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1 BEVEZETÉS

1 BEVEZETÉS
A legtöbb – a villamosenergia-termelésben és elosztásban -résztvevő – villamos berendezésnek az üzembiztonság szempontjából legérzékenyebb pontja a szigetelés. A bekövetkező üzemavarok gyakori oka a berendezések és a kábelek szigetelésének külső behatások
következtében való elöregedése. A berendezések „asset management”-je során megalapozott döntés csak a készülékek pontos állapotának ismeretében hozható, állapotuk csak
rendszeres diagnosztikai vizsgálatokkal követhető nyomon.
A korszerű elektrotechnikában már sokféle szigetelőanyag áll rendelkezésre a berendezéseket, a kábeleket és a kábelszerelvényeket tervező mérnök számára, és a szigetelésekkel
szemben támasztott növekvő igényekre egyre újabb, de komplexebb anyagokkal válaszol a
vegyipar. A tapasztalat azt mutatja, hogy a korábban használt diagnosztikai módszerek
nem alkalmasak a korszerű szigetelőanyagokból készült szigetelések megbízható állapotfelmérésére. Ennek magyarázata abban keresendő, hogy a szigetelések öregedése lassú
folyamat, évtizedekben mérhető, ezért szükségszerű, hogy a szigetelésdiagnosztika mindig
csak követi az új szigetelőanyagok megjelenését. Így a korszerű szigetelőanyagok vizsgálatára is – jobb híján – a már meglévő, hagyományos diagnosztikai módszereket alkalmazzuk, holott a különféle szigetelőanyagok öregedésének hátterében más-más kémiai reakciók állnak. A különféle kémiai folyamatok az egyes anyagok más fizikai paramétereit változtatják, tehát más fizikai jellemzők változnak az anyag öregedésével. Ellentmondást
okoz, hogy a hagyományos vizsgálatokkal ugyanazokat a fizikai jellemzőket vizsgáljuk, és
legtöbbször ugyanazon küszöbértékek alapján értékeljük a szigetelések állapotát, gyakran
téves diagnosztikai döntéseket hozva.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika Tanszékének,
Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoportjában évtizedek óta foglalkoznak szigetelésdiagnosztikával, Eisler János, Csernátony-Hoffer András, Horváth Tibor és Németh
Endre munkásságának eredményei ma is egyedülállóak a világban. Jelenleg intenzív kutatómunka folyik a Paksi Atomerőmű Zrt.-vel és az E.ON Hungária Zrt.-vel együttműködve.
Ennek egyik eredménye a doktori értekezés témájául szolgáló újszerű komplex megközelítési mód a szigetelésvizsgálatban.
Az értekezésben a komplex diagnosztika módszerével foglalkozom, amely alkalmas a szigetelésdiagnosztika hagyományos megközelítéséből származó ellentmondás feloldására.
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A komplex szigetelésdiagnosztika az anyagból, az anyag jellemző öregedési folyamataiból
indul ki, majd az öregedési folyamatok következményeképpen megváltozó fizikai paraméterekhez keres küszöbértékeket, melyek jelzik, ha a szigetelés a biztonságos üzemeltetésének határára ér.
Az értekezés első felében áttekintem a kábeldiagnosztikában jelenleg leggyakrabban használt módszereket, ismertetem a módszerek elméleti fizikai alapjait. Ezek alapján áttekintem
azokat a problémákat, amelyek a jelenlegi módszerek alkalmazását megnehezítik kisfeszültségű kábelek vizsgálatakor.
Részletesen bemutatom az általam megalkotott komplex szigetelésdiagnosztika módszertanát, továbbá, hogy a komplex diagnosztika segítségével hogyan határozhatók meg a kisfeszültségű PVC szigetelésű kábelek vizsgálatára legalkalmasabb módszerek, valamint a
hozzájuk tartozó, a kábelek élettartamának végét jelző küszöbszámok.
A modellszámítások eredményei alapján olyan következtetéseket vonok le, amelyekkel a
feszültségválasz módszer alkalmassá tehető polietilén kábelek állapotának vizsgálatára. Az
eredményeket kísérletileg is igazolom.
A vegyes (olaj-papír és polietilén) szigetelésű kábelszakaszok egyszerűsített villamos modelljének felhasználásával kidolgoztam egy olyan mérési eljárást, amellyel a vegyes kábelszakaszok olaj-papír szigetelésű részének állapota meghatározható. Az eredményeket laboratóriumi mérésekkel is igazoltam.
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Üzemeltetési szempontból a villamos szigetelések legfontosabb villamos jellemzője a villamos szilárdság, mert a szigetelés feladata a különböző potenciálon levő fém alkatrészek
– elektródok – egymástól való elszigetelése [Csernátony-Hoffer, Horváth 1966], [Horváth,
Csernátony-Hoffer 1986]. Ennek a feladatnak a szigetelés csak akkor tud megfelelni, ha
megfelelő a villamos szilárdsága. Egy szigetelés villamos szilárdsága azonban nem állandó
érték, hanem a szigetelést üzemközben érő igénybevételek következtében többé-kevésbé
fokozatosan csökken, mígnem eléri azt a határt, amikor a villamos készülék vagy berendezés biztonsággal már nem tartható üzemben a szigetelés biztonsági tényezőjének lecsökkenése (az átütés valószínűségének megnövekedése) miatt. A szigetelés villamos szilárdságának csökkenését okozó irreverzibilis romlási folyamatokat nevezzük összefoglaló néven
a szigetelés öregedésének [Németh, Horváth 1990].
A villamos szilárdság csökkenését, a szigetelést üzem közben érő igénybevételek hatására
a szigetelőanyagokban fellépő kémiai, illetve fizikai romlási, öregedési folyamatok
okozzák. Pl. a szigetelés tartós hőigénybevételének hatására a szigetelőanyagokban kémiai
folyamatok indulhatnak meg, ilyen kémiai folyamat lehet pl. oxidáció (azaz oxigénmolekulák beépülése a molekulaszerkezetbe), depolimerizáció (azaz a szigetelést alkotó
óriásmolekulák tördelődése), vagy éppen ennek ellentéte, a polimerizáció (azaz a szigetelést alkotó molekulák nagyobb móltömegű molekulákká való átalakulása stb). Minden szigetelőanyagnak megvan(nak) a rá jellemző kémiai öregedési folyamata(i), tehát másképpen öregszik az itatott papíros szigetelés, a polivinilklorid- vagy a polietilénszigetelés.
A szigetelés nedvesedése viszont elsősorban fizikai folyamat. A nedves környezetben, pl.
földben üzemelő szigetelésbe diffundált vízmolekulák egyrészt, elősegítik a disszociációs
folyamatokat, ezzel közvetlenül befolyásolják a szigetelés villamos jellemzőit, pl. a szigetelési ellenállását, másrészt, katalizáló hatásukkal gyorsíthatják a szigetelés termikus öregedését okozó folyamatokat. A nedvesedés együtt járhat a vízmolekuláknak a molekulaszerkezetbe való beépülésével, azaz kémiai változással is. Ugyancsak fizikai folyamat a
műanyag szigetelések esetén az egyes kémiai komponensek (pl. lágyító) lassú diffúziója a
szigetelő felületére, ennek következtében a szigetelés rugalmassága csökken, az anyag rideggé válik [Wypych 2004].
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Az öregedési folyamatok jellege függ az egyes szigetelőanyagok anyagi minőségétől, és
az öregedést előidéző igénybevételek fajtájától.

