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Концерн Рhilips также разработал адаптивные осветительные 
приборы нового поколения, которые могут работать автономно и ме-
нять интенсивность освещения. Они называются Light Blossom и вне-
шне напоминают цветок. Источниками света являются светодиоды, 
которые автоматически включаются, как только на улице темнеет. Ес-
ли рядом с Light Blossom никого нет, то он работает в экономном ре-
жиме, излучая минимум света. При появлении человека интенсивность 
освещения увеличивается. Они оснащены солнечными батареями, ко-
торые используются для накопления энергии. Когда солнца нет, поло-
жение лепестков изменяется, и фонарь превращается в ветряной гене-
ратор. Положение лепестков меняется автоматически, в зависимости 
от погоды. 

Светодиодные осветительные приборы по базовым характеристи-
кам (экономии электроэнергии, эксплуатационным и другим затратам) 
в наружном освещении, в которых питание электроэнергий произво-
дится от двух возобновляемых источников энергии, являются более 
перспективными, чем традиционные, несмотря на более высокую це-
ну. Перевод на полупроводниковые источники света решит проблему 
утилизации разрядных ламп. 
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Старіння ізоляції кабелів з паперово-просоченою ізоляцією обу-

мовлене термоокислювальними процесами та деструкцією целюлози, 
зволоженням ізоляції, стіканням просочувальної сполуки, старінням 
сполуки, що просочує, утворенням повітряних пор через стікання в'яз-
кого просочення, утвором воскоподібних відкладань під дією частко-
вих розрядів у масляних прошарках і повітряних включеннях між ша-
рами паперу. Слід ураховувати також відмінність процесів старіння 
низьковольтних і високовольтних кабелів. При високій напрузі почи-
нають проявлятися граничні явища: нагромадження об'ємних зарядів у 
товщі зостареного діелектрика, що приводить до перерозподілу на-
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пруженості електричного поля та утворенню дендритів; неповні пробої 
ослаблених ділянок ізоляції – часткові розряди. 

Загальними ознаками повільних процесів старіння ізоляції кабе-
лів, які можуть спостерігатися при контролі в експлуатаційних умовах, 
є: зниження опору ізоляції (або ріст струмів витоку при випробуваннях 
постійною напругою); ріст ємності й тангенса кута діелектричних 
втрат; ріст коефіцієнта абсорбції; ріст рівня часткових розрядів; поява 
локальних неоднорідностей. 

Контролюючи ці характеристики в експлуатації, можна оцінити 
ступінь старіння кабелів з паперово-просоченою ізоляцією. 

Силові кабелі мають два види ізоляції – фазну (навколо кожної 
жили окремо) і поясну (навколо трьох жил разом). Ізоляція виконуєть-
ся шляхом обмотки жил стрічками кабельного паперу. Після цього іде 
вакуумне сушіння бухт кабелю, а потім – вакуумне просочення масля-
но-каніфольними сполуками. Після просочення бухта кабелю витри-
мується в просочувальній ванні до остигання, а потім направляється на 
прес для нанесення захисної (алюмінієвої) оболонки. 

У вихідному стані властивості фазної й поясної ізоляції повинні 
бути ідентичними. У процесі старіння кабелів з'являються відмінності, 
викликані деструкцією целюлози й міграцією низькомолекулярних 
полярних продуктів її розкладання (води, фуранів) у більш холодну 
частину кабелю – до оболонки, у поясну ізоляцію. У результаті влас-
тивості поясної ізоляції згодом погіршуються: росте тангенс кута діе-
лектричних втрат, падає опір ізоляції, зменшується механічна міцність 
кабельних паперів. 

Робота присвячена підвищенню якості контролю та діагностики 
стану ізоляції силових кабелів за рахунок виявлення змін діелектрич-
них характеристик ізоляційних проміжків в процесі теплового старіння. 
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Діяльність щодо енергозбереження регулюється великою кількіс-

тю нормативних актів. Згідно вимог цих керівних документів підпри-


