 

зазору поблизу жили (рис. 2.19). Результати представлені на рис. 2.20: переріз 

струмопровідної жили 25 мм2, товщина ПЕ ізоляції – 3 мм, діелектрична 

проникність ізоляції ε = 2,2.  

Крива 1 – пробивна напруга xbrU  повітряного включення; криві 2 і 3 

відповідають випадку технологічного повітряного дефекту поблизу 

струмопровідної жили при напрузі 4 і 5 кВ на ізоляції; криві 4 і 5 – при 

розташуванні повітряного дефекту поблизу зовнішньої поверхні ізоляції при 

напрузі 5 і 10 кВ на ізоляції відповідно. 
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x h

 
 

Рисунок 2.19 – Модель технологічного дефекту у вигляді повітряного зазору 

товщиною х в ізольованої струмопровідної жили силового кабелю коаксіальної 

конструкції  

 

Як доводять результати розрахунку (рис. 2.20), при подачі 

випробувальної напруги, в першу чергу активізуються технологічні дефекти, 

розташовані поблизу струмопровідної жили. При напрузі на ізоляції 5 кВ ЧР 

виникають у включеннях товщиною від 200 мкм. При напрузі 5 кВ повітряні 

включення, розташовані поблизу поверхні ізоляції, не активізуються (див. рис. 

2.20, крива 4). 
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Рисунок 2.20 – Вплив місця розташування технологічного дефекту на напругу 

початку ЧР в екструдованій ізоляції силового кабелю 
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Рисунок 2.21 – Осцилограма ЧР в товщі твердої ПЕ ізоляції силового кабелю 

(мітка в центрі розгортки - калібрувальний сигнал амплітудою 2 пКл) 

 

На рис. 2.21 приведена осцилограма ЧР у зразку силового кабелю на 

напругу 3 кВ (перетин струмопровідної жили 25 мм2, товщина ПЕ ізоляції 

3 мм). У товщі ізоляції є повітряні включення, які активізуються при 

випробувальній напрузі 5 кВ частоти 50 Гц. Амплітуда ЧР не перевищує 

10 пКл, що відповідає вимогам стандарту [133]. Слід врахувати, що при робочій 

напрузі часткові розряди в кабелі не виникають. 

 

Висновки за розділом 2 

Доведено доцільність поступового охолодження ПЕ ізоляції 

високовольтних силових кабелів для забезпечення як експлуатаційних 

параметрів, так і стабільності характеристик в процесі експлуатації. Різке 

охолодження ПЕ ізоляції призводить до утворення тріщин, повітряних 

включень як між ізоляцією і струмопровідною жилою, так і в шарах, 

розташованих поблизу струмопровідної жили. 

Теоретично обґрунтовано застосування методу електротеплової аналогії 

для побудови математичної моделі охолодження ізольованої струмопровідної 

жили з урахуванням розподілу температури по всій товщині ізоляції в 

несталому тепловому режимі. 
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Представлено нелінійну теплову схему заміщення ізольованої 

струмопровідної жили при охолодженні в перехідному режимі, що враховує 

температурні залежності теплофізичних характеристик ПЕ ізоляції.  

Розроблено методику розрахунку технологічних параметрів режиму 

охолодження силових кабелів, що ґрунтується на розрахунку нелінійної 

теплової схеми заміщення ізольованої ПЕ струмопровідної жили в несталому 

тепловому режимі, з урахуванням залежності від температури, теплового опору 

і теплоємності, методами ДРСЗ і вузлових потенціалів. 

Отримано розподіл температурного поля по товщині екструдованої 

ізоляції в перехідному режимі охолодження методом ДРСЗ ємностей із 

застосуванням неявного методу Ейлера в результаті рішення СЛАР методом 

прогонки.  

Обґрунтовано тривалість перехідного процесу, що відповідає досягненню 

однакової температури по всій товщині ізоляції силових кабелів різного 

конструктивного виконання в різні моменти часу в залежності від температури 

води, що охолоджує.   

Доведено, що тривалість перехідного процесу, котра відповідає 

досягненню однакової температури по всій товщині ізоляції, можна розглядати 

в якості критерію при визначенні технологічних параметрів охолодження, 

зокрема довжини секцій ванни в залежності від швидкості прийому.  

Встановлено вплив діаметра струмопровідної жили і товщини ПЕ ізоляції 

на режим охолодження силових кабелів. Збільшення товщини ізоляції 

призводить до збільшення часу перехідного теплового процесу, що потребує 

збільшення довжини першої секції ванни охолодження при незмінній 

швидкості прийому. 

Результатами чисельного моделювання доведено, що збільшення в 3 рази 

числа шарів, на які розбивається ізоляція, підвищує точність розрахунку 

розподілу температури по товщині ізоляції на 8 %. 

Представлена методика дозволяє ефективно визначити довжину секцій 

ванни охолодження при переході на випуск іншого типорозміру кабелю, що 
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потребує підбору оптимальних технологічних режимів охолодження 

ізоляції для зменшення вірогідності появи повітряних включень, відшарувань 

внутрішніх шарів ізоляції від струмопровідної жили, виникнення внутрішніх 

термомеханічних напружень в ізоляції.  

Запропонована методика та алгоритми можуть бути застосовані для 

визначення технологічних режимів охолодження полімерної ізоляції кабелів без 

застосування дороговартісних натурних експериментів, що особливо важливо 

при освоєнні нових матеріалів та конструкцій, а також при модернізації 

існуючого на кабельних підприємствах обладнання для охолодження силових, 

симетричних, радіочастотних та оптичних кабелів.  

Визначено можливі значення напруги початку часткових розрядів для 

моделі циліндричного повітряного зазору поблизу струмопровідної жили 

силового кабелю. 

Встановлено діапазон технологічних дефектів, що активізуються при 

подачі випробувальної напруги, в залежності від місця розташування 

повітряного включення в конструкції силового кабелю коаксіальної 

конструкції. 

Для силового кабелю на напругу 3 кВ, за результатами проведених 

випробувань встановлено, що грубі технологічні дефекти в товщі ізоляції 

відсутні. Амплітуда розрядів в повітряних включеннях не перевищує 10 пКл 

при прикладеній до кабелю напрузі 5 кВ промислової частоти. 

Результати проведених експериментальних досліджень підтверджують 

ефективність реєстрації ЧР у високовольтній твердій ізоляції для виявлення 

дефектів на технологічній стадії виготовлення силових кабелів, а також для 

налаштування технологічного процесу охолодження. 
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Розділ 3 

ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКЦІЇ СУДНОВИХ СИЛОВИХ КАБЕЛІВ ЗА 

УМОВИ ОХОЛОДЖЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 

 

На сучасних суднах зі збільшенням ступеня насиченості 

електрообладнанням, закономірно збільшується також число і перетин кабелів 

суднових мереж, що вимагає збільшення площі для їх прокладання. Маса 

кабелів, що входять в бортову мережу, може досягати 1/3 від загальної маси 

всього суднового електрообладнання [3, 6]. 

Силові суднові кабелі використовуються для підведення електроенергії 

від автономних електроенергетичних установок (дизель-генератори, 

акумуляторні і сонячні батареї) до виконавчих агрегатів (різного роду 

електродвигунів та пристроїв автоматики), для забезпечення освітлення, як 

внутрішнього, так і зовнішнього, для живлення холодильних установок, 

кондиціонерів, нагрівачів і ін. [3, 6–8]. 

Кабелі на борту суден часто піддаються дії екстремальних умов. 

Конструкція і матеріали кабелів повинні бути спеціально призначені для 

вирішення цих складних завдань [7, 9–17]. Конструкція силових суднових 

кабелів повинна забезпечувати функціонування систем, в яких вони 

використовуються, при всьому діапазоні можливих умов експлуатації за умови 

забезпечення електромагнітної сумісності. 

 

3.1 Вимоги до струмового навантаження суднових силових кабелів  

У порівнянні з існуючими кабелями, сучасні суднові силові кабелі 

повинні забезпечувати допустиму робочу температуру струмопровідної жили 

до 85–90 °С [32–34], що дозволяє підвищити на 25–30 % тривале струмове 

навантаження, в порівнянні з кабелями розрахованими на робочу температуру 

70-75 °С.  
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Так, силові суднові кабелі на напругу 3–20 кВ, що призначені для 

стаціонарної прокладки в будь-яких умовах на борту суден, виготовлені 

відповідно до [8, 10, 17, 29] (таблиця 3.1, таблиця 3.2), мають високу гнучкість і 

малий радіус вигину, що дає можливість їх використовувати в умовах 

обмеженого простору для монтажу. 

При цьому кабелі не поширюють горіння при груповій прокладці в 

пучках [22–23]. Кабелі відповідають вимогам SOLAS (Міжнародна конвенція з 

охорони людського життя на морі). Ізоляція і захисна полімерна оболонка 

кабелів не містять галогенів і не поширюють горіння: пожежна безпека на 

борту суден має першорядне значення. Вогонь, дим, викиди токсичних газів 

можуть створити потенційну і реальну загрозу для життя і устаткування: в 

малих і замкнутих просторах зростає ризик вибухонебезпечності (рис. 3.1). 

 

 

  

Рисунок 3.1  – Фрагмент траси кабелів на судні [43] 

 

Сукупність конструктивних особливостей і застосовуваних матеріалів 

суднових силових кабелів повинна забезпечувати комплекс електричних, 



 

 

85 

механічних, теплових характеристик відповідно до умов експлуатації при 

оптимальних масогабаритних розмірах [8, 10, 29]. 

Силові суднові кабелі повинні мати, з одного боку, меншу вагу і діаметр, 

а з іншого – великі струмові навантаження. Товщина ізоляції силових суднових 

кабелів, також як і силових кабелів загальнопромислового призначення, 

регламентується стандартами [8, 10, 17, 29].  

 

Таблиця 3.1 – Розрахункові дані суднових силових кабелів на напругу 1,8 

/ 3,0 кВ [10, 42] 

Кількість і  
переріз 

струмопровідних 
жил, мм2 

Номінальний 
струм при 

прокладці на 
відкритому 
повітрі, А 

Зовнішній діаметр, мм 
Маса, 
кг/км 

мін. ном. макс. 

1 х 25 127 15,0 16,0 17,5 550 
1 х 35 157 15,0 17,0 10,5 680 
1 х 50 196 17,5 10,0 19,5 830 
1 х 70 242 19,0 19,3 21,5 1 050 
1 х 95 293 22,0 22,3 24,5 1 380 
1 х 120 339 23,5 24,5 26,5 1 650 
1 х 150 389 25,0 26,2 20,0 1 980 
1 х 185 444 27,5 28,6 30,5 2 390 
1 х 240 522 31,0 32,3 34,5 3 000 
1 х 300 601 33,0 34,5 36,5 3 620 
3 х 25 89 20.0 29,0 31,0 1 650 
3 х 35 110 30,0 31,2 33,5 2 030 
3 х 50 137 33,0 34 г0 36,5 2 650 
3 х 70 169 35,5 37,7 40,5 3 450 
3 х 95 205 40,5 42,2 45,0 4 500 
3 х 120 237 44,0 45,3 49,0 5 400 
3 х 150 273 47,5 49,0 52,0 6 550 
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Таблиця 3.2 – Розрахункові дані суднових силових кабелів на напругу 

6,0 / 10,0 кВ [29, 42] 

Кількість і  
переріз 

струмопровідних 
жил, мм2 

Номінальний струм 
при прокладанні на 
відкритому повітрі, 

А 

Зовнішній діаметр, мм Маса, 
кг/км 

мін. ном. макс. 

1 х 25 127 22,0 23,0 24,5 850 
1 х 35 157 23,0 24,0 26,0 980 
1 х 50 196 24,0 25,1 27,0 1 160 
1 х 70 242 26,0 27,2 29,0 1 540 
1 х 95 293 28,0 29,1 31,0 1 750 
1 х 120 339 29,5 30,8 33,0 2 040 
1 х 150 389 31,0 32,4 34,5 2 380 
1 х 185 444 33,0 34,4 36,5 2 810 
1 х 240 522 35,5 37,1 39,5 3 420 
1 х 300 601 38,0 39,5 42,0 4 140 
3 х 25 89 43,0 44,7 47,5 3 210 
3 х 35 110 45,5 47,1 50,5 3 700 
3 х 50 137 47,5 49,2 52,5 4 320 
3 х 70 169 51,5 53,3 56,5 5 280 
3 х 95 205 55,5 57,5 61,0 6 430 
3 х 120 237 59,5 61,4 65,0 7 530 
3 х 150 273 62,5 64,8 69,0 8 720 

 

Так, згідно з нормами, наведеними в [10], товщина ізоляції суднових 

кабелів на напругу 1,8 / 3,0 кВ вибирається за умови забезпечення механічної, а 

не електричної, міцності кабелю, і залежить від матеріалу ізоляції (див. 

табл. 3.3). Товщина зовнішньої полімерної оболонки визначається в залежності 

від внутрішнього розрахункового діаметра D під оболонкою кабелю [10]. Так, 

товщина оболонки в залежності від конструктивного виконання силових кабелів 

на напругу 1,8 / 3 кВ дорівнює [10]: 

а) для неброньованих кабелів і броньованих кабелів з однією оболонкою: 

t1 = 0,04D + 0,8 мм при мінімальній товщині 1,0 мм; 

б) для неброньованих кабелів з двома оболонками: t2 = 0,025D + 0,9 мм 

при мінімальній товщині 1,0 мм; 
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в) для броньованих кабелів з двома оболонками: t2 = 0,025D + 

0,6 мм при мінімальній товщині 0,8 мм.  

Стандартами встановлюється мінімальна товщина. При такій товщині 

забезпечується необхідна механічна міцність конструкції кабелю. 

 

Таблиця 3.3 – Вплив матеріалу ізоляції на товщину ізоляції суднових 

силових кабелів напругою 1,8 / 3 кВ [10] 

Номінальний 
переріз жили, 

мм2 

Товщина ізоляції, мм 

Етилен-пропіленова 
гума (EPR) 

Етилен-пропіленова 
гума тверда (HERP) 

Зшитий 
поліетилен 

(XLPE) 
10 2,2 2,0 2,0 
16 2,2 2,0 2,0 
25 2,2 2,0 2,0 
35 2,2 2,0 2,0 
50 2,2 2,0 2,0 
70 2,2 2,0 2,0 
95 2,4 2,0 2,0 
120 2,4 2,0 2,0 
150 2,4 2,0 2,0 
185 2,4 2,0 2,0 
240 2,4 2,0 2,0 
300 2,4 2,0 2,0 
400 2,6 2,0 2,0 
500 2,8 2,2 2,2 
630 2,8 2,4 2,4 

 

Потужність, що розсіюється в навколишнє середовище (наприклад, в 

повітря) при протіканні номінального струму по струмопровідній жилі, істотно 

залежить від теплофізичних властивостей матеріалів ізоляції та полімерної 

захисної оболонки, їх товщини, температури повітря, умов охолодження. Таким 

чином, виникає необхідність вирішення завдання оптимізації конструкції 

силових суднових кабелів на стадії проектування й виготовлення, що забезпечує 

максимальне розсіювання потужності теплового потоку в навколишнє 

середовище при експлуатації в закритому приміщенні. 
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3.2 Методика розрахунку теплопередачі в одножильному 

силовому кабелі коаксіальної конструкції  

Розрахунок теплопередачі в кабелі циліндричної форми (рис. 3.2) 

проведено для сталого режиму, при якому тепловий стан кабелю стабілізовано, 

і теплові властивості матеріалів не змінюються в часі [134].  

На рис. 3.2 показана конструкція силового одножильного коаксіального 

кабелю: 1 – струмопровідна жила, 2 – ізоляція, 3 – металевий екран по ізоляції, 

4 – захисна полімерна оболонка. 