2.1 Szigetelőanyagok öregedése
A szigetelőanyagok romlását okozó két legfontosabb folyamat az öregedés és a nedvesedés.
Az öregedés lényegében a szigetelést érő igénybevételek, főként a hőigénybevétel következtében, molekuláris szinten végbemenő anyagszerkezeti változások folyamata. Ezek a
molekuláris változások befolyásolják a villamos szilárdságon kívül a szigetelőanyag
dielektromos folyamatait (a vezetési és a polarizációs folyamatokat), valamint a szigetelőanyag mechanikai-fizikai tulajdonságait is (pl. a mechanikai szilárdságot, rugalmasságot
stb.).
A korszerű műanyag kábelszigetelések anyaga általában valamilyen nagy molekulájú szerves vegyület (polimer), mely azonos építőelemekből (monomerekből) épül fel.
A polimereket előállításuk, feldolgozásuk és alkalmazásuk során különböző fizikai és kémiai hatások érik, melyek következtében változnak a mechanikai tulajdonságaik, a kémiai
összetételük, a molekulatömegük, és fokozatosan elvesztik műszakilag értékes tulajdonságaikat. A műanyagok öregedésén, azok tulajdonságainak időbeli lassú, hátrányos változását értjük, mely elsősorban a fény, a hő, az oxigén, a különböző vegyszerek, a nedvesség és
a nagyenergiájú sugárzás hatására következik be [Pukánszky 2003].
Magas hőmérsékleten, levegő jelenlétében a polimereknél termikus oxidáció lép fel. Ennek oka a termikus energia, a hőfok emelkedése.
Szabadban alkalmazva a polimereknél fotokémiai oxidáció jelentkezik, melyet az UV
sugárzás idéz elő. Kettőskötéseket, aromás és egyéb csoportokat tartalmazó molekulák
elnyelik a látható és az UV fényt. A nagyenergiájú UV fény hatására kémiai, általában
gyökös reakciók indulnak meg, melyek rendszerint oxidációval járó láncreakcióban a polimer tulajdonságainak jelentős változását okozzák. A hő-oxidáció vagy a fényhatások következtében a termékek felületén finom repedések keletkeznek. Ezek ronthatják a fizikai
és mechanikai, valamint a villamos tulajdonságokat.
Ellentétben a fotodegradációval, a nagyenergiájú sugárzás hatása nem szelektív, energiája gyakorlatilag minden kötés megbontásához elegendő. A sugárzás hatására lánctördelő-
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dés, a molekulatömeg csökkenése következik be, de egyes esetekben térhálósodás lehet a
domináló reakció.
Nem oxidáló savak, bázisok, sók és azok oldatai praktikusan nem gyakorolnak hatást a
polietilénre. Az oxidáló vegyszerek azonban megtámadják a polimert. A kémiai degradáció hatására nagyfokú változások mehetnek végbe a polimerben, de ez gyakran csak magas
hőmérsékleten következik be, mivel az ilyen reakciók aktiválási energiája általában nagy.
A mechanokémiai degradáció során a külső mechanikai feszültség gyakran a kémiai kötések elszakadását eredményezi. Ez következik be a polimer törése, de gyakran feldolgozása, vagy alkalmazása alatt is. A kötésszakadás általában szabad gyököket eredményez, melyek további reakcióban vesznek részt.
Olyan esetekben, ha a polimerből készített termékeket vegyi anyagok hatásának tesszük ki
mechanikai feszültség mellett, akkor felületén repedések keletkezhetnek, ezt a jelenséget
hívjuk feszültségkorróziónak.
A biológiai lebomlás lényegében kémiai degradáció. A mikroorganizmusok számos enzimet termelnek, amelyek reakcióba lépnek bizonyos polimerekkel és a molekulatömeg
csökkenését, majd a polimer teljes lebomlását okozzák.
A fenti degradációs hatások szinte sohasem egyedül lépnek fel, általában egyidejűleg több
tényező hatása érvényesül. A különböző igénybevételek hatására eltérő kémiai folyamatok
játszódhatnak le a polimerben, a domináns reakció és annak következménye is változhat.
Az öregítő hatás egyik legfontosabb jellemzője, hogy a felsorolt tényezők intenzitása, egyidejűsége a használat során csak közelítő pontossággal határozható meg. A polimerek öregedésekor kémiai átalakulások (lánctördelődés, oldalcsoportok változása, kémiai összetétel
változás) és fizikai szerkezetváltozások (kristályossági fok, belső feszültségek, alaktorzulások) egyaránt végbemehetnek. Hőterhelés hatására például a polietilén degradálódik, a
PVC pedig sósav lehasadásával bomlik.
A degradálódás megakadályozása és a tulajdonságok megőrzése érdekében a polimerekhez
stabilizátorokat adnak. Ezek a kis mennyiségben használt segédanyagok gátolják a káros
kémiai folyamatokat, vagy megváltoztatják irányukat. Az alkalmazott stabilizátor mennyisége függ a megvédeni kívánt polimer kémiai szerkezetétől, a degradációt előidéző külső
behatástól és a degradáció mechanizmusától. Az alkalmazott stabilizátorok, illetve stabilizátor kombinációk hatásmechanizmusa többnyire nem tisztázott, az összetétel és a tulaj5
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donságok kapcsolata nem lineáris, a komponensek gyakran kölcsönhatásba lépnek egymással. Az egyes műanyaggyártó cégek a különböző felhasználási céloknak megfelelően
számtalan stabilizátor rendszert fejlesztettek ki, melyek hatására a mai korszerű műanyagok már sokkal stabilabbak, mint néhány évtizeddel korábbi társaik.
A stabilizátorok mellett a műanyagok több más, alkalmazást segítő adalékot tartalmaznak
pl. csúsztatót, színezéket stb. Ilyen adalékanyag a mechanikai tulajdonságokat javító lágyító. A lágyítók szerepe abban áll, hogy a polimerláncok között intermolekuláris kölcsönhatásokat felcserélik a polimer és a lágyító közötti kölcsönhatásra. A lágyítás a polimer üvegesedési hőmérsékletét csökkenti [Wypych 2004].
A szigetelőanyagok másik számottevő romlási folyamata a nedvesedés, azaz a környezetből vízmolekulák behatolása az anyag belsejébe. Ez történhet a környező légtérből (a levegőben mindig található jelentős mennyiségű vízpára), vagy a nedves környezetből (pl. talajvíz, vizes kábelalagút). Ekkor a vízmolekulák a kábel (műanyagból készült) köpenyanyagán átdiffundálva, vagy a köpeny esetleges sérülésein áthatolva eljutnak az érszigetelés felületére, innen szintén diffúzió útján bekerülnek az érszigetelésbe, és rontják annak
szigetelőképességét. A nagyobb mértékű, a szigetelés tulajdonságait közvetlenül, jelentősen befolyásoló nedvesedés inkább a pórusos, nedvszívó tulajdonságú szigetelőanyagokra
(pl. papír- és papíralapú szigetelésekre) jellemző. A polimer szigetelőanyagok (így a
polivinilklorid és a polietilén) esetén, azok igen kicsi nedvszívó képessége következtében,
a nedvesedés okozta közvetlen minőségromlás veszélye lényegesen kisebb. Ezeknél az
anyagoknál egyes romlási folyamatokban inkább a nedvesség, a vízmolekulák közvetett,
katalitikusnak nevezhető hatása érvényesül. Ilyen folyamat pl. a treeing, viszonylag vastag, néhány mm-es szigetelésben az átütési csatornák lassú (hónapok, évek alatt végbemenő) kifejlődése. A treeing egyik fajtájának, a főképpen polietilén kábelek érszigetelésében
megjelenő „water treeing” kifejlődéséhez egyidejű erősen inhomogén villamos erőtér és
nedvesség szükséges [Seanor 1982].

