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(72) СІРІКОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, СЕРЕБ-

РЕННІКОВ СЕРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, ОРЛОВИЧ 
АНАТОЛІЙ ЮХИМОВИЧ 
(73) КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХ-

НІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(57) Спосіб контролю ступеня секторного забруд-

нення поверхні ізоляторів під робочою напругою, 

який полягає у вимірюванні поверхневого струму 
витоку ізолятора і визначенні її активної складової, 
обчисленої на відносну вологість повітря 100 %, за 
якою здійснюється контроль, який відрізняється 

тим, що контроль здійснюється за результатами 
порівняння поверхневого струму витоку з гранич-
ним рівнем, визначеним з урахуванням сектора 
забруднення на поверхні ізолятора, прикладеної 
до ізолятора напруги, температури повітря і ізоля-
тора, вологості повітря. 

 
 

 
Корисна модель відноситься до галузі елект-

ротехніки, а саме до високовольтних електричних 
мереж і обладнання підстанцій, і використовується 
для контролю забруднення поверхні ізоляторів. 

Найбільш близьким до запропонованого спо-
собу є спосіб, який втілюється пристроєм [1]. В 
основі відомого способу контролю забруднення 
ізоляторів при роботі під напругою покладена вла-
стивість збільшення поверхневого струму витоку 
по ізолятору внаслідок його забруднення. Струм 
витоку контролювався з допомогою вимірювально-
го шунта, напруга з якого поступала у блок визна-
чення активної складової поверхневого струму 
витоку, а далі після обчислення на відносну воло-
гість повітря 100 % до вимірювального приладу. 

До недоліків даного способу контролю ступеня 
забруднення слід віднести: 

1. Неможливість контролю при секторних за-
брудненнях поверхні. 

2. Вплив на результати контролю температури 
ізолятора і оточуючого повітря, прикладеної до 
ізолятора напруги. 

3. Відсутність інтерпретації результатів конт-
ролю. 

Метою корисної моделі є підвищення чутливо-
сті, надійності і якості контролю забруднення ізо-
ляторів під робочою напругою. 

Поставлена мета досягається завдяки тому, 
що контроль здійснюється за результатами порів-
няння поверхневого струму витоку з граничним 
рівнем, визначеним з урахуванням сектору забру-

днення на поверхні ізолятора, прикладеної до ізо-
лятора напруги, температури повітря і ізолятора, 
вологості повітря. 

Спосіб, що заявляється, здійснюється завдяки 
пристрою, який зображений на графічних матеріа-
лах, де: блок визначення активної Іа і реактивної Ір 

складових поверхневого струму витоку 1; блок 
обчислення величини S сектора забруднення 2; 
блок давачів вологості W і температури tіз, tпов 3; 
блок визначення граничного (критичного) струму 
витоку Iкр 4; блок порівняння 5; блок сигналізації 6. 

Спосіб, що заявляється, здійснюється наступ-
ним чином. Поверхневий струм витоку створює 
падіння напруги на вимірювальному шунті RшІ, яке 
пропорційне струму Івп. Воно подається до блоків 
визначення активної і реактивної складових в по-
верхневому струмі витоку 1 та порівняння 5. Для 
розділення поверхневого струму витоку на скла-
дові до блоку 1 також подається опорна фазна 
напруга мережі Uм від трансформатора напруги 
TV. В блоці 1 визначається кут зсуву фаз між Uм та 
поверхневим струмом витоку Івп, а за його значен-
ням відповідно активна Іа і реактивна Ір складові 
Івп. У випадку необхідності особливо точних вимі-
рювань, коли кутова похибка трансформатора 
напруги TV завелика, замість TV можливо викори-
стати дільник напруги з високовольтних резисто-
рів. Далі в блоці 2 відбувається визначення вели-
чини сектора забруднення S по значенням Іа і Ір. 
Значення S разом з величиною вологості оточую-
чого ізолятор повітря W і температури tпов, а також 
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температурою ізолятора tіз, від блоку давачів 3 і 
напругою Uм подаються до блоку 4 визначення 
критичного струму витоку. В цьому блоці визнача-
ється критичний поверхневий струм витоку Ікр з 
урахуванням його протікання по певному сектору 
забруднення та відповідно в умовах реального 
значення вологості і температури оточуючого ізо-
лятор повітря та прикладеної до ізолятора напруги 
і його температури. Для визначення небезпечного 
рівня забруднення необхідно порівняти отримане 
значення критичного струму витоку Ікр з тим, який 
протікає у даний час Івп. У випадку, якщо Ікр<Івп 
рівень забруднення є критичним і найближчим 
часом необхідно провести очищення ізоляції, якщо 
Ікр>Івп) запасу ізоляційної міцності достатньо і комі-
рки КРПЗ можуть експлуатуватися без очищення 
ізоляції. Якщо система визначає небезпечний рі-
вень забруднення вона оповіщає обслуговуючий 
персонал через засоби сигналізації 6. У разі робо-
ти підстанції без обслуговуючого персоналу, у яко-
сті блоку сигналізації може виступати телемехані-
чний канал зв'язку який оповістить центральний 
диспетчерський пункт про небезпечний рівень за-
бруднення на підстанції. 

Порівнювальний аналіз запропонованого рі-
шення з прототипом показує, що спосіб відрізня-
ється від існуючого тим, що для забезпечення ін-
терпретації результатів контролю поверхневий 
струм витоку порівнюється з граничним (критич-
ним) рівнем який змінюється в залежності від ве-

личини сектору забруднення, прикладеної напру-
ги, вологості та температури повітря, температури 
ізолятора. Введення блоку порівняння 5 струму 
витоку з граничним рівнем в способі, що пропону-
ється, дозволяє отримувати нові властивості - ін-
терпретацію результатів контролю, а також підви-
щення якості контролю за рахунок плаваючого 
граничного рівня. Наявність блоку порівняння та 
блоку визначення критичного граничного рівня дає 
змогу зробити висновок про відповідність критерію 
"істотні відмінності". 

Використання способу, що пропонується для 
контролю забруднення поверхні ізоляторів під на-
пругою в порівнянні з існуючим способом має на-
ступні переваги: 

1. Використання блоку порівняння поверхнево-
го струму витоку дозволяє інтерпретувати резуль-
тати контролю. 

2. Використання блоку визначення граничного 
рівня поверхневого струму витоку дозволяє враху-
вати вплив на його значення прикладеної напруги, 
температури оточуючого повітря і ізолятора, вели-
чини сектору на поверхні ізолятора по якому проті-
кає струм витоку. 
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