Для кабелю циліндричної форми (рис. 3.2) зручно використовувати 

тепловий потік, віднесений до одиниці довжини кабелю prl  – лінійну густину 

теплового потоку ql.  

У загальному випадку лінійна густина теплового потоку при 

теплопередачі через циліндричну стінку, що складається з n шарів різної 

товщини і з різними теплофізичними властивостями, визначено на підставі 

[134] 

 

∑

−
=

R
TT

q OSg
l

)(π
,     (3.1)  

 

де Tg – температура струмопровідної жили, нагрітої за рахунок протікання 

номінального струму I, К; ТOS – температура навколишнього середовища 

(повітря), К; RΣ – сумарний тепловий опір елементів кабелю і навколишнього 

середовища, (К ∙ м) / Вт; ql – лінійний тепловий потік, що розсіюється кабелем 

довжиною  prl  при протіканні номінального струму I по жилі, Вт / м. 

Припущення при визначені лінійного теплового потоку наступні [134] 

1. Контакт між конструктивними елементами кабелю – досконалий. 

2. Температура на дотичних поверхнях сусідніх шарів однакова (див. рис. 

3.2, епюра якісного розподілу температури по прошаркам).  
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3. Задані температури на зовнішніх поверхнях стінки, 

коефіцієнти теплопровідності і товщини шарів. Враховуючи, що 

теплопровідність металів значно, в 100 і більше разів, вища за теплопровідність 

полімерних електроізоляційних матеріалів, тепловими опорами 

струмопровідної жили R2  і металевого екрану R4 можна знехтувати [29]: R2≈ R4 

≈0.  

4. Коефіцієнти теплопровідності ізоляції і полімерної захисної оболонки 

вважаються незалежними від температури параметрами. У припущенні їх 

сталості спостерігається логарифмічний закон зміни температури по товщині 

ізоляції і захисної полімерної оболонки, тобто по радіусу (див. рис. 3.2).  

5. Кабель знаходиться в закритому приміщені (див. рис. 3.1) в повітрі: не 

враховується природне сонячне ультрафіолетове опромінення.   

4r4

R1 R2 R3 R4 Ros

T T1

T3 T4T2
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r

ql
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1
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Рисунок 3.2 – Теплова схема заміщення одножильного силового кабелю 

коаксіальної конструкції  
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Загальний тепловий опір RΣ визначається на підставі  [135] 

OSRRRR ++=∑ 42  ,            (3.2) 
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– тепловий опір ізоляції,  
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– тепловий опір захисної полімерної оболонки,  

tsеf
os S

R
*
1

α
=       (3.5) 

  

– тепловий опір середовища (повітря).    

У наведених формулах (3.2) – (3.5) позначено: λ2, λ4 – коефіцієнти 

теплопровідності ізоляції і захисної полімерної оболонки; 2r1, insrr ∆+= 222 12 , 

jrr ∆+= 222 34 , prst lrS *)2(* 4π=  – діаметр жили, діаметр ізольованого 

проводу, товщина ізоляції, діаметр по полімерній захисній оболонці, діаметр по 

металевому екрану, товщина захисної полімерної оболонки, поверхня 

охолодження кабелю довжиною prl  відповідно. 

Ефективний коефіцієнт тепловіддачі efα в навколишнє середовище за 

рахунок випромінювання αrad  й конвекції αК  [123] 

 

,  (3.6) 
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– промениста складова коефіцієнта тепловіддачі, що визначається із 

закону Стефана-Больцмана;   

 

kBК d/Nuλα =     (3.8) 

 

– конвективна складова коефіцієнту тепловіддачі, що знаходиться з 

критеріальних рівнянь природної конвекції; 

 42
8

0 10*67,5
Км

ВтC −=  – постійна випромінювання абсолютно чорного тіла 

(стала Стефана-Больцмана); rε - ступінь чорноти поверхні кабелю (таблиця 

3.4); Т4, ТOS – температури поверхні кабелю (див. рис. 3.2) й навколишнього 

середовища (повітря); Nu – значення критерію Нуссельта, яке визначається на 

підставі критеріального рівняння природної тепловіддачі в залежності від 

значень критерію Прандтля (Pr) и Рейнольдса (Re); λВ – коефіцієнт 

теплопровідності повітря; kd – діаметр кабелю. 

Критеріальне рівняння природної тепловіддачі [120, 123] 

 
mGrBNu Pr)( ⋅⋅= ,    (3.9) 

 

де    )( 42

3

OS
pr TT

gl
Gr −=

ν
β ,  a

ν
=Pr  –  (3.10) 

 

критерії Грассгофа та Прандтля відповідно; B и  m  – емпіричні коефіцієнти 

(таблиця 3.5);  β – коефіцієнт об´ємного розширення середовища (для повітря β 

= 1/273 1/К); g – прискорення сили земного тяжіння (g = 9,81 м/с2);  

ν – кінематична в'язкість середовища, м2/с (
ρ
η

=v , де η – динамічна  в´язкість 
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середовища; ρ – густина середовища); a – коефіцієнт 

температуропровідності, м2/с ( ρ
λ
⋅

=
c

a B ); с – питома теплоємність середовища).  

 

Таблиця 3.4 – Ступінь чорноти деяких матеріалів [120] 

Матеріал Температура, °С Ступінь чорноти 

Алюміній (полірована 
пластина) 200 – 600 0,04 – 0,06 

Алюміній (сильно 
окиснений) 35 – 500 0,2 – 0,31 

Мідь 22 0,072 
Мідь, нагріта і покрита 
товстим шаром окисної 
плівки 

200 0,78 

Вода 100 0,95 – 0,963 
Слюда 38 0,75 
Сажа 100 0,96 – 0,98 
 

Розрахунок ефективного коефіцієнта тепловіддачі виконується відповідно 

до наступного алгоритму. 

1. Визначається коефіцієнт радіаційної тепловіддачі на підставі  (3.7). 

2. Для розрахунку коефіцієнта конвективної тепловіддачі (3.8): 

визначається значення критерію Грассгофа (3.10): для  середньої температури 

(Т4 + ТOS)/2 визначається кінематична в'язкість повітря (таблиця 3.6); 

уточнюється значення критерію Прандтля (формула (3.10)); визначається 

значення критерію Нуссельта (формула (3.9)) (рис. 3.3). 

3. Визначається ефективний коефіцієнт тепловіддачі за формулою (3.6) 

(рис. 3.4). 

Як доводять результати розрахунку (рис. 3.4), ефективний коефіцієнт 

теплопередачі від поверхні кабелю в повітря дорівнює αef = 16,2 Вт / (м ∙ К) 

(крива 1, рис. 3.4) при температурі на поверхні кабелю 70°С. Променева  
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складова коефіцієнта теплопередачі дорівнює αrad = 6,2 Вт / (м ∙ К) (крива 

3, рис. 3.4); конвективна складова (крива 2, рис. 3.4) – αК = 10,0 Вт / (м ∙ К). 

Таким чином, передача тепла від кабелю в повітря здійснюється в основному 

конвективним способом (променева складова на 40 % менша).  

Тепловий опір повітря при температурі поверхні кабелю 70 °С такого 

конструктивного виконання становить 0,95 Вт/К (крива 3, рис. 3.5) при 

загальному тепловому опорі, що дорівнює 1,15 Вт/К (крива 1, рис 3.5), тобто 

83 %.  Внутрішній тепловий опір кабелю (R2 + R4)  дорівнює 0,2 Вт/К (крива 2, 

рис. 3.5). 

 
Таблиця 3.5 – Значення коефіцієнтів В і m  

Значення (Gr · Pr) B m 
10-4 – 10-3 

10-3 – 5·102 

5·102 – 2·107 

2·107 – 1013 

0,50 
1,18 
0,54 
0,135 

0 
0,125 
0,25 
0,33 

 

Таблиця 3.6 – Фізичні властивості повітря 

Те
мп

ер
ат

ур
а,

 
°С

 

ρ,
  к
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м3  

с,
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0 
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λ В
 , 
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 -2

 , 
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м2 /с
 

ν 
, 1

0-6
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2 /с
 

η,
 1

0-6
, Н

∙с
/м

2  

К
ри

те
рі

й 
П

ра
нд

тл
я,

  
Pr

 

0 1,293 1,005 2,44 18,8 13,28 17,2 0,707 
20 1,205 1,005 2,59 21,4 15,06 18,1 0,703 
30 1,165 1,005 2,67 22,9 16,00 18,6 0,701 
40 1,128 1,005 2,76 24,3 16,96 19,1 0,69950 
50 1,093 1,005 2,803 25,7 17,95 19,6 0,698 
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Рисунок 3.3 – До визначення критерію Нуссельта  
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Рисунок 3.4 – Залежність ефективного коефіцієнту тепловіддачі в повітря та 

його складових від температури поверхні Tp (T4) силового одножильного кабелю на 

напругу 1,8/3 кВ при протіканні номінального струму 389 А 
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Рисунок 3.5 – Вплив температури поверхні Tp (T4) на тепловий опір силового 

одножильного кабелю на напругу 1,8/3 кВ при протіканні номінального струму 389 А 

 

Розрахунки наведено для одножильного силового кабелю с перерізом 

мідної жили 150 мм2  на напругу 1,8/3 кВ при протіканні номінального струму 

389 А (див. табл. 3.1). Товщина поліетиленової ізоляції 2 мм. Товщина захисної 

сажонаповненої на основі поліетилену оболонки 1 мм. Діаметр кабелю 25 мм. 

Коефіцієнт теплопровідності ізоляції –  

λ2 = 0,25 Вт/(м ∙ К); захисної полімерної оболонки – λ4 = 0,35 Вт/(м ∙ К).  

 

3.3 Лінійна щільність теплового потоку як цільова функція 

оптимізації конструкції кабелю 

Формулювання задачі оптимізації полягає в забезпеченні максимального 

теплового потоку при фіксованій товщині (масі) полімерної ізоляції Δins. 

Іншими словами, цільовою функцією оптимізації є лінійна густина теплового 

потоку ql, що розсіюється кабелем в повітря. Варійований проектний параметр 

– товщина Δj захисної полімерної оболонки. Слід враховувати певні 

обмеження, пов´язані з технологічністю конструкції та її механічну міцність в 
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експлуатації. Наприклад, товщина оболонки не повинна бути менше 

деякого мінімального значення Δjmin, наведеного в [10, 29]. 

Алгоритм пошуку оптимуму полягає в дослідженні залежності ql (Δj). 

При виявленні максимуму його положення визначається звичайними способами 

пошуку екстремуму [135]. 

Розрахунки показують [134], що оптимум існує: залежність лінійного 

теплового потоку від товщини полімерної захисної оболонки має максимум 

(див. рис. 3.6, криві 2, 3 і 4).  

На рис. 3.6 наведені результати розрахунку для ізольованого проводу 

(крива 1) і одножильного екранованого кабелю коаксіальної конструкції (криві 

2, 3 і 4) для температури мідної жили 85оС при природній конвекції 

охолоджуючого повітря температурою 20 оС. Середнє значення ефективного 

коефіцієнту теплопередачі дорівнює 12 Вт/(м2 ∙ К).  

 

100 101 102100

200

300

400

500

600

K

q, Wt/m

1

2
3

4α =12 Wt/(m2K)

 
Рисунок 3.6 – До вибору оптимальної товщини захисної полімерної оболонки в 

силовому судновому кабелі, за умови забезпечення максимального розсіювання 

лінійної щільності теплового потоку в навколишнє середовище  
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Розрахунки виконано при незмінному радіусі струмопровідної 

жили r1  для кожного значення перерізу.  

Крива 1 відповідає ізольованій поліетиленом жилі перетином 150 мм2 при 

варіюванні товщини ізоляції Δins, тобто при зміні r2  (К = r2 / r1).  

Криві 2, 3 і 4 – одножильному екранованому кабелю коаксіальної 

конструкції зі струмопровідною мідною жилою перерізом 150, 185 і 240 мм2 

відповідно. Товщина ізоляції дорівнює 2 мм. Товщина полімерної оболонки Δj 

– варіюється, тобто при зміні r4 (К = r4 / r1). Коефіцієнт теплопровідності 

ізоляції – λ2 = 0,25 Вт/(м∙К); захисної полімерної оболонки – λ4=0,35 Вт/(м∙К).  

Для ізольованого проводу оптимальна товщина поліетиленової ізоляції, 

яка відповідає максимальній потужності, що розсіюється, дорівнює радіусу 

струмопровідної жили (див. крива 1 рис. 3.6), тобто 6,9 мм для жили перерізом 

150 мм2. Для товщини ізоляції, яка дорівнює 2 мм, лінійна потужність, що 

розсіюється, становить усього 25 % від максимального значення. 

Для кабелю оптимальне значення товщини захисної полімерної оболонки 

для жили такого ж перетину 150 мм2 становить близько 190 мм (рис. 3.6, крива 

2): при такому значенні лінійна потужність зростає в 3,2 рази в порівнянні з 

ізольованим проводом. Однак при цьому значно, в десятки разів, збільшуються 

масо-габаритні розміри кабелю: діаметр кабелю становить 40 см. 

Для рекомендованої стандартами [10, 29] мінімальної товщини захисної 

полімерної оболонки, яка дорівнює 1 мм, лінійна щільність теплового потоку, 

що розсіюється, істотно зменшується. Однак залишається більше на 30 % в 

порівнянні з ізольованим проводом, за умови однакового перетину мідної 

жили, рівною 150 мм2 (порівняйте криві 2 і 1 рис. 3.6).  

Динаміка зміни лінійної щільності теплового потоку, що розсіюється, від 

товщини, обумовлена характером залежності теплового опору (див. рис. 3.7) 

[134, 135].  

Криві, що представлені на рис. 3.7, відповідають: 

а) для ізольованого проводу: 1 – тепловому опору ізоляції R2, 2 – 

тепловому опору середовища Ros і 3 – загальному тепловому опору RΣ; 
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б) для кабелю з оболонкою: 1' – тепловому опору ізоляції R2, 1'' –

тепловому опору захисної полімерної оболонки R4, 2' – тепловому опору 

середовища Ros, 3' – загальному тепловому опору RΣ. 
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Рисунок 3.7 – Вплив товщини ізоляції і полімерної захисної оболонки на 

тепловий опір ізольованого проводу та силового одножильного кабелю коаксіальної 

конструкції  

 

Зі зростанням товщини захисної оболонки при незмінному радіусі 

струмопровідної жили, тепловий опір захисної полімерної оболонки R4 (крива 

1”, рис. 3.7), а значить і тепловий опір кабелю, що включає також тепловий опір 

ізоляції R2 (крива 1’, рис. 3.7), зростають. Тепловий опір оточуючого 

середовища Ros   – зменшується (крива 2’, рис. 3.7). Загальний тепловий опір R∑  

має мінімальне значення при перетині кривих R4 та Ros, що відповідає 

критичному, тобто оптимальному, значенню К – оптимальному значенню 

радіусу кабелю по захисній оболонці. При більших ніж оптимальне значеннях 

радіуса кабелю, тепловий опір теплопередачі зростає, при менших, навпаки, 

зменшується.  
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Вплив ефективного коефіцієнту тепловіддачі та температури повітря 

на лінійну щільність теплового потоку, що розсіюється силовим одножильним 

кабелем з перерізом жили 150 мм2, представлено на рис. 3.8. 