2.2 A szigetelések roncsolásmentes vizsgálatának alapjai
A villamos szigetelések öregedését a szigetelést üzemközben érő villamos, termikus és
egyéb, a szigetelést a környezetéből érő hatások (pl. kémiai behatások, mint a levegő oxigénje vagy nedvessége, ibolyántúli és radioaktív sugárzások stb.) idézik elő. Ezek az
igénybevételek a szigetelésben különböző kémiai és fizikai folyamatokat indukálnak. Ezek
a folyamatok a szigetelés molekulaszerkezetét megváltoztatva a szigetelés villamos szi6
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lárdságát, és a többi villamos és fizikai jellemzőit kedvezőtlen irányban befolyásolják, azaz
a szigetelés öregedését, romlását okozzák. A villamos szigetelések szempontjából azokat a
folyamatokat nevezzük öregedésnek, amelyek a szigetelés villamos jellemzőit (elsősorban
a villamos szilárdságát), és az üzemeltetés szempontjából lényeges egyéb fizikai jellemzőit
(mechanikai szilárdságát, rugalmasságát stb.) befolyásolják.
A szigetelés villamos szilárdságának csökkenése közvetlen mérésekkel nem követhető,
hiszen az átütési szilárdság mérése roncsolásos mérési módszer, azaz a vizsgálattal a szigetelést további üzemeltetésre alkalmatlanná tesszük. Az utóbbi évtizedekben azonban
kifejlesztettek olyan villamos (és nem villamos) vizsgálati módszereket, amelyekkel a szigetelés általános állapota, a különböző romlási folyamatok (mint pl. a termikus öregedés,
nedvesedés stb.) mértéke, illetve előrehaladása roncsolásmentes módszerekkel, tehát a
szigetelés tönkretétele, illetve jelentős túligénybevétele nélkül meghatározható. Ezeket a
roncsolásmentes módszereket nevezzük összefoglaló névvel szigetelésdiagnosztikai vizsgálati módszereknek.
A hagyományos diagnosztikai módszerek alapelve a következő: A kémiai és fizikai romlási folyamatok megváltoztatják a szigetelés molekuláris szerkezetét, ezzel befolyásolják
a fizikai és villamos tulajdonságait. Többek között okozhatják a villamos szilárdság csökkenését is a „romlási folyamatok → molekulaszerkezet → villamos szilárdság” kapcsolat alapján (lásd 2.1. ábra).

2.1. ábra Romlási folyamatok - villamos jellemzők kapcsolata [Németh 1992]
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Az anyag villamos szilárdságának befolyásolása mellett azonban megváltoztatják az
anyagban fellépő dielektromos alapfolyamatokat, a vezetési és a polarizációs folyamatokat is. Ezeknek a folyamatoknak az erőssége, intenzitása azonban már vizsgálható
roncsolásmentes módszerekkel. Így, ha diagnosztikai módszerekkel vizsgáljuk az anyagban a villamos erőtér hatására fellépő vezetési és polarizációs folyamatok erősségét, jellegét, ezek megváltozását, ezekből következtethetünk az anyagban meginduló, illetve továbbfolyó romlási folyamatok fellépésére, kifejlődésére, erősségére.
A diagnosztikai vizsgálatokból végül a „dielektromos alapfolyamatok megváltozása →
molekulaszerkezet megváltozása → villamos szilárdság megváltozása” közvetett kapcsolat alapján a villamos szilárdság valószínű értékére vagy inkább annak megváltozására
lehet következtetéseket levonni. A roncsolásmentesen mérhető szigetelésjellemzők és a
villamos

szilárdság

között

nincs

egyértelmű

közvetlen

kapcsolat,

tehát

a

roncsolásmentesen mért jellemzők értékéből a villamos szilárdság értékét – legalábbis jelenlegi ismereteink szerint – nem lehet egzakt módon meghatározni, azonban sok vizsgálatból leszűrt tapasztalat alapján, a gyakorlati határértékek már megállapíthatók [Németh
1992], [Marziniotto 2007], [Hernández-Mejía et. al. 2009]. A megállapítások biztonságát
fokozza a diagnosztikai vizsgálatok rendszeres (pl. évente) elvégzése, ekkor ugyanis a
romlási folyamatok előrehaladási sebességéről is képet kaphatunk.

2.3 A hagyományos, roncsolásmentes szigetelésdiagnosztika vizsgálati
módszerei
A vezetési és a polarizációs folyamatok a szigetelés dielektromos jellemzőinek mérésével
vizsgálhatók. A vizsgálati módszereket csoportosíthatjuk aszerint, hogy milyen fizikai jellemzőt mérünk.
A dielektromos jellemzők mérési módszereinek összefoglalása megtalálható több irodalomban is [Horváth et al 1979], [Luspay 2000] továbbá különböző szempontok szerint bemutatva [Densley 2001], [Gill 2009].
Az egyes mérési módszerek csoportosításának az egyik fő szempontrendszere lehet az,
hogy az adott vizsgálati módszer a dielektromos jellemzőket idő- vagy frekvenciatartománybeli méréssel határozza meg [Zaengl 2003a], [Zaengl 2003b] [Oyegoke et al. 2003].
Itt ezt a gondolatot követem, bár a diagnosztikai vizsgálatok szempontjából igen fontos
szempont az is, hogy melyek azok a módszerek, melyekkel a vezetési és polarizációs fo8
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lyamatok elkülöníthetők egymástól. Ez utóbbi szempont szerinti csoportosítás részletesen
megtalálható az irodalomban [Németh 1995], [Németh, Tamus 2005].
A különböző egyenáramú vizsgálati módszerek alapjai jól követhetők az alábbi ábrán, ahol
a mért mennyiségek és a mérések időbeli lefolyása látható.