Криві відповідають: 1 –  αef  = 12 Вт / (м ∙ К), Tos =20 °С, Tg = 85 °С;  2 –  

αef = 10 Вт / (м ∙ К), Tos =20 °С, Tg = 85 °С; 3 – αef = 12 Вт / (м ∙ К), Tos =30 °С,    

Tg = 85 °С.  При більшому значенні ефективного коефіцієнту тепловіддачі в 

повітря, ефективність тепловідводу збільшується, за умови однакової 

температури (порівняйте криві 1 та 2 рис. 3.8). Підвищення температури 

повітря з 20 °С до 30 °С (криві 1 та 3 відповідно) при однакових значеннях 

ефективного коефіцієнту тепловіддачі призводить до зменшення лінійної 

густини теплового потоку. 
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 Рисунок 3.8 – Вплив ефективного коефіцієнту тепловіддачі в повітря та 

температури повітря на лінійну густину теплового потоку, що розсіюється з поверхні 

силового одножильного кабелю на напругу 1,8/3 кВ при протіканні номінального 

струму 389 А [134] 
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3.4 Визначення теплової стійкості силового кабелю на підставі 

теплового балансу 

Довготривала робоча температура кабелю, що визначає номінальний 

струм навантаження I, залежить від теплостійкості полімерної ізоляції 

(табл. 3.3, рис. 3.2 – епюра розподілу температури в кабелі) і визначається на 

підставі рівняння теплового балансу між потужністю, що виділяється Pv, та 

потужністю, що розсіюється в повітря Potd , [123] 

 

otdv PP = .     (3.11) 

 

Потужність тепловиділення визначається тепловим опором ізоляції R2 

(формула 3.4) і тепловим опором захисної полімерної оболонки R4  (формула 

3.5), температурою нагрітої жили Tg за рахунок протікання струму по жилі і 

температурою поверхні кабелю Tp (T4) [123] 

 

  t
pg RI

RR
TT

Pv ⋅=
+

−
= 2

42
,    (3.12)  

 

де ))(1(1 ogTt TTrR
o

−+⋅⋅⋅= ραρπ  – опір струмопровідної жили радіуса r1; 

αρ – температурний коефіцієнт питомого опору (αρ=0,004 К-1 – для міді);  To  – 

температура струмопровідної жили в початковому стані при 20 оС. 

Для кабелю, що перебуває в повітрі, потужність відведеного тепла Potd 

залежить від теплового опору Ros навколишнього повітря і температури 

поверхні Tp  кабелю і середовища Tos [128] 
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Для оптимізованої конструкції силового суднового кабелю на 

напругу 1,8/3 кВ з перерізом струмопровідної жили 150 мм2, за умови 

забезпечення максимального розсіювання лінійної густини теплового потоку в 

навколишнє середовище, визначено тепловий баланс (рис. 3.9) в залежності від 

струмового навантаження: криві 1 та 2 – I=389 А; криві 1’ та 2’ – I = 506 А 

[134]. 
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 Рисунок 3.9 – Вплив струмового навантаження на тепловий баланс в силовому 

одножильному кабелі на напругу 1,8/3 кВ, що оптимізовано, за умови забезпечення 

максимального розсіювання лінійної густини теплового потоку в навколишнє 

середовище  
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Криві 1 та 1’ відповідають потужності, що виділяється в кабелі 

при протіканні струму; криві 2 та 2’ – потужності, що розсіюється в повітря з 

поверхні кабелю. 

Товщина поліетиленової ізоляції дорівнює 2 мм; товщина оптимальної 

захисної поліетиленової оболонки – 190 мм.  

Результати чисельного моделювання доводять [134], що оптимізована 

конструкція силового кабелю забезпечує підвищення струмового навантаження 

на 30 % при забезпеченні температури струмопровідної жили близько 80 оС 

(рис. 3.9,а), яка відповідає тепловій стійкості зшитої поліетиленової ізоляції 

кабелю. Температура на поверхні кабелю становить 30 оС (рис. 3.9,б). 

Потужність, що виділяється та розсіюється в точці теплового балансу, 

становить 30 Вт/м.  

Ефективний коефіцієнт тепловіддачі в повітря для оптимізованої 

конструкції кабелю (рис. 3.10) зменшується в порівнянні з не оптимізованою 

конструкцією (див. рис. 3.4).  
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Рисунок 3.10 – Ефективний коефіцієнт тепловіддачі (крива 1),  конвективна 

(крива 2) та променева (крива 3) складові для оптимізованої конструкції силового 

одножильного кабелю на напругу 1,8/3 кВ з перерізом мідної струмопровідної жили 

150 мм2 
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Тепловий баланс в не оптимізованої конструкції кабелю зі 

зшитої поліетиленової ізоляції товщиною 2 мм та полімерної захисної оболонки 

товщиною 1 мм, забезпечує стійкий тепловий баланс (рис. 3.11) між 

потужністю, що виділяється (крива 1), та потужністю, що розсіюється (крива 2), 

Pv=Potd = 20 Вт/м (відмічено кругом на графіку) при температурі жили близько 

80 оС (рис. 3.11,а) при протіканні номінального струму 389 А.  Температура на 

поверхні кабелю становить 50 оС (рис. 3.11,б).   
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Рисунок 3.11 – Тепловий баланс потужності в силовому кабелі на напругу 

1,8/3 кВ з перерізом мідної струмопровідної жили 150 мм2  при протіканні 

номінального струму 389 А 



 

 

104 

3.5 Підвищення струмового навантаження силових кабелів 

шляхом впровадження наповнених полімерних композицій  

Збільшення струмового навантаження шляхом оптимізації конструкції 

кабелю, за умови забезпечення максимального розсіювання лінійної густини 

теплового потоку в повітря, призводить до зростання масогабаритних розмірів, 

що в умовах наявних малих об´ємів при монтажі та експлуатації є недоцільним.  

Підвищення ефективності розсіювання теплової потужності в 

навколишнє середовище – збільшення струмового навантаження при 

рекомендованих стандартами конструктивних розмірах силових суднових 

кабелів, можливо за рахунок впровадження мікро- і нанокомпозитів з відносно 

високими теплопровідними властивостями при порівняно невеликому вмісті 

наповнювача (до 10 %) [136–137]. 

При певних критичних вмістах наповнювача ω утворюються 

високотеплопровідні перколяційні структури з частинок наповнювача (кластери 

або сітки), відповідальні за різке підвищення коефіцієнта теплопровідності 

композита (рис. 3.12) [136–137]. 

На рис. 3.12 приведено залежності коефіцієнта теплопровідності 

полімерних композиційних матеріалів від масової частки наповнювача, при 

застосуванні полімерних матриць поліетилену (крива 1), поліпропілену (крива 

2), полікарбонату (крива 3), поліметилметакрилату (крива 4) при наповнені 

нановуглецевими трубками (рис.3.12,а), мікрочастками міді (рис.3.12,б), 

мікрочастками алюмінію (рис.3.12,в). 

Для полімерів, наповнених вуглецевими нанотрубками, значення 

коефіцієнту теплопровідності суттєво перевищують ці значення при їх 

наповненні мікрочастинками алюмінію або міді в області значень ω, що 

відповідають λ > 1 Вт/(м∙К). При застосуванні наповнювачів з мікрочастинок 

алюмінію або міді, у вказаній області для матриць з поліпропілену і 

полікарбонату вищими є значення коефіцієнту теплопровідності λ при 

наповненні полімерів мікрочастинками алюмінію, а для матриць з поліетилену і 

поліметилметакрилату – мікрочастинками міді (рис. 3.12). 
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Рисунок 3.12 – Вплив типу та масової частки наповнювача на коефіцієнт 

теплопровідності композиту [137] 
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На рис. 3.13 представлено вплив коефіцієнта теплопровідності 

матеріалу захисної полімерної оболонки  на розсіювання тепла в залежності від 

зовнішніх розмірів силового суднового кабелю з мідною струмопровідною 

жилою перетином 150 мм2 та ПЕ ізоляцією товщиною 2 мм при експлуатації за 

різних температур в умовах природної конвекції [134]. Температура 

струмопровідної жили дорівнює 85оС.  
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Рисунок 3.13 – Вплив теплофізичних характеристик матеріалу захисної 

оболонки силового суднового кабелю і умов експлуатації на теплову потужність, що 

розсіюється з поверхні кабелю в повітря  
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Криві 1 – 2: коефіцієнт теплопровідності оболонки λ4 = 2,5 Вт 

/ (м ∙ К) та ефективний коефіцієнт теплопередачі αef =12 Вт/(м2∙К) (крива 1),  

αef =10 Вт/(м2∙К) (крива 2); криві 3 – 4: λ4 = 10 Вт/(м∙К) та αef =10 Вт/(м2∙К) (крива 

3) і αef = 12 Вт/(м2∙К) (крива 4). Температура навколишнього повітря для 4-х 

випадків дорівнює 20 оС. Крива 5 – λ4 =10 Вт/(м2∙К) та αef =12 Вт/(м2∙К) для 

температури навколишнього повітря 30 оС. 

Для оптимізованої конструкції, збільшення в 4 рази коефіцієнта 

теплопровідності оболонки обумовлює збільшення розсіювання кабелем 

теплової потужності на 30 % (порівняйте криві 1 і 4 на рис. 3.13). 
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Рисунок 3.14 – До ефективності впровадження матеріалів захисної оболонки 

силових суднових кабелів на основі мікро- і нанокомпозитів з високими 

теплопровідними властивостями  

 

Застосування матеріалів захисної оболонки силових суднових кабелів на 

основі мікро- і нанокомпозитів з високими теплопровідними властивостями 

призводить до зменшення робочої температури струмопровідної жили 

(порівняйте криві 2 та 2’ рис. 3.14).  

На рис. 3.14 крива 1 – потужність, що виділяється в струмопровідній 

мідній жилі перерізом 150 мм2, криві 2 та 2’ – потужність, що розсіюється в 

повітря, при λ4 = 0,35 Вт / (м ∙ К) та λ4 = 3,5 Вт / (м ∙ К) відповідно. 
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3.6 Обґрунтування довготривалої робочої температури 

суднових кабелів  

Результати проведеного чисельного моделювання щодо підвищення 

ефективності розсіювання потужності теплового потоку в навколишнє 

середовище [134] стикається з проблемою підвищення довготривалої робочої 

температури ізоляції суднових кабелів (див. табл. 3.7). 

Для сучасних суднових кабелів допускається до застосування лише 

обмежений перелік ізоляційних матеріалів, надійність і довговічність яких 

підтверджена практичним застосуванням на об´єктах протягом тривалого часу 

[32]. 

В [10, 29] встановлено норми щодо забезпечення максимальної 

допустимої температури на жилі до 90–95 °С для більшості ізоляційних 

матеріалів (див. табл. 3.7 – табл. 3.9). 

 

Таблиця 3.7 –  Типи ізоляційних композицій для суднових силових 

кабелів згідно [9, 29, 32]  

Тип ізоляційного матеріалу 

Максимально допустима 
температура на 

струмопровідній жилі, оС при 
режимах роботи кабелю 

Нормальний 
режим 

Коротке 
замикання 

На основі полівінілхлориду або співполімеру 
вінілхлориду та вінілацетату 70 150 

На основі етилен-пропіленової гуми  або 
аналогічного матеріалу (EPR); 90 250 

На основі високомодульної або підвищеної 
твердості етилен-пропіленової гуми (HEPR); 90 250 

На основі зшитого поліетилену (XLPE); 90 250 
На основі зшитого поліолефінового матеріалу 
(HF 90); 90 250 

На основі кремнійорганічної гуми (S 95) 95 350 
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Таблиця 3.8 – Вимоги до електричних параметрів ізоляційних 

композицій для суднових кабелів [11, 32] 

Параметр ізоляційного матеріалу EPR HEPR XLPE HF 90 S 95 

Опір ізоляції (MОм·км): 
 – при температурі 20 °С, не менше  
 – при максимальній робочій температурі, 
не менше 
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3,67 

 
3670 
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3670 

 
 3,67 
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0,55 

 
1850 

 
1,85 

Питомий об´ємний електричний опір ρ, 
(Ом·cм): 
 – при температурі 20 °С, не менше 
 – при максимальній робочій температурі, 
не менше 
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Збільшення ємності при змінному струмі 
після занурення в воду при 50 °С (%): 
 – між кінцем 1-го і кінцем 14-го дня, не 
більше 
 – між кінцем 7-го і кінцем 14-го дня, не 
більше 
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Таблиця 3.9 – Вимоги до фізико-механічних параметрів ізоляційних 

композицій для суднових кабелів [11, 32] 

Параметр ізоляційного матеріалу 
Значення параметру 

EPR HEPR XLPE HF 90 S 95 

1. Механічні параметри до старіння      
1.1 Міцність при розриві, не менше, Н/мм2 4,2 8,5 12,5 9,0 5,0 
1.2 Відносне подовження при розриві, не менше, 
% 200 200 200 120 150 

2. Механічні характеристики після старіння в 
термостаті. Умови випробування: 
 – температура, °С 
 – тривалість впливу, год. 

 
 

135 
168 

 
 

135 
168 

 
 

135 
168 

 
 

135 
168 

 
 

200 
240 

2.1 Міцність при розриві: 
– мінімальне значення, Н/мм2 

– відхилення, не більше, % 

 
- 

±30 

 
- 

±30 

 
- 

±25 

 
- 

±30 

 
4,0 
- 

2.2 Відносне подовження при розриві: 
 – мінімальне значення, % 
 – відхилення, %, не більше 

 
- 

±30 

 
- 

±30 

 
- 

±25 

 
100 
±30 

 
120 

- 
3. Випробування на теплову деформацію. 
Умови випробування: 
 – температура, °С 
 – тривалість впливу, год. 
 – механічне напруження, Н/см2 

 
 

250 
15 
20 

 
 

250 
15 
20 

 
 

200 
15 
20 

 
 

200 
15 
20 

 
 

250 
15 
20 
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Перелік ізоляційних матеріалів, що застосовуються в ізоляції 

суднових кабелів, доповнено новим типом ізоляції – ізоляційною композицією 

HF 90. До цього типу ізоляційних матеріалів відносяться зшиті безгалогенні 

композиції на основі поліолефінів. Для підвищення стійкості матеріалів до 

поширення горіння, їх наповнюють значною (до 70 % по масі) кількістю 

антипіренів [33–34, 138].  

Додавання до полімеру антипіренів знижує його електроізоляційні та 

фізико-механічні властивості, проте застосування при виготовленні суднових 

кабелів безгалогенних композицій з підвищеною стійкістю до поширення 

полум´я є досить перспективним, тому що дозволяє значно підвищити пожежну 

безпеку, як самих кабелів і кабельних трас, так і об´єкта, на якому вони 

прокладаються, в цілому. 

З виходом нових редакцій стандартів [10, 11] композиції на основі 

полівінілхлориду на робочу температуру до 70°С виключено з переліку 

ізоляційних композицій, які допущено до застосування в сучасних суднових 

кабелях. Таким чином, на сьогоднішній день всі матеріали, що застосовуються 

для ізоляції суднових кабелів, повинні забезпечувати робочу температуру на 

струмопровідній жилі до 90–95°С. 

Тенденція до підвищення робочих температур, а відповідно і збільшення 

струмового навантаження при незмінному перетині струмопровідної жили, 

зберігається. Наприклад, в Індії встановлені вимоги до тривало допустимої 

температури на струмопровідній жилі для суднових кабелів на рівні 120оС [32, 

85]. Така робоча температура на жилі забезпечується застосуванням для ізоляції 

кремнійорганічних гум, або спеціальних етилен-пропіленових композицій, що 

зшиваються радіаційним способом. 

Крім значення максимальної робочої температури, важливим є і те, як 

довго кабель буде працювати при такому режимі протягом всього терміну 

служби. Параметром, що визначає тривалість роботи кабелю при заданих 

умовах експлуатації, є напрацювання [155]. 
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Напрацювання, яке знаходиться в прямій залежності від робочої 

температури на жилі, визначається на етапі розробки кабелю. 