2.2. ábra Dielektromos mérések az időtartományban [Oyegoke et al. 2003]
Az ábrán látható a töltési (tch) és kisütési (tdp) idő, az önkisülési idő (tidp), a maximális viszszatérő feszültséghez tartozó idő (trmax) és a visszatérő feszültség rögzítésének ideje (trvp).
Az ábra tartalmazza az egyenáramú vizsgálatokkor mérhető valamennyi mennyiséget.
Ezek a mennyiségek a következők:
 a polarizációs és depolarizációs áram (Ip(t), illetve Idp(t)) időfüggvényét, illetve
ezek maximális értékét (Ipmax és Idpmax);
 a töltési feszültséget (Uch), a kisülési (Ud(t)) és a visszatérő feszültség (Ur(t)) időfüggvényét és az utóbbi maximális értékét (Urmax),
 továbbá a kisülési és a visszatérő feszültség kezdeti meredekségét (Sd és Sr).
Ezek alapján a leggyakrabban használt mérési-kiértékelési módszerek az egyenáramú méréseknél a következők:
 ha a töltő-, kisütőáramot mérjük:
 szivárgási árammérés [Vajda 1964], [Csernátony-Hoffer, Horváth 1966], [Horváth et al. 1979], [Horváth, Csernátony-Hoffer 1986], [Németh, Horváth 1990]
 relaxáció árammérés (IRC) [Beigert et al 1991], [Oyegoke et al. 2006], [Koval,
Cimbala 2007]
9
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 időtartománybeli spektroszkópia (TDS) [David et al. 2005], [Parpal et al. 2007],
[Potvin et al. 2007], [Bernier et al. 2008]
 ha a kisülési, illetve a visszatérő feszültséget mérjük:
 teljes feszültségválasz módszer (VR) [Németh 1991, 1992, 1994, 1995, 1997,
1999]
 visszatérő feszültség mérése (RVM) [Csépes 1986, 2009], [Bognár et al. 1990,
1991, 1993]
A váltakozó áramú méréseknél leggyakrabban a következőket vizsgálják:
 az ipari frekvenciás veszteségi tényezőt, [Vajda 1964],[Csernátony-Hoffer, Horváth
1966], [Horváth et al. 1979], [Horváth, Csernátony-Hoffer 1986], [Németh, Horváth 1990]
 a kisfrekvenciás veszteségi tényezőt,[Hernández-Mejía et. al. 2009]
 oszcilláló hullámmal mért veszteségi tényezőt [Houtepen et. al. 2010],
 a veszteségi tényezőt a frekvencia függvényében (FDS) [Zaengl 2003a, 2003b],
[Fofana et. al. 2009].
A dielektromos jellemzők vizsgálatán túl igen széles körben elterjedt vizsgálati módszer a
szigetelés üregeiben, a határfelületeken kialakuló részleges villamos letörések, röviden
részkisülések jellemzőinek vizsgálata [Vajda 1964], [Csernátony-Hoffer, Horváth 1966],
[Horváth et al. 1979], [Horváth, Csernátony-Hoffer 1986], [Németh, Horváth 1990].
Lényeges különbség a dielektromos és a részkisülés-mérési módszerek közt azok információtartamában van. A dielektromos jellemzők mérésekor a szigetelőanyag vezetési és polarizációs folyamatait vizsgáljuk, így a szigetelés általános állapotára vonatkozóan lehet következtetéseket levonni (2.2. fejezet). A részkisülés-mérésen alapuló eljárások esetén a
mért jellemzőkre hatással van a szigetelőanyag, a szigetelés és a szigetelésben lévő, valamint az azt körülvevő gázok együttes tulajdonságai és geometriája. Tehát, a különböző
vizsgálati módszerekkel mért jellemzők nem a szigetelőanyagra mért jellemzők, hanem a
szigetelés és annak a környezetére vonatkozó jellemzők. Ezért a részkisülésmérésen alapuló vizsgálati módszerekkel nem a szigetelőanyagot, hanem a teljes szigetelést vizsgáljuk.
Továbbá, a részkisülések a szigetelés lokális hibahelyein alakulnak ki, tehát ezzel a módszerrel csak közvetetten tudunk a szigetelőanyag általános öregedésére következtetni. Például ilyen következtetés lehet, ha a szigetelés az öregedés hatására repedezik, a repedések
helyén részkisülések alakulhatnak ki.
10
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A fenti okok miatt a részkisülés-mérés igen alkalmas a lokális hibahelyek meghatározására
pl. oszcilláló-hullámú mérés [Gulski et al. 2000], amelyet legújabban a nagyfeszültségű
kábelvonalakra is alkalmaznak [Gulski et al. 2007, 2008, 2010], [Cichecki et al. 2010]. A
módszer szelektivitása sokkal nagyobb, ha a részkisüléseket akusztikus módon mérjük,
ekkor már az egyes meghibásodások is pontosan behatárolhatók, a szereléskor elkövetett
hibák megállapíthatók [Cselkó et al. 2010].
Tagadhatatlan előnye azonban a részkisülések mérésének, hogy kábelvonalak esetén kizárólagosan a részkisülés mérésen alapuló mérési módszerek alkalmazhatók on-line mérési
módszerként [Tian et al. 2004], [Montanari 2008, 2009].

2.4 A hagyományos szigetelésdiagnosztika problémái
A szigetelésdiagnosztikában használt roncsolásmentes vizsgálatok általában valamilyen
villamos vizsgálattal próbálják meghatározni a szigetelés állapotát. Ahogy már a 2.2 fejezetben is szó volt róla, a diagnosztikai vizsgálatok a „romlási folyamatok → molekulaszerkezet → villamos szilárdság és dielektromos alapfolyamatok” összefüggés alapján
a dielektromos folyamatok jellemzőinek mérési eredményeiből következtetnek a villamos
szilárdság lecsökkenésére, végső soron a szigetelés állapotára. Ezt a fajta megközelítést
egyrészt a roncsolásmentesség iránti igény szülte, ugyanis a dielektromos folyamatok megfelelő pontossággal vizsgálhatók az üzemi feszültség-igénybevételnél lényegesen kisebb
feszültségen is, így biztosítva a roncsolásmentességet. Másrészt, a szigetelőanyagokban a
dielektromos veszteség növekedése – a hő-villamos átütés mechanizmusa miatt - az átütési
szilárdság csökkenéséhez vezet. Így önkéntelenül is adódik az a feltételezés, ha a szigetelés
szivárgási árama és veszteségi tényezője növekszik, akkor annak átütési feszültsége is lecsökkent [Ku, Liepins 1987]. Az első feltételezés mindaddig megállta a helyét, míg meg
nem jelentek a korszerű, igen kiváló villamos tulajdonságú, polietilén- és térhálósított polietilénszigetelések. Az alábbi 2.I. táblázatban láthatók a polietilén és az itatott
papirosszigetelés jellemző villamos tulajdonságai [Luspay et. al 1985],[Németh, Horváth
1990], [Bartnikas, Srivastava 1999].
2.I. táblázat Olaj-papír és polietilén dielektromos jellemzői