У таблиці 3.10 наведено нормоване напрацювання, яке застосовується в 

теперішній час, суднових кабелів стаціонарної прокладки в залежності від 

максимальної робочої температури на жилі. 

 

Таблиця 3.10 – Нормоване напрацювання суднових кабелів стаціонарної 

прокладки в залежності від максимальної робочої температури на жилі [32] 

Нормативний 
документ Матеріал ізоляції 

Максимальна 
робоча 

температура 
на жилі, оС 

Напрацювання 
при максимально 

допустимій 
температурі на 
жилі, год., не 

менше 

ГОСТ 7866.1 Гума 65 50 000 
55 100 000 

ГОСТ 7866.2 Гума 75 50 000 
70 80 000 

ГОСТ 7866.3 
Зшитий 

поліетилен  
(XLPE) 

85 88 000 

ТУ У 3.67–
00217099.013–97 Гума (EPR) 85 50 000 

ТУ У 3.67–
00217099.015–97 

Зшитий 
поліетилен  

(XLPE) 
85 50 000 

ТУ У 31.3–
00217099–009–

2003 

EPR, 
XLPE 90 130 000 

EED–50–12  
(Rev 2) 

Радіаційнозшита 
етилен-пропіленова 

композиція 
120 40 000 

 

З огляду на останні тенденції до збільшення мінімального терміну 

експлуатації суден, що проектуються та будуються, в межах якого 

забезпечується працездатність кабелів, напрацювання в 40 000 годин при 

температурі на жилі 120 оС (див. табл. 3.10) представляється недостатньою. 
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Після набору зазначеного числа годин напрацювання, кабель може 

використовуватися далі, але при цьому немає жодних гарантій його подальшої 

безперебійної роботи. У разі виходу кабелю з ладу, буде необхідна його заміна, 

що на суднах, у багатьох випадках, через особливості їх конструкції, практично 

неможливо здійснити. 

Більш прийнятним варіантом забезпечення мінімального значення 

напрацювання суднових кабелів з радіаційнозшитої етилен-пропіленової 

композиції на рівні сучасних вимог (не менше 130 000 годин) є зниження 

робочої температури на жилі зі 120 оС до 100 оС. Відповідно до правила Вант-

Гофа при збільшенні (зменшенні) температури на 10°С швидкість більшості 

гомогенних реакцій збільшується (зменшується) в 2–4 рази, що дозволить 

збільшити напрацювання кабелів до 160 000 годин. 

Підвищення робочої температури суднових кабелів має свої незаперечні 

переваги, як в ціновому (зниження перетину струмопровідних жил зменшує 

витрати на кабельно-провідникову продукцію), так і в масовому вираженні 

(зниження маси кабельних трас і, як наслідок, збільшення корисного 

навантаження судна). 

Однак зі збільшенням струмової пропускної спроможності кабелів 

необхідно враховувати те, що підвищення робочої температури сприяє 

виділенню цими ж кабелями в навколишній простір більшої кількості теплової 

енергії. При високій насиченості сучасних суден кабелями, прокладання 

кабельних трас в обмеженому замкнутому просторі призводить до збільшення 

теплового навантаження, як на окремих ділянках, так і на об'єкті в цілому. 

 

Висновки за розділом 3 

Представлено методику розрахунку теплопередачі в одножильному 

силовому кабелі коаксіальної конструкції на підставі критеріальних рівнянь 

природної конвекції. 
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Сформульовано задачу оптимізації конструкції силового 

суднового кабелю для забезпечення максимальної лінійної густини теплового 

потоку при фіксованій товщині полімерної ізоляції. 

Встановлена оптимальна товщина поліетиленової полімерної захисної 

оболонки для забезпечення найменшого теплового опору теплопередачі 

силового кабелю коаксіальної конструкції. Доведено, що для оптимальної 

конструкції кабелю тепловий опір повітря зменшується в 17 разів відносно не 

оптимізованої конструкції, при цьому тепловий внутрішній опір ізоляції 

зростає, практично, в 7 разів. 

На підставі теплового балансу потужності, що виділяється в 

струмопровідній жилі та розсіюється з поверхні кабелю, доведено, що 

оптимізована конструкція силового кабелю забезпечує збільшення струмового 

навантаження на 30 %, за умови забезпечення теплової стійкості зшитої 

поліетиленової ізоляції кабелю. Потужність, що виділяється та розсіюється в 

точці теплового балансу в такій конструкції, в 10 разів більша в порівнянні з не 

оптимізованою конструкцією силового кабелю.  

Показано ефективність застосування полімерних матеріалів на основі 

мікро- і нанокомпозитів з високими теплопровідними властивостями для 

захисної оболонки силових суднових кабелів. 

Існуючі на сьогодні для суднових кабелів норми по максимальній робочій 

температурі на рівні 90–95 °С, є оптимальними і найбільш обґрунтованими за 

експлуатаційними показниками. 

Методика оптимізації силового суднового кабелю, за умови забезпечення 

максимального розсіювання потужності теплового потоку в навколишнє 

середовище, може бути застосована для оптимізації конструкції і інших 

кабелів, що експлуатуються в екстремальних умовах. 



 

 

114 

Розділ 4 

ВПЛИВ РАДІАЦІЙНОГО МОДИФІКУВАННЯ  ПОЛІМЕРНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ 

БЕЗ ВМІСТУ ГАЛОГЕНІВ НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СУДНОВИХ КАБЕЛІВ 

 

 

За оцінками експертів, за останні 60 років у всьому світі було введено в 

експлуатацію понад 27 000 прискорювачів різного промислового призначення. 

При цьому велика частина з них припадає на електронно-променеву обробку 

матеріалів. Слід зазначити, що швидкість впровадження прискорювачів в якості 

промислових інструментів обробки, з ціллю модифікації властивостей матеріалів 

неухильно зростає протягом останніх років [65–68]. 

 

4.1 Радіаційне модифікування полімерної ізоляції кабелів 

Радіаційні технології в промисловості мають високі економічні 

показники: низькі експлуатаційні витрати, економія сировини та матеріалу, 

відповідність екологічним нормам, висока продуктивність. 

Радіаційне модифікування матеріалів – це спрямована корисна зміна їх 

властивостей в результаті опромінення. Іонізуюче випромінювання широко 

застосовується для модифікації полімерних матеріалів, оскільки внаслідок 

високої молекулярної маси полімерів, можуть викликати істотну зміну їх 

властивостей [141]. 

Електронно-променеві технології широко використовуються в кабельній 

промисловості для радіаційного зшивання полімерної ізоляції і захисних 

оболонок [65–68]. Джерелами іонізуючого випромінювання для модифікування 

полімерної ізоляції кабелів і проводів зі струмопровідними жилами перерізом 

від 0,5 до 120 мм2 є електронні прискорювачі з енергіями 0,3 – 5 МеВ і 

потужністю до сотень кВт (таблиця 4.1.) [91].  
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Таблиця 4.1 – Технічні характеристики прискорювачів 

електронів  

Тип 
прискорювача 

Діапазон 
енергії, МеВ 

Потужність 
пучка, кВт 

Максимальний струм 
пучка, мА 

ЕЛВ-0,5 0,4 – 0,7 25 40 

ЕЛВ-1 0,4 – 0,8 25 40 

ЕЛВ-2 0,8 – 1,5 20 25 

ЕЛВ-3 0,5 – 0,7 50 100 
 

Конструктивно електронний прискорювач виконано у вигляді котлу,  

заповненого елегазом, в якому розташовані: первинна обмотка, високовольтний 

випрямляч з вбудованою всередину прискорювальною трубкою, 

високовольтний електрод і блок управління інжектором. Саме розташування 

прискорювальної трубки всередині колони високовольтного випрямляча робить 

прискорювачі ЕЛВ найбільш компактними серед машин свого класу. До днища 

котла прикріплені елементи вакуумної системи з випускним пристроєм. 

Електрони, емітовані катодом, розташованим на верхньому кінці 

прискорювальної трубки, на виході з прискорювальної трубки мають повну 

енергію – eUo. Пройшовши крізь елементи вакуумної системи, електрони 

потрапляють в випускний пристрій, де за допомогою електромагнітів розгортки 

рівномірно розподіляються по титановій фользі і виводяться в атмосферу. 

Опромінюваний матеріал транспортується під рамкою випускного вікна (рис. 

4.1). 

Застосування технології радіаційного модифікування забезпечує якісну 

зміну електричних, механічних, теплових та інших властивостей в результаті 

опромінення кабелів і проводів [138-144]. Особливістю радіаційного 

модифікування структури кабельної композиції є відсутність 

низькомолекулярних продуктів, властиве хімічним способам зшивання. В 

результаті збільшується термін служби, підвищується термостійкість, 
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пропускна здатність по струму, поліпшуються фізичні властивості 

кабелів і проводів. 

Використання цих технологій дозволило освоїти виробництво широкого 

асортименту нагрівостійких і радіаційно-стійких проводів, нагрівальних 

проводів, суднових силових та контрольних кабелів, бортових авіаційних 

проводів, кабелів і проводів для атомних і сонячних електростанцій та ін.).  

              
 

  а      б 

Рисунок 4.1 – Компоновка електронного прискорювача (а) та  

чотирьохстороннє опромінення (б) кабелів та проводів [81]. 

 

Поширеним методом опромінення кабельної продукції є двостороннє 

опромінення. При цьому способі не існує ефекту тіні від струмопровідної жили 

кабелю (проводу). Проте існують ділянки ізоляції, товщина яких в напрямку 

поширення пучка істотно менше необхідної довжини пробігу електронів. При 

цьому частина електронів відбивається від струмопровідної жили в зворотному 

напрямку, що веде до локального переопромінення матеріалу. Крім цього, при 

опроміненні бокової поверхні, через розсіювання частина електронів покидає 

опромінюваний шар, збільшуючи тим самим азимутальну неоднорідність. 

Вдосконалений прискорювач електронів для опромінення кабельної 

ізоляції (на базі прискорювача типу ЕЛВ), обладнано системою 
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чотиристороннього опромінення [79]. Така система опромінення замінила 

традиційну систему двостороннього опромінення, що підвищило ступінь 

зшивання (табл. 4.2).  

 

Таблиця 4.2 – Порівняльні дані за змістом гель-фракції в ізоляції 

кабельних виробів після двостороннього та чотиристороннього опромінення 

[79] 

Переріз 
струмопровідної 
жили кабельного 

виробу, 
мм2 

Матеріал 
ізоляції 

 
 

Вміст гель-фракції по секторам,  % Середнє 
значення 

вмісту гель-
фракції, % 

 
Норма 1-й 

сектор 
2-й 

сектор 
3-й 

сектор 
4-й 

сектор 

Двохстороннє опромінення 

16 

Кабельна 
композиція на 
основі ПЕВГ 

марки 271-70К 

30-70 54,8 7,1 56,6 75,0 48,3 

16 Теж саме 30-70 55,5 22,4 59,1 68,6 51,4 

16 Теж саме 30-70 66,5 73,3 57,5 54,0 62,8 

Чотирьохстороннє опромінення 

16 

Кабельна 
композиція на 
основі ПЕВГ 

марки 271-70К 

30-70 70,0 68,2 73,1 73,4 71,1 

16 Теж саме 30-70 73,4 65,9 68,4 73,1 70,2 

16 Теж саме 30-70 71,7 70,5 76,2 76,4 73,7 
 

Системи управління прискорювачем і лінією транспортування проводів 

через зону опромінення об'єднані, що дозволяє проводити електронно-

променеву обробку проводів і кабельних заготовок в повністю 

автоматизованому режимі, виключаючи тим самим людський фактор [79]. 

Радіаційним методом модифікують переважно поліетиленову ізоляцію і 

ізоляцію з полівінілхлориду. Необхідна доза для зшивання поліетилену 

становить 200 – 400 кГр, введення в поліетилен сенсибілізаторів призводить до 
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зниження дози випромінювання до 50 – 150 кГр [140, 141]. Для 

фторорганічних полімерів необхідна технологічна доза становить від  

0,02 – 0,005 до 0,2 – 0,3 МГр [141]. 

 

4.2 Особливості властивостей та технологічних режимів 

виготовлення ізоляції на основі високонаповнених антипіренами етилен-

вінілацетатних композицій суднових кабелів  

У зв'язку з високою насиченістю сучасних суден кабельними трасами, 

постійно посилюються вимоги і до пожежної безпеки кабелів. 

Все це викликає необхідність застосування для ізоляції і оболонки 

кабелів, замість ПЕ і ПВХ пластикату, матеріалів нового класу, таких як 

безгалогенні композиції. 

У порівнянні з ПЕ, сучасні безгалогенні композиції мають значно більшу 

стійкість до поширення горіння і меншу теплоту згоряння, а в порівнянні з 

ПВХ пластикатами – відсутність в хімічному складі галогенів і менше 

виділення диму при горінні і тлінні. 

Застосування кабелів, які не розповсюджують горіння і не містять 

галогенів [33, 34], є актуальним завданням, що досягається застосуванням 

сучасних високонаповнених антипіренами полімерних композицій без вмісту 

галогенів.  

Найбільший інтерес в якості безгалогенних композицій представляють 

композиції на основі співполімерів етилену (етилен-вінілацетат, етилен-акрілат, 

етилен-пропілен та ін.) [33, 34]. Композиції на основі співполімерів етилен-

вінілацетату (EVA) є найбільш затребуваними в кабельній промисловості, тому 

що мають високу еластичність і вихідні фізико-механічні властивості. 

Використання EVA для зшитих полімерних кабельних композицій дозволяє 

зберегти на достатньому рівні фізико-механічні властивості, підвищити 

здатність абсорбувати у великій кількості мінеральний наповнювач і стійкість 

до високих температур (див. табл. 3.9). 
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Фізико-механічні та хімічні властивості даного співполімеру 

визначає співвідношення змісту етиленових і вінілацетатних ланок (рис. 4.2). 

Зі збільшенням у співполімері частки вінілацетатних ланок підвищується 

густина, прозорість, еластичність (каучукоподібний стан), стійкість до впливу 

олив, озону, проте при цьому знижується міцність при розтягуванні, 

теплостійкість, твердість, кристалічність. 

Зі зменшенням вмісту вінілацетатних ланок і, відповідно, збільшенням 

етиленових, співполімер має властивості, що характерні для термопластів 

(близький до властивостей поліетилену низької густини). 

 

 
Рисунок 4.2 – Структурна формула етилен-вінілацетату 

 
Для забезпечення високої стійкості до поширення горіння, полімер 

наповнюють великою кількістю (до 70 % мас.) неорганічних антипіренів, проте 

високі дозування антипіренів знижують фізико-механічні властивості полімеру 

[33, 34, 36]. Антипірени з вмістом галогенів, що широко застосовуються у 

виробництві матеріалів для підвищення їх стійкості до поширення полум´я, в 

даних композиціях застосовуватися не можуть за визначенням.  

В якості антипіренів при виготовленні кабельних матеріалів найбільше 

використовують гідроксид алюмінію Al(OH)3 і магнію Mg(OH)2, які при 

підвищенні температури розкладаються з виділенням води [33, 34].  
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Виділення газоподібної води, а також ендотермічний процес 

деструкції матеріалу і розкладання антипірену, знижують температуру і 

концентрацію газоподібних горючих продуктів, що виділяються в 

прикордонній зоні полум´я, в результаті уповільнюється  процес поширення 

полум´я по кабелю [33, 34, 36]. 