olaj-papír
PE

relatív permittivitás,
εr
3,5
2,3

veszteségi tényező,
tan δ
2x10-3
10-4

fajlagos ellenállás,
ρ [Ω·cm]
1013
1015-1016
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Látható, hogy a PE fajlagos ellenállása nagyságrendekkel nagyobb, veszteségi tényezője
egy nagyságrenddel kisebb, mint az olaj-papíré.
Ilyen anyagjellemzők esetén már nem feltétlen igaz az a feltételezés, hogy a dielektromos
jellemzők jól mérhetők az üzeminél lényegesen kisebb feszültséggel is, mely problémát
jelent az olaj-papír szigetelésekre kidolgozott vizsgálati módszereknek a korszerű szigetelőanyagokon való alkalmazásánál [Morshuis et al. 1999], [Jountz et al. 2000], [AlijagicJonuz et al. 2001]. A korszerű szigetelőanyagok esetén ezért új utakat kell keresni a
roncsolásmentes diagnosztikai vizsgálatra alkalmas módszerek megahatározásakor.
A szigetelések élettartamának végét nem feltétlen az átütési feszültség lecsökkenése jelenti, hanem egyéb tulajdonságok vagy jellemzők leromlása is okozhatja a szigetelés meghibásodását, melyek alapján a szigetelést rossz állapotúnak nyilvánítjuk. Ezt már igen korán
felismerték, pl. a szakítószilárdság vizsgálatok eredményét felhasználva alkotta meg
Montsinger a transzformátorok papírosszigetelésére vonatkozó élettartam törvényét
[Montsinger 1930]. A mechanikai jellemzők vizsgálata nagyon elterjedt, különösen a kisfeszültségű kábelek állapotmeghatározásakor alkalmazzák, mivel az élettartam vége a kisfeszültségű kábelek esetén általában a mechanikai tulajdonságok leromlásához, nem pedig
az átütési feszültség lecsökkenéséhez köthető [EPRI 1996]. A leggyakrabban mért tulajdonságok a sűrűség (tömeg) [Gillen et al. 1999], [Shwehdi et al 2003], [EPRI 2005b], illetve a szakadási nyúlás változása, ez utóbbit szokták élettartam kritériumként is megadni
[Anandakumaran et al. 1999, 2001], [EPRI 2005a]. A mechanikai jellemzők mérését
roncsolásmentes, helyszíni diagnosztikai vizsgálatként való alkalmazhatóságát beszűkíti,
hogy a kábelszigetelésből pontos eljárásrend szerint mintát kell venni [EPRI 2000]. Ez alól
kivételt a köpenyen mérhető keménységi jellemzők mérése képez, amely a helyszínen akár
üzem közben is elvégezhető [EPRI 1996], [Kim, Lee 2004].
A szigeteléseket üzem közben érő párhuzamos igénybevételek laboratóriumi reprodukálása
iránti igény igen korán megjelenik [Mathes 1948], ugyanabban az évben, amikor Dakin
publikálja a termikus élettartamtörvényt [Dakin 1948]. A szinergikus hatások révén a párhuzamosan fellépő igénybevételek azonban nem helyettesíthetők ugyanazon igénybevételek egymás utáni sorozatával, a párhuzamos igénybevételek erősíthetik, de ugyanakkor
gyengíthetik is egymás hatását [Campbell 1964], [Mazzanti et al. 1996], [Mazzanti,
Montanari 1997], [Reuter et al. 2005]. Emiatt, a párhuzamos igénybevételeknek a szigetelések élettartamát befolyásoló hatása igen összetett, 1989-ig 435 irodalom jelent meg a
témában [Agarwal 1989], és ez a szám azóta csak nő. A párhuzamos igénybevételek élet12
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tartamra gyakorolt hatásának modellezésére kidolgozott elméleteket többen összefoglalták
[Bahder et. al. 1982], [Cygan, Laghari 1990], [Montanari 1992], [Simoni et al 1993],
[Gjaerde 1997], [Mazzanti et al. 1997]. Általánosságban elmondható, hogy ezek a modellek az átütési szilárdság egy bizonyos érték alá csökkenéséhez kötik az élettartam végét,
így egyéb jellemzőkre vagy anyagszerkezeti változásokra az eddigi modellek nem szolgáltatnak kielégítő eredményt. A szigetelőanyagokban lezajló öregedési folyamatokkal kapcsolatos ismereteinket Brancato igen szemléletesen TV vételhez hasonlítja, amely termikus
igénybevételek esetén tiszta, éles, a feszültség és mechanikai igénybevételek esetén zajos,
míg az összetett igénybevételek esetén szinkronizmusból kiesett képet ad [Brancato 1978].
Így nyilvánvaló, hogy a párhuzamos igénybevételek miatti öregedés hatását a szigetelések
élettartamára csak gyorsított laboratóriumi vizsgálatokkal lehet szimulálni, ezért az IEEE
Multifactor Stress Committee of IEEE DEIS kiadott egy szabványt, amely ajánlásokat fogalmaz meg a szigetelések funkcionalitásvizsgálatára, párhuzamosan fellépő igénybevételek esetén [IEEE 1991]. Azonban nem ad iránymutatást a szigetelések állapotfelmérésére
alkalmas diagnosztikai vizsgálatok meghatározására.
A több, párhuzamos igénybevétel által okozott morfológiai változások legpontosabban
kémiai anyagszerkezeti vizsgálatokkal követhetők, de a kémiai vizsgálatokhoz minden
esetben mintát kell venni a szigetelésből, és csak laboratóriumban végezhetők el. Ahhoz,
hogy az anyagszerkezeti változások és a fizikai jellemzők közti kapcsolatot felismerjük,
ezek vizsgálatát párhuzamosan kell elvégezni. Ilyen vizsgálatokat gyakran végeznek a villamos jellemzők és az olaj-papír szigetelés nedvességtartalma közti kapcsolat meghatározására [Cherukupalli 2004], [Csépes et al. 2009]. A párhuzamos vizsgálatok során egyszerre kell vizsgálni a kémiai, anyagszerkezeti, a mechanikai és a villamos tulajdonságokat. Az
ilyen jellegű vizsgálatok rámutatnak arra, hogy az összetett öregítések hatására bekövetkező anyagszerkezeti változások több kémiai és fizikai tulajdonság megváltozását okozzák.
Ezt többen alkalmazzák, de nem ismerik fel annak a jelentőségét, hogy az élettartam kritériumok vizsgálatán túl kiemelt jelentőségűek a roncsolásmentes helyszíni vizsgálatok, és
ezeket a vizsgálatokat kihagyták a párhuzamos vizsgálati módszerek közül [Andjelkovic,
Rajakovic 1996, 2001], [Hosier et. al. 2008], így lehetetlenné téve a kapott eredményének
felhasználását a hátralévő élettartam meghatározására alkalmazott diagnosztikai mérések
eredményéből. A bolognai egyetem kutatói, Montanari vezetésével vizsgáltak ugyan
roncsolásmentes módszerekkel is mérhető villamos jellemzőt (vezetőképességet) termikus
igénybevételnek kitett XLPE anyagmintákon, de diagnosztikai jellemzőnek az átütési szi13

2 A HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉSDIAGNOSZTIKA ALAPJAI ÉS KRITIKAI ÉRTÉKELÉSE AZ
IRODALOM ALAPJÁN