Гідроксид алюмінію (АТН) більш широко використовується при 

виготовленні безгалогенних композицій, проте в порівнянні з гідроксидом 

магнію його розкладання відбувається при меншій температурі (рис. 4.3 – рис. 

4.4), що впливає на температурні режими переробки безгалогенних композицій. 

 

 
Рисунок 4.3 –  Термогравіметричні криві розкладання гідроксиду алюмінію 

(ATH) і гідроксиду магнію [33, 34, 37] 

 

З представлених даних (рис. 4.4) видно, що при знаходженні матеріалу з 

гідроксидом алюмінію в екструдері більше 5 хвилин, при температурі 180 °С 

може починатися виділення води в газоподібному стані і, як наслідок, 

утворення пор в матеріалі, що неприпустимо для високовольтної ізоляції, в якій 

при експлуатації під дією високої напруги виникають часткові розряди [133]. 
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Рисунок 4.4 –  Розкладання гідроксиду алюмінію при різних температурно-

часових умовах [33, 34, 38] 

 

За таких причин, екструдери для переробки безгалогенних композицій 

оснащуються більш потужними приводами, точними системами контролю 

температури, спеціальними шнеками з відношенням довжини шнеку до 

діаметру L / D = 20 – 24, низькою компресією 1 : 1,2 і низьким фрикційним 

навантаженням для виключення виникнення додаткового опору потоку 

розплаву полімеру. Канали для розплаву полімеру в головці екструдера також 

роблять таким чином, щоб опір розплаву був мінімальним (з великою 

глибиною) [39, 55, 56, 139]. 

Максимальну температуру переробки безгалогенних композицій, як 

правило, визначає те, який з антипіренів входить до її складу. Температура 

розплаву безгалогенних композицій з гідроксидом алюмінію не повинна 

перевищувати 170 – 180 °С. Композиції з гідроксидом магнію допускають 

переробку при температурах до 220 – 230 °С. 

Наповнення полімерної матриці антипіренами значно впливає на 

електричні та фізико-механічні властивості одержуваного матеріалу. Зі 

збільшенням ступеня наповнення полімеру антипіренами знижуються його 

міцність при розриві, відносне подовження, питомий об'ємний електричний 

опір, морозостійкість. 
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Саме завдяки високим вихідним (до введення антипіренів) фізико-

механічними властивостями і високою сумісністю з різними наповнювачами, 

EVA співполімери широко застосовуються в якості полімерної основи при 

виготовленні безгалогенних композицій. У зв´язку з наявністю в макромолекулі 

етиленових ланок (рис. 4.1), а також подвійних зв´язків EVA, також як і 

поліетилен, зшивається під впливом іонізуючого випромінювання за тим же 

механізмом. 

При опроміненні, в результаті іонізації молекул і розриву зв'язків С–Н, в 

полімері утворюються вільні макрорадикали і атомарний водень. В результаті 

подальшої рекомбінації макрорадикалів і утворення поперечних зв'язків між 

макромолекулами, полімер набуває тривимірної (просторової) структури (стає 

термореактивним). 

Однак при опроміненні протікає не тільки процес зшивання 

макромолекул, а й процес їх деструкції, обумовлений розривом валентних 

зв´язків в макромолекулі. Можливість здійснення радіаційного зшивання 

полімеру власне і визначається співвідношенням швидкостей цих процесів 

(зшивання і деструкції) і залежить від того, який з цих процесів переважає [54]. 

Значний вплив на співвідношення "корисного" процесу зшивання і 

"негативного" процесу деструкції визначають технологічні параметри 

радіаційного модифікування і, як наслідок, доза опромінення. 

 

4.3 Технологічні параметри радіаційного модифікування   

Основним параметром, що визначає ступінь радіаційного модифікування 

ізоляції кабелів і проводів на технологічній стадії виготовлення, є доза 

випромінювання, поглинена ізоляційним матеріалом, тобто технологічна доза 

опромінення [142–144]. 

Для визначення оптимального режиму зшивання, опромінення проводять 

на лінійному прискорювачі електронів при зміні сили струму (I) і швидкості 

протягання кабелю (V) [142–144]. Поглинену дозу радіаційного впливу, тобто 

технологічну дозу опромінення, представляють у вигляді відношення I/V. 
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Величина, зворотна технологічній дозі опромінення, є коефіцієнтом 

опромінення К [142–144]. 

Навіть полімери одного класу, але різних рецептур зшиваються за різних 

умов. Це означає, що технологічну дозу опромінення необхідно підбирати 

окремо для кожного матеріалу. Обґрунтування технологічної дози опромінення, 

яка визначається на стадії дослідження кабельної композиції і розробки кабелю 

(проводу), є результатом компромісу між різними властивостями і технічними 

вимогами, що пред'являються до готового виробу. 

Процес радіаційної обробки ізоляції суднових кабелів вимагає 

застосування вартісного обладнання, тому завдання підвищення ефективності 

його використання є досить актуальним. Оптимізуючи спосіб опромінення 

виробів електронним пучком, можна істотно підняти якість опромінення і 

ефективність використання пучка, зменшити вартість стадії модифікації. Для 

якісного та ефективного опромінення необхідно забезпечити: 

– однорідність поглиненої дози по глибині матеріалу і по азимуту виробу, 

– ефективність використання енергії електронів, 

– ефективність використання струму електронного пучка. 

Швидкість обробки кабельного виробу залежить, з однієї сторони, від 

ширини пучка W (м) та лінійної швидкості проходження кабелю під пучком V 

(м/с), з іншої – від поверхневої густини енергії прискорених електронів D(e) 

(МеВ/(г/см2)), струму пучка I (мА) та його частки, що попадає на матеріал F(i), 

дози опромінення D (кГр) [69, 70] 

 

 

DIiFeDVW /)()( ⋅=⋅ .    (4.1) 

 

Поверхневу щільність енергії прискорених електронів D(e) визначають 

відповідним кодом Монте-Карло, коефіцієнт F(i) – емпіричним шляхом на 

основі процесу опромінення [69].  
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Позначимо в (4.1) добуток поверхневої густини енергії 

прискорених електронів D(e) на частку струму пучка, що попадає на матеріал 

F(i), як коефіцієнт обробки площі 

 

  )()( iFeDKs ⋅= ,    (4.2) 

 

тоді можна ввести коефіцієнт лінійної обробки  k  

 

    WKk s /= ,       (4.3) 

 

який має значення в діапазоні від 10 до 30 залежно від енергії електрона, 

ширини полотна та товщини випускового вікна і повітряного зазору між вікном 

прискорювача електронів і кабельним виробом [69, 70].  

Формулу (4.1)  з урахуванням (4.3) запишемо у вигляді 

 

 DIkV /⋅= ,               (4.4) 

 

Таким чином, при фіксованій напрузі прискорювача електронів доза D 

опромінення, тобто технологічна доза, прямо пропорційна коефіцієнту лінійної 

обробки k, струму пучка електронів I і обернено пропорційна лінійній 

швидкості  V проходження кабелю під цим пучком [69–70, 142–144] 

 

K
k

V
IkD ==  ,     (4.5) 

де  I
VK =  – коефіцієнт опромінення: чим більше лінійна швидкість при 

незмінному струмі прискорювача, тим більше коефіцієнт опромінення, тим 

менша технологічна доза. 
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При N проходах заготовки крізь зону опромінення, загальна доза 

опромінення, поглинена матеріалом,   

 

NDD ⋅=∑     (4.6) 

 

що дозволяє розрахувати параметри технологічної лінії радіаційного 

модифікування для досягнення необхідної дози опромінення матеріалу. 

Діапазон зміни коефіцієнта опромінення K варіюється в досить широких 

межах при енергії прискорених електронів (0,4 – 1,0) МеВ, яка обирається в 

залежності від товщини ізоляції. Поглинена матеріалом доза залежить від 

кількості проходів заготовки, що опромінюється, під пучком електронів. 

Так, при незмінному струмі пучка, який дорівнює 10 мА, та лінійній 

швидкості в діапазоні від 170 м/хв до 40 м/хв при середньому значенні 

коефіцієнта лінійної обробки k=10 при одному проході заготовки крізь зону 

опромінення, технологічна доза опромінення ізоляції коливатиметеся від 0,59 

до 2,5 кГр. При 80 проходах: від 47 до 200 кГр відповідно.  

Коефіцієнт опромінення є результатом компромісу між механічними і 

електричними характеристиками ізоляції і технічними вимогами, що 

пред'являються до готового кабелю. Отже необхідно визначити оптимальний 

коефіцієнт опромінення ізоляції, який регулюють зміною швидкості 

проходження кабельного виробу під пучком електронів при постійному струмі 

пучка електронів. При перевищенні необхідної дози можливе 

"переопромінення" ізоляції і втрата нею необхідних властивостей, в першу 

чергу, електричної міцності і фізико-механічних характеристик. 

 

4.4 Вплив енергії прискорених електронів на механічні та електричні 

характеристики радіаційно-модифікованої ізоляції суднових кабелів  
На промисловому прискорювачі заряджених часток ЕЛВ-1 (див. табл. 4.1) 

виконано радіаційне модифікування зразків довжиною по 5 м ізольованого 
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проводу з мідною жилою перерізом 1,0 мм2. Ізоляція товщиною 0,7 мм 

виконана з високонаповненої антипіренами безгалогенної композиції на основі 

співполімеру етилен-вінілацетату [143].  

Зразки опромінені з різними коефіцієнтами опромінення К: 17; 15; 13; 11; 

10; 9; 8; 7; 6; 5 і 4 м/(мА∙хв) при енергії прискорених електронів 0,4 і 0,5 МеВ. 

Один зразок – контрольний (не піддавався опроміненню). Струм пучка 

електронів – 10 мА. Кількість проходів зразків під пучком – 80. 

Фізико-механічні властивості ізоляції зразків проводу, опроміненого 

електронами з енергією 0,4 МеВ і 0,5 МеВ, значно відрізняються: зі 

зменшенням енергії електронів міцність при розриві зменшується (рис. 4.5), а 

відносне подовження збільшується (рис. 4.6). При збільшенні енергії електронів 

на 25 % (з 0,4 до 0,5 еВ) міцність при розриві зростає, практично, на 20 % у 

всьому діапазоні доз опромінення (див. рис. 4.5). Ізоляція, опромінена 

електронами з енергією 0,4 МеВ, має менший ступінь зшивання в порівнянні із 

зразками, опроміненими електронами з енергією 0,5 МеВ, при однакових 

коефіцієнтах опромінення К [143]. 

У таблиці 4.3 наведені результати вимірювань механічних (середні 

значення для 5-и вимірювань) і електричних (значення одиночних вимірювань) 

характеристик високонаповненної антипіренами ізоляції проводів для різних 

коефіцієнтів опромінення електронами з енергією 0,5 МеВ [143].  

Зі зменшенням коефіцієнта опромінення, тобто зі збільшенням дози 

опромінення, механічні характеристики змінюються по-різному. Щодо 

неопроміненого стану міцність при розриві зростає на 27 % для оптимального 

значення коефіцієнта опромінення К = 5 м/(мА∙хв) (1/К = 0,2 (мА∙хв)/м), після 

якого починає незначно зменшуватися (рис. 4.7, а). 
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Рисунок 4.5 – Вплив енергії електронів на міцність при розриві безгалогенної 

ізоляції зразків проводу 
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Рисунок 4.6 – Вплив енергії електронів на відносне подовження при розриві 

безгалогенної ізоляції зразків проводу 
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Таблиця 4.3 – Вплив коефіцієнта опромінення на механічні та 

електричні характеристики радіаційно-модифікованої ізоляції зразків проводу 

(енергія прискорених електронів 0,5 МеВ) 

Коефіцієнт 
опромінення    
К, м/(мА∙хв) 

Середнє 
значення 

міцності при 
розриві σ, 

МПа 

Середнє 
значення 

відносного 
подовження 
при розриві  

Δε, % 

Електричний 
опір ізоляції 
Rins, МОм∙км 

Пробивна 
напруга при 
постійному 
струмі Ubr, 

кВ 

не 
опромінений 10,6 241 97,1 20,5 

17 11,6 179 208 23,5 
15 12,2 170 208 - 
13 11,6 165 177 24 
11 12,7 144 238 - 
10 13,4 144 203 - 
9 12,8 144 214 27 
8 12,7 150 217 23 
7 13,0 138 252 - 
6 13,3 144 197 25 
5 13,2 138 217 26 
4 13,3 119 173 21 

 

Відносне подовження при розриві в усьому діапазоні коефіцієнта 

опромінення монотонно зменшується (рис. 4.7, б). Для коефіцієнта опромінення 

К = 5 м/(мА∙хв) (1/К = 0,2 (мА∙хв)/м) відносне подовження при розриві ізоляції 

зменшується на 67 % щодо вихідного, неопроміненого, стану. 

Характер зміни електричних характеристик ідентичний динаміці зміни 

міцності при розриві (табл. 4.2, рис. 4.7, в, г) щодо неопроміненого стану: опір 

ізоляції зростає більш ніж в два рази, пробивна напруга – на 35 % при 

коефіцієнті опромінення К=7 м/(мА∙хв) (1/К= 0,15 (мА∙хв)/м) відповідно. 
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Рисунок 4.7 – Вплив коефіцієнта опромінення на механічні і електричні 

характеристики радіаційно-зшитої ізоляції 

Результати випробувань зразків ізоляції на теплову деформацію при 

температурі 200 оС протягом 15 хв. показують, що зі зменшенням коефіцієнта 

опромінення відносне подовження Δl (Δε) під навантаженням 20 Н/см2 

зменшується (рис. 4.7, д). Для неопромінених зразків не вдається провести 

випробування – зразок одразу після розташування в камері руйнується. Для 

опромінених малими дозами (коефіцієнт опромінення  

К=17 м/(мА∙хв) і К=15 м/(мА∙хв)) обрив зразків відбувається на 3-й хвилині і 

11-й хвилині відповідно [143]. 

На рис. 4.7 точками показані експериментальні дані, суцільними лініями – 

оброблені із застосуванням сплайнів, що апроксимують експериментальні 

значення показників. 

 

4.5 Кореляція між електричними та механічними характеристиками 

суднових кабелів з радіаційно-модифікованою ізоляцією 

На рис. 4.8 представлені кореляційні залежності від коефіцієнта 

опромінення механічних (рис. 4.8,а) і електричних (рис. 4.8,б) характеристик: 

відносного подовження при розриві Δε (Δl) і міцності при розриві σ (рис. 4.8,а); 

опору ізоляції Rins і пробивної напруги Ubreak (рис. 4.8, б) відповідно [142]. 

Для механічних і електричних характеристик спостерігається сильний 

кореляційний зв'язок. Причому, між відносним подовженням при розриві і 

міцністю при розриві – негативний; опором ізоляції і пробивною напругою – 

позитивний. Коефіцієнти кореляції рівні -0,9189 і 0,8045 відповідно. 

Зі зменшенням коефіцієнта опромінення, тобто з ростом дози 

опромінення, міцність при розриві, опір ізоляції і пробивна напруга на 

постійному струмі зростають до деякого значення, після якого починають 

зменшуватися; відносне подовження при розриві монотонно зменшується. 
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Рисунок 4.8 – До встановлення кореляційної залежності між механічними (а) та 

електричними (б) властивостями радіаційно-зшитої ізоляції 

 

Для механічних характеристик кореляційний зв´язок проявляється в  

більшій мірі, що також підтверджується результатами рангового кореляційного 

аналізу Спірмена: тест значимості для 100 % даних при р-рівні становить 

0,001496. Для електричних характеристик тест значимості тільки для 25 % 

виміряних значень при р-рівні  дорівнює 0,617075. Така відмінність пов'язана з 

обсягом вибірки вимірювань зразків для кожної дози опромінення: механічні 

характеристики усереднені для 5-и вимірювань, електричні – для 1-го. 

Між механічними і електричними характеристиками існує також 

кореляційний зв'язок (рис. 4.9). Коефіцієнт кореляції між опором ізоляції і 

міцністю при розриві позитивний і дорівнює 0,6253 (рис. 4.9, а), між опором 

ізоляції і відносним подовженням при розриві (рис. 4.9,б) – негативний і 

дорівнює -0,7105. Кореляція між пробивною напругою і відносним 

подовженням при розриві (рис. 4.9,в), а також між пробивною напругою і 

міцністю при розриві (рис. 4.9,г) – слабка: коефіцієнти парної кореляції Пірсона 

рівні -0,4980 і 0,4964 відповідно [142]. 
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Рисунок 4.9 – Кореляційна залежність між механічними і електричними 

характеристиками радіаційно-зшитої ізоляції 
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З огляду на те, що стійкість до радіації матеріалів визначається 

радіаційним індексом (RI) [142] – як десятковий логарифм поглиненої дози в 

Гр, при якій відносне подовження при розриві знижується не більше ніж на 

50 % (в два рази) щодо вихідного значення, оптимальне значення коефіцієнта 

опромінення лежить в діапазоні від 5 до 7 м/(мА∙хв). У цьому діапазоні значень 

коефіцієнта опромінення спостерігається максимальне значення міцності при 

розриві (див. рис. 4.8), опору ізоляції та пробивної напруги на постійному 

струмі (див. рис. 4.9) [142]. 

Опір ізоляції зростає більш ніж в два рази, пробивна напруга на 

постійному струмі – в 1,3 рази відносно неопроміненого стану, що пов'язано з 

підвищенням однорідності і впорядкованості молекулярної структури полімеру 

після зшивання. Зі зменшенням коефіцієнта опромінення, тобто збільшенням 

дози опромінення, спостерігається тренд до зниження електричних 

характеристик внаслідок розриву макромолекул, накопичення в полімері носіїв 

заряду і вільних радикалів, що утворюються в процесі опромінення. 

 

4.6 Розподіл поглиненої дози по периметру й довжині полімерної 

захисної оболонки при радіаційному опроміненні суднового кабелю 

Процес радіаційної обробки полімерної ізоляції кабельних виробів 

вимагає застосування дороговартісного устаткування. Внаслідок високої 

молекулярної маси полімеру, навіть порівняно невеликі дози можуть викликати 

істотну зміну його властивостей [89, 94, 95]. Для якісного та ефективного 

опромінення необхідно забезпечити ефективність використання енергії 

електронів і струму пучка електронів, однорідність поглиненої дози по глибині 

матеріалу і по азимуту виробу [144]. 

Кількісною характеристикою процесу зшивки полімерної ізоляції є 

ступінь зшивання. Ступінь зшивання характеризується такими параметрами як: 

масова частка нерозподіленої речовини (показник гель-фракції) і число 

відрізків ланцюгів полімеру між вузлами сітки в одиниці об´єму (див. розділ 1) 
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[114]. Зі збільшенням ступеня зшивання полімеру відбувається 

закономірне зростання як показника гель-фракції, так і числа відрізків ланцюгів 

між вузлами сітки в одиниці об´єму (див. рис. 1.10). Ступінь зшивання і, як 

наслідок, якість готової продукції, визначається значенням дози опромінення і 

часом перебування кабельного виробу в зоні опромінення.  

На сьогодні, більшість споживачів віддають перевагу кабельній 

продукції, що має поліпшені теплові та протипожежні характеристики [28, 33–

35]. Підвищені вимоги до ізоляції суднових кабелів за електричними та 

механічними характеристиками, стійкості до зовнішніх агресивних середовищ, 

надійності і пожежної безпеки обумовлюють відповідний комплекс вимог до 

захисної полімерної оболонки. Полімерна оболонка повинна забезпечувати 

відповідні механічні характеристики (міцність на розрив і здавлювання, 

стійкість до розтріскування, гнучкість), здатність протистояти загорянню 

(стійкість до поширення полум´я); працездатність при підвищених 

температурах; відсутність виділення небезпечних і корозійноактивних 

продуктів розкладання при горінні кабелю; мінімальну кількість диму при 

горінні і тлінні; стійкість до агресивних середовищ (вологи, морської води, 

нафтопродуктів). Для забезпечення такого комплексу вимог, полімерна захисна 

оболонка суднових кабелів виконується зі зшитих безгалогенних композицій 

[33, 34, 144]. 

Зразки дванадцятипарного суднового контрольного кабелю СПпЭфВнг-

HF 12х2х1,0, виготовленого відповідно до [8], з оболонкою на основі 

безгалогенної полімерної композиції марки Винтес 2010, що не розповсюджує 

полум´я, довжиною по 20 м кожен. Зовнішній діаметр кабелю дорівнює 23,5мм; 

товщина оболонки кабелю 1,8 – 2,0 мм. 

На кожен зразок кабелю, до оболонки по периметру прикріплено по  

2–3 стандартних зразка (СЗ) поглиненої дози електронного випромінювання 

марки СО ПД (Ф) Р-30/200 (див. рис. 4.10). СЗ є полімерні плівки одноразового 

використання з феназиновим барвником розміром 10х35 мм, упаковані в папір, 

що ламіновано поліетиленом. Стандартні дозиметричні зразки, не порушуючи 
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герметичності упаковки, кріпили на відстані 5, 10 і 15 м по довжині від 

краю зразка кабелю. Для кожної з трьох плівок, що містяться в СЗ, проведено 

по три вимірювання оптичної щільності (А) на денситометрі ДП-1м на довжині 

хвилі 530 нм від вихідного зразка, який йде в комплекті до стандартних зразків. 

Визначено середнє з 9 значень (3 вимірювання на кожній з 3-х плівок), і 

встановлено поглинену дозу електронного випромінювання 

kGyAD ,46,71 188,1⋅=  [144]. 

Плівка в початковому стані має жовтувато-оранжевий колір (рис. 4.11,а). 

Зі збільшенням дози опромінення до 180 кГр плівка набуває темно-бордового 

кольору (рис. 4.11,в). На рис. 4.11,б показана плівка, опромінена дозою 100 кГр 

(колір – червоний). 

 

 

 
Рисунок 4.10 – Фрагмент розташування стандартних зразків поглиненої дози 

електронного випромінювання на поверхні захисної полімерної оболонки суднового 

кабелю  

 
  а    б    в 

 

Рисунок 4.11 – Динаміка зміни кольору плівки в процесі опромінення 
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Радіаційне опромінення зразків кабелю виконано на прискорювачі 

електронів ЕЛВ-2. Опромінення проведено з одного боку (зверху), але система 

заправки кабелю виконана так, що кабель в процесі протягання прокручується: 

при проходженні кабель кожен раз повертається до випускного розтруба іншим 

боком. Це, по суті, 4-х стороннє опромінення, але без бічних магнітів на 

вихідному розтрубі. 

Параметри радіаційного опромінення: струм пучка електронів дорівнює I 

=10 мА; енергія електронів – 1,2 МеВ; кількість роликів  – 9 шт; діаметр 

роликів  – 700 мм; кількість проходів кабелю під пучком електронів –  18; 

швидкість протягання кабелю V змінювалася в діапазоні від 8 до 30 м/хв: 8 

м/хв, 10 м/хв, 15 м/хв, 20 м/хв, 30 м/хв. Коефіцієнт опромінення при заданому 

струмі пучка і швидкості протягання відповідно дорівнює: 0,8; 1,0; 1,5; 2,0 і 3,0 

м/(мА∙хв). 

На рис. 4.12 і рис. 4.13 наведено розподіл поглиненої дози по периметру 

зразків кабелю в залежності від відстані установки стандартних дозиметричних 

сенсорів по довжині кабелю при різних значеннях коефіцієнта опромінення. 

 
Рисунок 4.12 – Розподіл поглиненої дози D по периметру зразків кабелю в 

залежності від відстані установки стандартних дозиметричних сенсорів по довжині L 

кабелю і коефіцієнта опромінення 
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Розкид значень поглиненої дози по периметру кабелю значний: 28 % 

для зразків опромінених з К=1,0 і 2,0 м/(мА∙хв), і до 76 % при К=3,0 м/(мА∙хв) 

(див. рис. 4.12). Найбільш рівномірне опромінення по периметру кабелю 

зафіксовано на центральних ділянках зразків. 

Для зразків опромінених з К = 0,8 і 1,5 м/(мА∙хв), відхилення середньої 

поглиненої дози по периметру кабелю не перевищує 20 % (див. рис. 4.12) [144]. 

Відхилення середньої поглиненої дози між СЗ, розміщеними по довжині 

кабелю, не перевищує 5% для зразків опромінених з К = 0,8; 1,0 і 1,5 м/(мА∙хв) 

(див. рис. 4.13). Зі збільшенням коефіцієнта опромінення нерівномірність 

опромінення по довжині зразка збільшується [144]. 

 
Рисунок 4.13 – 3D діаграма залежності середньої поглиненої дози зразків 

кабелю від відстані до встановлених стандартних дозиметричних сенсорів по довжині 

кабелю і коефіцієнта опромінення 

 
При 18 проходах зразків суднового кабелю із зовнішнім діаметром 

23,5 мм під пучком електронів на прискорювачі ЕЛВ-2, середня поглинена доза 

становить: 210 кГр, 160 кГр, 130 кГр, 95 кГр і 65 кГр при відповідно коефіцієнті 

опромінення 0,8; 1,00; 1,5; 2,0 і 3,0 м/(мА∙хв) (див. рис. 4.14). Коефіцієнт парної 

кореляції Пірсона між коефіцієнтом опромінення та поглиненою дозами 

дорівнює 0,9945. 
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Як зазначено вище, зміна швидкості протягування кабелю під 

пучком електронів дозволяє змінювати поглинену дозу, яку опосередковано 

представляє коефіцієнт опромінення. Проте, оскільки доза опромінення 

відноситься до маси матеріалу, то відповідно і коефіцієнт опромінення залежить 

від діаметру ізольованої жили або всього кабелю в цілому (з урахуванням 

товщини захисної полімерної оболонки) (рис. 4.15): при більшому діаметрі 

більша маса полімеру піддається впливу прискорених електронів. 
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Рисунок 4.14 – Кореляція між коефіцієнтом опромінення та середньою 

поглиненою дозою зразків кабелю 
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Рисунок 4.15 – До визначення коефіцієнта опромінення в залежності від 

діаметру кабельного виробу для різних полімерних матеріалів ізоляції (захисної 

оболонки) 

На рис. 4.15 криві відповідають результатам радіаційного модифікування 

кабелів з ізоляцією на основі: 1 – поліетилену термо- і радіаційностійкого, 2 – 

стандартної безгалогенної композиції,  

3 – безгалогенної композиції для радіаційного зшивання [145]. 

Отже, зі збільшенням діаметра напівфабрикату потрібно зменшувати 

коефіцієнт опромінення. 

 

4.7 Вплив поглиненої дози на фізико-механічні та теплові 

характеристики полімерної захисної оболонки суднових кабелів  
Проведено додаткові дослідні випробування по визначенню впливу 

поглиненої дози електронного випромінювання на фізико-механічні 

характеристики зразків дванадцятипарного суднового кабелю зв´язку і передачі 

даних СПпЭфВнг-HF 12х2х1,0 з оболонкою на основі безгалогенної полімерної 

композиції марки Винтес 2010 [144]. 

Для проведення випробувань відібрано зразки оболонки довжиною 1 м з 

тієї ж ділянки кабелю, де кріпилися стандартні зразки СЗ [144]. 

З оболонки кожного зразка кабелю поздовжньо, по периметру, 

підготовлено по 4 смужки. Для кожної смужки визначено: міцність при розриві, 

відносне подовження при розриві (рис. 4.16), теплова деформація при 

температурі 200 оС і навантаженні 20 Н/см2 протягом 15 хвилин (рис. 4.17); 

міцність при розриві і відносне подовження при розриві після витримки при 

температурі 100 оС протягом 24 год. в індустріальній оливі (рис. 4.18). 

Встановлено, що при технологічній дозі 1,25, що відповідає середній 

поглиненій дозі 210 кГр, захисна полімерна оболонка не відповідає вимогам по 

відносному подовженню при розриві: оболонка переопромінена (див. рис. 4.16). 

При поглиненій дозі 65 кГр половина зразків не витримує випробування 

на теплову деформацію (див. рис. 4.17). Вимоги по стійкості до теплової 
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деформації оболонки кабелю забезпечуються при технологічній 

дозі вище 0,5 (95 кГр).  

 

 

 

 
Рисунок 4.16 – Вплив середньої поглиненої дози на механічну міцність при 

розтягуванні і відносне подовження при розриві полімерної захисної оболонки при 

радіаційному опроміненні зразків кабелю 
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Рисунок 4.17 – Стійкість до теплової деформації зразків в залежності 

від середньої поглиненої дози 

 

На рис. 4.17 позначено: ΔεT – подовження під навантаженням, Δεо – 

залишкова деформація після зняття навантаження, виражені в %. 

Вплив середнього значення поглиненої дози для 4-х смужок кожного 

зразка оболонки на фізико-механічні характеристики після витримки в оливі при 

температурі 100 оС протягом 24 год. показано на рис. 4.18. Оптимальні 

характеристики стійкості до дії оливи досягаються після опромінення з 

поглиненою дозою 160 – 170 кГр. При такій поглиненій дозі відхилення міцності 

при розриві, відносного подовження при розриві і теплова деформація 

знаходяться в допустимих межах щодо вихідних значень [144]. 

 
Рисунок 4.18 – Динаміка зміни середніх значень відхилення міцності (δΔε) і 

відносного подовження (δσ) після витримки в оливі, щодо вихідного значення, в 

залежності від середньої поглиненої дози 

 

При використанні кабелів на суднах, де існує велика ймовірність 

контакту з різними хімічно активними речовинами, до кабелів пред'являють 

підвищені вимоги по озоностійкості, тобто здатність кабелю без істотного 

погіршення практично важливих властивостей перебувати в атмосфері з 

високим вмістом озону.  
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В таблиці 4.4 наведено результати випробувань на 

озоностійкість зразків оболонки суднового кабелю СПОВнг-HF 1х70 з 

термопластичного та радіаційно-модифікованого матеріалу марки Винтес 2010. 

Область застосування кабелю: силові ланцюги, мережі електричного 

освітлення.  

Таблиця 4.4 – Порівняльний аналіз стійкості до озону оболонки на основі 

термопластичної та радіаційно-модифікованої композиції оболонки суднового 

кабелю  

Тип випробувань 
Результати випробувань 

Термопластична Радіаційно-
модифікована 

1. Вихідні фізико-механічні 
характеристики   

1.1 Міцність при розриві 
ізоляції, МПа 12,5 13,5 

1.2 Відносне подовження при 
розриві, % 189 161 

2. Стійкість до впливу озону 
температура в камері: +40 оС; 
тривалість впливу: 72 години; 
концентрація озону: (200±50)х10-6 об. % 

2.1 Міцність при розриві 
ізоляції, МПа 11,7 12,9 

2.2 Відхилення від початкового 
значення, % -6,4 -4,4 

2.3 Відносне подовження при 
розриві, % 161 149 

2.4 Відхилення від початкового 
значення, % -14,8 -7,5 

 

При проведені випробувань готують два зразка у вигляді двосторонньої 

лопатки відповідно до [157]. Мінімальна товщина зразка – 0,6 мм. Поверхню 

кожного зразка протирають чистою тканиною для видалення вологи і пилу. 

Потім зразки витримують в ексикаторі не менше 16 год. при температурі    (23 

± 5) °С. Обидва кінці зразка закріплюють в затискному пристрої, розтягують 
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його на (33 ± 2) % і залишають в цьому пристрої. Після 

кондиціонування зразки поміщають в середню частину камери на відстані не 

менше 20 мм один від одного. Зразки витримують при температурі (40 ± 2)°С і 

піддають дії циркулюючого потоку сухого повітря з встановленою 

концентрацією озону. Витрата повітря зі встановленою концентрацією озону 

повинна бути 280–560 л/год., а тиск – незначно вище атмосферного. 

Після впливу озону зміна відносного подовження при розриві для 

радіаційно-модифікованої оболонки в 2 рази нижче, ніж для оболонки з 

термопластичного матеріалу, що підтверджує стійкість до озону опроміненої 

оболонки кабелю.  

 

 
 а      б 

Рисунок 4.19 – Динаміка зміни товщини ∆Τ  полімерної оболонки в процесі 

нагрівання під навантаженням відносно початкового стану ∆ для не опроміненого та 

опроміненого зразків контрольного суднового кабелю  

 

Результати проведеного термомеханічного аналізу при швидкості нагріву 

10оС/хв. й постійному механічному навантаженні 20 Н/см2 доводять,  що зразок 

оболонки кабелю, який не піддавався опроміненню, після плавлення 

кристалічної фази полімеру повністю деформується (рис. 4.19,а).  При 120 оС 

товщина зразка практично дорівнює нулю. Зразок оболонки кабелю після 

радіаційного модифікування при такій самій температурі (рис. 4.19,а) зберігає 

∆Tr/ ∆ 
∆ Τ / ∆ 
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75 % від початкової товщини. З подальшим підвищенням температури 

майже до 190 оС його товщина практично не змінюється. 

Результати визначення температури початку окислення Tпо (рис. 4.20) 

методом диференційної скануючої калометрії для термопластичної (крива 1) і 

радіаційно-модифікованої (крива 2) безгалогенної композиції Винтес 2010 

показують, що радіаційне опромінення призводить до зниження температури 

Tпо. 

 

 
Рисунок 4.20 – Крива ДСК для зразків оболонки на основі термопластичної та 

радіаційно-модифікованої безгалогенної композиції суднового кабелю 

 

4.8 Обґрунтування апроксимуючих функцій для обробки 

експериментальних даних  

Для згладжування похибок експериментальних даних (рис. 4.21) 

застосовано апроксимацію. При виконанні апроксимації даних апріорно 

передбачається існування певного детермінованого зв'язку між дозою 

опромінення (1/К) та електричними або механічними характеристиками 

радіаційно-модифікованої ізоляції суднових кабелів.  

Апроксимуюча функція, в принципі, може бути математичною функцією 

будь-якого типу, лінійною комбінацією різних функцій або функціональним 
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рядом з лінійних, ступінчастих, поліноміальних,  логарифмічних, 

експоненціальних і будь-яких інших функцій [146, 147]. Важливо в основу її 

побудови закладати апріорні (або теоретичні) припущення про сутність 

досліджуваного процесу або явища, хоча б за такими властивостями, як область 

визначення змінних, мінімуми і максимуми (рис. 4.21). 

Найбільшого поширення в практиці апроксимації, при відсутності 

теоретичних аспектів досліджуваних явищ, отримали функціональні ряди, для 

яких визначальне значення має порядок апроксимуючої функції [145-147]. 

Оптимальна апроксимація може бути забезпечена тільки досить гнучкими 

інтерактивними алгоритмами на основі багатоетапних ітераційних процесів з 

можливістю корекції на кожному етапі. 

Параметри апроксимуючої функції підбираються так, щоб виконувалася 

умова мінімуму середньоквадратичних відхилень (критерій оптимальності) 

[146–148] 
 

min))()(( 2

1
→−= ∑

=
i

n

i
i xfxgZ ,    (4.7)  

 

де  )( ii xfy = – експериментальні точки (i=1, 2,…, n). 

Оцінка похибки емпіричних формул визначається нормою похибки, що  

вказує на статистичну оцінку середньоквадратичної похибки: чим вона менша, 

тим точніше отримана апроксимуюча функція у = g (х).  

Сам графік похибки являє собою залежність різниці )()( ii xfxg −  в 

умовних точках, з´єднаних прямими лініями. 

На рис. 4.21 наведено вихідні експериментальні дані (data 1) та оброблені 

наступними апроксимуючими функціями: shape preserving –апроксимація 

шляхом збереження форми; quadratic – квадратична; 5th degree – 5-ти ступенева 

поліноміальна [145]. 
Застосування апроксимації зі збереженням форми не відповідає сутності 

фізичних процесів, що відбуваються при радіаційному модифікуванні 
полімерної ізоляції при різних дозах опромінення. Норма похибки Δ в такому 
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випадку – найменша. Найбільш сприятливим є застосування 
квадратичної або поліноміальної апроксимуючої функції. Норми похибки 
становлять 69,545 та 63,097 – для опору ізоляції (рис. 4.21,а);  3,5265 та 2,7392 – 
для пробивної напруги (рис. 4.21,б) відповідно. 
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Рисунок 4.21 – Апроксимація експериментальних електричних характеристик 

радіаційно-модифікованої ізоляції та норми похибок Δ для різних апроксимуючих 

функцій  

Для апроксимації експериментальних даних опору ізоляції застосовано 5-
и ступеневу поліноміальну апроксимуючу функцію 
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де p1 = 1,4754 ∙106,  p2 = -1,2072∙106,  p3 = -3,6248∙105, p4 = -52376,  p5 = 3857,3, 
p6 = 93,697 – коефіцієнти поліному. 
 Для апроксимації експериментальних даних пробивної напруги  –  
квадратичну апроксимуючу функцію, яка в найбільшій мірі відповідає сутності 
фізичного процесу зшивання полімерної ізоляції при дії опромінення. Рівняння 
апроксимуючої функції   
 

32
2

1)( pxpxpxg +⋅+⋅= ,    (4.9) 

 

де p1 = -297,39,  p2 = 82,29,  p3 = 19,74 – коефіцієнти поліному для пробивної 
напруги. 

Така сама процедура застосована для обробки експериментальних даних, 
в тому числі і механічних характеристик (див. рис. 4.7).  

 
Висновки за розділом 4 

На підставі результатів механічних випробувань показано, що енергія 

електронів на рівні 0,5 МеВ забезпечує більш високий ступінь зшивання 

полімерної ізоляції в порівнянні з енергією 0,4 МеВ при однаковій 

технологічній дозі опромінення, струмі пучка і кількості проходів проводу під 

пучком. 

На підставі кореляційного зв´язку між механічними і електричними 
характеристиками радіаційно-модифікованої високонаповненої антипіренами 
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безгалогенної композиції на основі співполімеру етилен-вінілацетату 
визначено діапазон лінійної швидкості проходження кабелю під пучком 
електронів при незмінному струмі прискорювача електронів, що забезпечує 
підвищення експлуатаційних характеристик суднового кабелю. 

Встановлено підвищення механічної міцності при розтягуванні, 
електричного опору ізоляції та пробивної напруги на постійному струмі після 
радіаційного опромінення, що обумовлено процесами зшивання полімерної 
матриці на основі співполімеру етилен-вінілацетату.  

При лінійній швидкості в діапазоні від 50 м/хв. до 70 м/хв. при 
незмінному струмі пучка електронів 10 мА, що відповідає коефіцієнту 
опромінення від 5 до 7 м/(мА∙хв), забезпечується збереження відносного 
подовження полімерної композиції на рівні не менше 120% при високих 
діелектричних властивостях ізоляції. При подальшому зниженні коефіцієнта 
опромінення (підвищенні дози опромінення) спостерігається переважання 
процесів деструкції над процесами зшивки, що й обумовлює зниження фізико-
механічних і діелектричних показників ізоляції. Значення коефіцієнту 
опромінення в діапазоні 5–7 м/(мА∙хв) можна вважати оптимальними з точки 
зору процесу зшивання високонаповненої антипіренами ізоляції проводів 
перерізом 1,0 мм2 з товщиною ізоляції 0,7 мм.  

Радіаційне опромінення захисної оболонки кабелів підвищує її 
теплостійкість, стійкість до механічного впливу при високих температурах, дії 
агресивних хімічних речовин (індустріальні оливи, мастила, озон), влив яких 
можливий в процесі експлуатації кабелів. Оптимальні фізико-механічні 
характеристики захисної оболонки з безгалогенної композиції, що не поширює 
полум´я, досягаються після опромінення з дозою 160 – 170 кГр.  

Дані дослідження становлять практичний інтерес в галузі створення як 
суднових кабелів, так і кабелів для атомних і теплових станцій, вітропарків і 
сонячних електростанцій. Це все вироби підвищеної надійності і 
теплостійкості, які несуть підвищене навантаження в екстремальних умовах 
експлуатації. 
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Розділ 5 

ПРОГНОЗУВАННЯ СТРОКУ СЛУЖБИ СУДНОВИХ КАБЕЛІВ НА 

ПІДСТАВІ ПРИСКОРЕНОГО ТЕПЛОВОГО СТАРІННЯ 
 

 

При значеннях робочої напруженості електричного поля в силових 

суднових кабелях напругою до 10 кВ (див. розділ 2, рис. 2.18) старіння 

полімерної безгалогенної ізоляції визначається процесами термічної деструкції 

під дією теплового поля [149–151]. 

Складність дослідження теплового старіння полягає в тому, що воно 

складається з цілої сукупності явищ – дифузійного обміну 

низькомолекулярними речовинами між ізоляцією і суміжними елементами 

конструкції, перебудови надмолекулярної структури, деструкції під дією 

температури й кисню та ін. При цьому ступінь просторової локалізації окремих 

складових загального процесу може бути будь-яким, крім того, вони можуть 

значно відрізнятися за характерним часом.  

При постійній температурі ступінь старіння D(t) пропорційний часу 

старіння t. Повний ресурс ізоляції τ визначається як час до досягнення 

граничного стану за механічними або електричними характеристиками [151–

152]. Ступінь старіння (безрозмірна величина) за час старіння t = 0 і t = τ 

дорівнює D (0) = 0 та D (τ) = 1 відповідно. 

 

5.1. Умови  проведення адекватного теплового старіння 

Зв´язок між терміном служби τ і температурою T в припущенні 

детермінованості теплового старіння кабелів, визначається рівнянням 

Арреніуса [149–155]  
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kT
Wa

eA ⋅=τ  ,    (5.1) 

 

де аW – енергія активації процесу теплового старіння, еВ  

(1 еВ=1,97∙10-19 Дж); k=8,6 ∙ 10-5 еВ / К – постійна Больцмана; T – абсолютна 

температура, К; А – емпіричний коефіцієнт. 

Зазвичай при збільшенні температури на ΔT½ = 8 – 10 °С ресурс 

зменшується в 2 рази (правило Монтзінгера). Значенням параметра  

ΔT½ = 10 °С відповідає енергія активації Wа≈ 1 еВ. 

На підставі (5.1) можна визначити коефіцієнт прискорення випробувань 

[151–152] 

 

,12

12








⋅
−

⋅

= TT
TT

k
W

пр

a

eK     (5.2) 

 

де  1T – робоча температура, К (умови експлуатації зразків кабелів); 2T   – 

температура при проведенні випробувань, К.  

Енергія активації визначається проведенням випробувань. На рис. 5.1 

показано три залежності при енергіях активації Wa = 0,8 еВ (нижня лінія), 1 еВ 

(середня лінія); 1,2 еВ (верхня лінія): У випадку відсутності значень Wa 

приймається консервативний підхід: Wa = 0,8 – 0,9 еВ. 

За адекватний термін експлуатації кабелів приймається розрахунковий 

термін експлуатації, отриманий на підставі параметрів режиму прискореного 

старіння, який адекватний старінню кабелів в умовах експлуатації [151–152] 
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,прпрad KT τ⋅=   

   (5.3)   

де τпр – тривалість режиму прискореного теплового старіння. 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 5.1 – Залежність ресурсу від температури в масштабі закону Арреніуса 

(по горизонталі – шкала зворотних температур; по вертикалі – логарифмічна шкала) 
 

Криві рис. 5.1 починаються з точки: температура 100 °С, ресурс 1000 год. 

Тому їх інтерпретувати можна наступним чином. Наприклад, при 100 °С 

прискорені ресурсні випробування тривають протягом 1000 год. Такі 

випробування еквівалентні роботі кабелю при 40°С протягом понад: 100 тис. 

год., якщо енергія активації Wa = 0,8 еВ; 400 тис. год., якщо Wa = 1,0 еВ; 

1200 тис. год., якщо Wa = 1,2 еВ. 
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Так, для підтвердження ресурсу 100 тис. год. при температурі 40 ºС 

слід провести прискорені ресурсні випробування при 100 °С протягом 1000 год. 

Якщо температура експлуатації полімерної безгалогенної ізоляції  

становить в нормальних умовах 80 ºС, то, виконуючи прискорені випробування 

при температурі 120 °С, отримаємо прискорення процесів старіння в 2(120-80) / 10 = 

24 = 16 разів. 

 

 

5.2. Визначення теплової стійкості полімерної оболонки суднових 

кабелів 

Проведено термічне старіння відповідно до [153–155] зразків 

контрольних суднових кабелів марок СПОВЭнг-FRHF 12х2,5 і  

СПОВЭнг-FRHF 37х1,0 в двох варіантах виконання оболонки з безгалогенної 

композиції марки Винтес 2010: з термопластичної (не зшитої), та з 

термореактивної (радіаційно-модифікованої). Товщина оболонки: 1,5–1,8 мм.  

В процесі теплового старіння в термостатах при різних температурах T 

зразків оболонки у вигляді лопаток та самих кабелів (таблиця 5.1), визначено 

час τ досягнення зразками граничного стану (відносного подовження при 

розриві рівного 50 %) (рис. 5.2). 

 

Таблиця 5.1 – Результати теплового старіння зразків оболонки суднових 
контрольних кабелів 

Температура 
старіння, T, 

оС 

Тривалість старіння,  
год. 

Відносне подовження оболонки 
при розриві, % 

Термопластична, 
у вигляді 

Зшита, 
 у вигляді 

термо-
пластична зшита лопатки кабель лопатки кабель 

150 432 168 0 75 20 36 
140 741 456 0 25 0 0 
130 1656 1464 0 62 0 58 
120 3648 3120 36 109 0 90 
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Результати прискореного теплового старіння (табл. 5.1) доводять, що 

критичне значення відносного подовження скоріше досягається для зразків у 

вигляді лопаток [155, 156].   

Саме ці дані застосовано для визначення строку служби суднових кабелів 

з оболонкою на основі термопластичної та радіаційно-модифікованої 

безгалогенної композиції, що відповідає граничному стану за механічними 

показниками.  
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Рисунок 5.2 – Теплова стійкість оболонки суднових кабелів на основі 

термопластичної (крива 1) та радіаційно-модифікованої (крива 2) безгалогенної 

кабельної композиції Винтес 2010  

 

Теплова стійкість термопластичної композиції (рис. 5.2, крива 1) 

описується лінійною функцією  

 

47,29/113550ln −⋅= Tτ    (5.4) 
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з достовірністю апроксимації R2 = 0,9987 і середньому відхиленні 

фактичних даних від лінії регресії Sy = 0,032. 

Теплова  стійкість радіаційно-модифікованої  композиції (рис. 5.2, крива 

2) описується лінійною функцією  

 

748,37/116767ln −⋅= Tτ    (5.5) 

 

з достовірністю апроксимації R2 = 0,9992 і середньому відхиленні фактичних 

даних від лінії регресії Sy = 0,026. 

Оскільки середнє відхилення фактичних значень від лінії регресії 

становить менше 0,16 [158], то встановлені залежності придатні для 

прогнозування досягнення граничного стану [152, 155]. 

На підставі графічних залежностей і отриманих коефіцієнтів регресії, 

визначено енергію активації і час досягнення граничного стану для оболонки з 

термопластичної (рис. 5.3, крива 1) і зшитої (рис. 5.3, крива 2) безгалогенної 

композиції марки Винтес 2010 в залежності від температури експлуатації 

кабелів (таблиця 5.2 і рис. 5.3). 

 

Таблиця 5.2 – Енергія активації та прогнозований строк експлуатації 

контрольних суднових кабелів в залежності від температури експлуатації  

Термопластична безгалогенна  

композиція Винтес 2010 

Зшита (радіаційно-модифікована)   

безгалогенна композиція Винтес 2010 

Енергія 

активації 

Температура 

оболонки  

при 

експлуатації 

Час 

досягнення 

граничного 

стану 

Енергія 

активації 

Температура 

оболонки 

при 

експлуатації 

Час 

досягнення 

граничного 

стану 

кДж/моль 

(еВ) 
оС тис. год. роки 

кДж/моль 

(еВ) 
оС тис. год. роки 

113 (1,13) 90 61,3 7,0 138 (1,38) 90 101,6 11,6 
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85 102,5 11,7 85 192,7 22,0 

80 176,1 20,1 80 370,5 42,3 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 5.3 – До визначення прогнозованого строку експлуатації суднового 

кабелю з оболонкою на основі термопластичної (крива 1) і зшитої (крива 2) 

безгалогенної композиції Винтес 2010 

 
Таким чином, прогноз часу досягнення критичного стану оболонки 

виконано на підставі даних, отриманих при більш жорстких умовах старіння. 
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5.3 Обґрунтування можливості роботи в умовах підвищеної 

вологості і високих робочих температур неекранованого кабелю на основі 

неекранованих кручених пар  

Слід зазначити, що близько 60–70 % від загальної кількості електричних 

кабелів на суднах складають кабелі систем управління, сигналізації та зв´язку 

[159]. Застосування кабелів на основі кручених пар залишається актуальним і 

затребуваним. Розвиток кабелів для структурованих кабельних систем на основі 

кручених пар для суднобудування здійснюється за двома основними 

напрямками: підвищення пожежної безпеки кабелів і підвищення тривало 

допустимої робочої температури за допомогою застосування нових, більш 

теплостійких, електроізоляційних матеріалів. Так, в [152] показано, що кабелі 

загальнопромислового застосування на основі кручених пар категорії 5е 

можуть працювати в умовах підвищеної радіаційної обстановки. 

Обґрунтовано можливість роботи в умовах підвищеної вологості і 

високих робочих температур неекранованого кабелю (рис. 5.4)  на основі 

неекранованих кручених пар з термопластичною поліетиленовою ізоляцією в 

захисній полімерній оболонці на основі полівінілхлоридного пластикату, за 

результатами прискореного старіння [152]. 

Оцінка стійкості кабелю до дії зовнішніх факторів виконана по частковим 

ємностям і тангенсу кута діелектричних втрат ізоляційних проміжків між 

жилами. Усадка ізоляції в процесі теплового старіння, або набухання в ході 

тривалого гігроскопічного зволоження призводить до зміни характеристик 

ізоляційних проміжків кабелю [152, 160]. 
 



 

 

157 

1

2

3

4

5

6

7

8

 
 

 Рисунок 5.4 –  Схема неекранованого кабелю на основі кручених пар (UTP): 4 

кручені пари, причому кожна з різними кроками скручування. (Випадок однакової 

орієнтації кручених пар, можливий на окремих перетинах кабелю). 

Експериментальні дослідження виконано на зразку кабелю UTP категорії 

5е довжиною 1,8 метра. Метою досліджень є перевірка стійкості кабелю базової 

конструкції з термопластичною суцільною поліетиленовою ізоляцією в 

захисній оболонці на основі полівінілхлоридного пластикату до впливу 

підвищеної вологості і температури [152]. Цикл старіння в умовах підвищеної 

100 % вологості в ексикаторі (гігроскопічне зволоження зразка –  через 

негерметичні торці) виконано протягом 336 годин. Потім зразок знаходився в 

умовах природної сушки протягом 1440 годин. Теплове старіння в термостаті 

при 90°С проведено в два етапи: перший –  протягом 206 годин, другий  –  

протягом 250 годин [152]. 

У початковому стані і після прискореного старіння виконані вимірювання 

ємності і тангенса кута діелектричних втрат всіх ізоляційних проміжків при 

частотах 100 Гц, 1 кГц і 10 кГц. 

На рис. 5.5,а представлені параметри ізоляційних проміжків зразка 

кабелю UTP категорії 5е в початковому стані. Для проміжків «жила – жила тієї 
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ж пари» спостерігаються найменші рівні тангенсу кута діелектричних 

втрат, причому з ростом частоти tgδ зменшується. 

Зовнішній вплив – гігроскопічне зволоження – призводить до сильної 

зміни параметрів тільки деяких областей (рис. 5.5,б): експериментальні точки 

лежать за межами виділених областей. Це наслідок появи вологи в капілярах, 

утворених дотичними ізольованими жилами [160]. На рис. 5.5,б представлені 

параметри ізоляційних проміжків в початковому стані і після двотижневої 

витримки (336 год.) в ексикаторі. Ємності проміжків зросли мало, зате tgδ виріс 

значно сильніше, причому більшою мірою для віддалених одна від одної жил 

(область малих часткових ємностей, ліва частина рис. 5.5,б). Після вилучення з 

ексикатора і природної сушки протягом двох місяців (1440 год.) 

спостерігається зменшення tgδ через видалення вологи з поверхні ізольованих 

жил і зменшення часткових ємностей, за рахунок набухання ізоляції (дифузія 

вологи в товщу ізоляції). 

В результаті теплового старіння при температурі 90 оС спостерігається 

зменшення tgδ через вилучення вологи з товщі ізоляції і зростання часткових 

ємностей за рахунок усадки ізоляції. Сушка кабелю при температурі 90 оС 

протягом 250 годин привела до майже повного відновлення електричних 

характеристик всіх його ізоляційних проміжків (див. рис. 5.5,в). При цьому 

ПВХ оболонка дещо змінилася в кольорі, втратила блиск, але зберегла 

еластичність.  
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Рисунок 5.5 – Динаміка змін часткових ємностей і тангенса кута діелектричних 

втрат в процесі старіння в умовах підвищеної вологості і температури 

 

На рис. 5.6 представлені кореляційні залежності між параметрами 

ізоляційних проміжків в процесі прискореного старіння в умовах підвищеної 

вологості і температури щодо вихідного стану.  
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Рисунок 5.6 – Кореляційна залежність між параметрами ізоляційних проміжків 

в процесі прискореного старіння 

 

Спостерігається позитивна кореляція як для часткових ємностей (рис. 5.6, 

а), так і для тангенса кута діелектричних втрат (рис. 5.6, б). Значення 

вибіркового лінійного парного коефіцієнта кореляції Пірсона r значні для 
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часткових ємностей і, практично, мало змінюються при різних частотах (див. 

табл. 5.3). Для тангенса кута діелектричних втрат характерна більш виражена 

частотна залежність tgδ: коефіцієнт парної кореляції має великі значення при 

частоті 1 кГц і 10 кГц, що пов'язано як з процесами поляризації, так і 

електропровідності в ізоляції при прискореному старінні в умовах підвищеної 

вологості і температури [152]. 

Адекватним терміном експлуатації зразка кабелю береться розрахунковий 

термін експлуатації, отриманий на підставі параметрів режиму прискореного 

старіння, адекватного старінню кабелів в умовах експлуатації (рис. 5.7). Час 

нормальної експлуатації кабелю становить 1,14 року і 6,8 року при робочій 

температурі 60оС і 40оС відповідно [152]. 

Таблиця 5.3 – Коефіцієнти взаємної парної кореляції між ємністю в 

початковому стані і ємністю після прискореного старіння (rC), між тангенсом 

кута діелектричних втрат в початковому стані і після прискореного старіння 

(rtg δ) 

Частота 
вимірювань f, 

кГц 

Умови прискореного старіння 

336 год. в 
умовах 
100% 

вологості 

1440 год. 
в природних 

умовах 

206 год. 
теплового 

старіння при 
температурі 

90ОС 

456 год. 
теплового 

старіння при 
температурі 

90ОС 

0,1 

rC 
0.9998 0.9998 0.9999 0.9998 

rtgδ 
0.9001 0.8176 0.8578 0.7876 

1 

rC 
1.0000 0.9999 0.9999 0.9999 

rtgδ 
0.9810 0.9909 0.9876 0.9622 

10 

rC 
1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 

rtgδ 
0.9111 0.9966 0.9942 0,9904 
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Рисунок 5.7 – До оцінки терміну служби кабелю за нормальних умов 

експлуатації 

Висновки за розділом  5 

Порівняльні випробування оболонки у вигляді лопаток і у вигляді кабелю 

на теплову стійкість показують, що час досягнення критичного параметра на 

зразках у вигляді лопаток настає швидше, ніж на зразку кабелю. 

Проведені розрахунки показують, що в області максимальних робочих 

температур кабелю 80–90 оС, час досягнення критичного параметра відносного 

подовження, рівного 50 %, для оболонки зі зшитої безгалогенної композиції 

перевищує даний показник для оболонки з термопластичної композиції в 1,5–2 

рази. 

На підставі проведеного прискореного теплового старіння визначені 

залежність теплової стійкості оболонки з термопластичної і зшитої 

безгалогенної композиції Вінтес 2010 від робочої температури та енергія 

активації теплового окислення. 

Виконано прогноз досягнення критичного стану (відносного подовження 

рівного 50 %) оболонки для температури експлуатації 80–90 ˚С. 

Результати прискореного старіння в умовах підвищеної вологості і 

температури доводять, що конструкція неекранованого кабелю на основі 
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неекранованих кручених пар з термопластичної поліетиленової 

ізоляції в захисній оболонці на основі ПВХ пластикату стійка до зовнішніх 

чинників.  

Прогнозований термін експлуатації кабелю при температурі 40 оС складає 

6,8 років. При більш високих робочих температурах термін експлуатації кабелю 

істотно скорочується. 
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  ВИСНОВКИ 

 

 

У монографії  на підставі проведеного аналізу умов експлуатації та вимог 

до характеристик суднових кабелів доведено, що впровадження для ізоляції та 

захисної полімерної оболонки електроізоляційних матеріалів на основі 

наповнених безгалогенних кабельних композицій з підвищеною стійкістю до 

поширення полум’я потребує адаптованих до їх особливостей, оптимальних 

технологічних режимів охолодження та опромінення прискореними 

електронами. 

Обґрунтовано доцільність поступового охолодження поліетиленової 

ізоляції високовольтних силових суднових кабелів для забезпечення як 

експлуатаційних параметрів, так і стабільності характеристик в процесі 

експлуатації. Різке охолодження ізоляції викликає появу в її товщі дефектів: 

повітряних каверн, відшарувань від струмопровідної жили, виникнення 

внутрішніх напружень, що є однією з причин прискореного старіння та виходу 

кабелю з ладу раніше встановленого строку. 

Теоретично умотивовано застосування методу електротеплової аналогії 

для побудови математичної моделі охолодження ізольованої струмопровідної 

жили, з урахуванням розподілу температури по товщині ізоляції в несталому 

тепловому режимі, а також граничних умов третього роду, при заданій 

температурі охолоджуючої води і закону теплообміну між водою та поверхнею 

ізольованої жили. 

Розроблено методику розрахунку технологічних параметрів режиму 

охолодження силових кабелів, що ґрунтується на розрахунку нелінійної 

електричної схеми заміщення ізольованої струмопровідної жили в несталому 

тепловому режимі, з урахуванням залежності від температури теплового опору 

і теплоємності полімерної поліетиленової ізоляції. Методика дозволяє 

ефективно визначати довжину секцій ванни охолодження при переході на 
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випуск іншого типорозміру кабелю, з підбором оптимальних технологічних 

режимів охолодження для зменшення вірогідності появи дефектів в ізоляції.  

Встановлено вплив технологічних режимів охолодження на розподіл 

температури по товщині екструдованої ізоляції та обґрунтовано тривалість 

перехідного процесу, що відповідає досягненню однакової температури по всій 

товщині ізоляції силових кабелів різного конструктивного виконання в різні 

моменти часу, в залежності від температури води, що охолоджує. Час, 

необхідний для завершення перехідного теплового процесу, є критерієм при 

визначенні технологічних параметрів охолодження, зокрема довжини секцій 

ванни охолодження, в залежності від швидкості прийому.  

Визначено діапазон технологічних дефектів, що активізуються при подачі 

випробувальної напруги, в залежності від місця розташування повітряного 

включення в конструкції силового кабелю коаксіальної конструкції, та 

експериментально доведено ефективність реєстрації часткових розрядів, для 

виявлення дефектів у високовольтній твердій ізоляції на стадії виготовлення, та 

налаштування технологічного процесу охолодження силових кабелів. 

Запропоновано методику оптимізації силового суднового кабелю 

коаксіальної конструкції для забезпечення максимального розсіювання 

потужності теплового потоку в навколишнє середовище, що обумовлює  

збільшення струмового навантаження, за умови теплової стійкості зшитої 

поліетиленової ізоляції. Оптимізована конструкція силового кабелю забезпечує 

збільшення струмового навантаження до 30 % за умови забезпечення теплової 

стійкості зшитої поліетиленової ізоляції кабелю.  

Показано ефективність застосування полімерних матеріалів на основі 

мікро- і нанокомпозитів з високими теплопровідними властивостями для 

захисної оболонки силових суднових кабелів. Збільшення в 4 рази коефіцієнта 

теплопровідності обумовлює зростання розсіювання кабелем теплової 

потужності до 30 %. 

Визначено вплив енергії прискорених електронів на механічні та 

електричні характеристики суднових кабелів, та встановлено діапазон 
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оптимального коефіцієнта опромінення радіаційно-

модифікованої ізоляції. Енергія прискорених електронів на рівні 0,5 МеВ 

забезпечує більш високий ступінь зшивання високонаповненої антипіренами 

безгалогенної композиції на основі співполімеру етилен-вінілацетату, в 

порівнянні з енергією 0,4 МеВ. При технологічній дозі опромінення в діапазоні 

0,15 – 0,2 спостерігаються найбільші значення механічної міцності при 

розтягуванні, опору ізоляції та пробивної напруги на постійному струмі. 

Отримано розподіл поглиненої дози по периметру і довжині суднових 

кабелів при різних значеннях технологічної дози опромінення. Найбільш 

значний, від 28 % до 76 %, розкид значень поглиненої дози по периметру 

кабелю для зразків, опромінених технологічною дозою 1,0 – 0,5 і 0,33 

відповідно. Відхилення середньої поглиненої дози по периметру кабелю не 

перевищує 20 % при опромінені дозою 1,25 й 0,67.  При опроміненні дозою 

1,25; 1,0 і 0,67 відхилення середньої поглиненої дози по довжині кабелів не 

перевищує 5 %. 

Виконано прогнозування строку служби суднових кабелів на підставі 

прискореного теплового старіння. Зростання в 1,5 – 2 рази часу досягнення 

критичного параметра відносного подовження радіаційно-модифікованої 

полімерної захисної оболонки на основі безгалогенної композиції, в порівнянні 

з термопластичною композицією, еквівалентно збільшенню строку експлуатації 

в 1,5 – 2 рази суднового контрольного кабелю в області максимальних робочих 

температур.   
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