lárdságot tekintik [Montanari, Motori 1991]. Többen végeztek hasonló vizsgálatot erőművi
jelzőkábeleken [EPRI 1995], [Ekelund et al. 2007]. Az élettartam kritériumra vonatkozó
roncsolásos vizsgálatokat azonban nem párhuzamosan végzik a roncsolásmentes vizsgálatokkal, így azok eredményei nem kapcsolhatók össze, lehetetlenné téve a roncsolásmentes,
helyszíni, diagnosztikai vizsgálati módszerek meghatározását. Így ezeknek a vizsgálatoknak eredményei funkcionalitásvizsgálatnak tekinthetők, a hátralévő élettartam meghatározására nem alkalmasak.
Az irodalmi eredmények alapján meghatároztam az azokat a kritériumokat, amelyeket figyelembe kell venni a helyszíni, roncsolásmentes diagnosztikai vizsgálatok keresésére irányuló laboratóriumi öregítéses vizsgálatoknál:
 A laboratóriumi gyorsított öregítéses vizsgálatok paramétereinek meghatározásakor
tekintettel kell lenni a szigetelést üzem közben érő igénybevételekre.
 A szinergikus hatások miatt, az igénybevételeket párhuzamosan kell alkalmazni a
laboratóriumi öregítések során.
 A laboratóriumi öregítést és a méréseket ciklikusan kell végezni, amíg a vizsgált
szigetelés eléri az élettartamának végét.
 Párhuzamos (kémiai, mechanikai és villamos) méréseket kell alkalmazni, mert
o a kémiai vizsgálatokkal nyomon követhetők az anyagszerkezeti változások,
o a mechanikai vizsgálatok eredményeiből következtetni lehet a mechanikai
tulajdonságok változására, és
o a villamos vizsgálatokkal a dielelktromos folyamatok megváltozása mutatható ki, amelyek általában roncsolásmentesek.
 A szinergikus hatások miatt az elvégzendő kémiai vizsgálatok meghatározáskor, a
szigetelőanyagban lezajló minden öregedési folyamatot nyomon kell követni.
 Roncsolásmentesen mérhető jellemzők mérése elengedhetetlen, mivel a roncsolásos
vizsgálatok a szigetelést tönkreteszik.
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3 KOMPLEX SZIGETELÉSDIAGNOSZTIKA
A komplex szigetelésdiagnosztika az előző fejezetben tárgyalt diagnosztikai vizsgálatokkal
szemben egy teljesen új megközelítést alkalmaz. Nem ragaszkodik a villamos módszerek
használatához a szigetelés vizsgálatánál, a fő szempont a roncsolásmentesség, és a helyszínen történő elvégezhetőség.
Az előbbiekben vázolt problémák feloldására alkalmas az általam kidolgozott komplex
szigetelésdiagnosztikai rendszer, amelynek szisztematikus alkalmazásával meghatározhatjuk az adott szigetelés szigetelőanyagának vizsgálatára alkalmas mérési módszert. Ez a
megközelítési mód, a korábban alkalmazott romlási folyamatok → molekulaszerkezet →
villamos szilárdság és dielektromos alapfolyamatok helyett egy általánosabb, romlási
folyamatok → molekulaszerkezet → fizikai jellemzők megközelítési módot követ, tehát
lényegében szakít a korábbi túlságosan is „villamos” szemlélettel.

3.1 Komplex laboratóriumi vizsgálat
A komplex laboratóriumi vizsgálat folyamatábrája a 3.1. ábrán látható, amellyel az optimális helyszíni roncsolásmentes vizsgálati módszer kiválasztható.
A különböző anyagú szigetelésekben a változatos igénybevételek hatására más-más öregedési folyamatok játszódnak le. A különféle öregedési folyamatok más-más fizikai paraméterek megváltozására hatnak. Az optimális diagnosztikai módszer, vagy módszerek kiválasztásával az a célunk, hogy a szigetelés azon paramétereit figyeljük, melyek igen érzékenyen jelzik az öregedés hatására lejátszódó anyagszerkezeti változásokat. Az optimális
módszer kiválasztása komplex laboratóriumi öregítéses vizsgálattal történik.
Ahogy a 3.1. ábrán is látható, a vizsgálat négy fő folyamatból áll: komplex analízis, komplex öregítés, komplex vizsgálat és komplex kiértékelés.
A komplex analízis során kijelöljük az élettartam szempontjából kritikus jellemzőt, továbbá a szigetelést üzem közben érő igénybevételeket, melynek alapján meghatározzuk a laboratóriumi öregítés paramétereit.
Ezután az előzőekben meghatározott paraméterekkel ciklikusan végrehajtjuk a laboratóriumi öregítéseket, és minden öregítési ciklus után komplex diagnosztikai méréseket fogunk
végezni.
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A vizsgálati program lényeges pontja annak meghatározása, hogy az öregítési ciklusok
után mely vizsgálatokkal végezzünk komplex diagnosztikai méréseket. Ekkor nyilvánvalóan vizsgálatokat kell végrehajtani az élettartam szempontjából kritikus jellemzőkre. A
komplex vizsgálat lényege, hogy el kell végezni a szigetelőanyag öregedésére jellemző
kémiai anyagszerkezeti vizsgálatot, továbbá villamos és mechanikai vizsgálatokat. Fontos
szempont, hogy a módszerek közé több roncsolásmentes, helyszínen elvégezhető mérési
eljárás is bekerüljön, vagy olyan jellemző, melynek a mérését a helyszínen el lehet végez-

Komplex analízis

Kritikus jellemző
kiválasztása

Komplex öregítés

ni.

Öregítés paramétereinek
meghatározása

Igénybevételek
megállapítása

Öregítés

Komplex vizsgálat

Diagnosztikai jellemzők
komplex vizsgálata

Kritikus jellemző
vizsgálata
Tönkrement?

N

Komplex kiértékelés

I
Diagnosztikai jellemző
kiválasztása

Mérési módszerek és
küszöbszámok
meghatározása

3.1. ábra A megfelelő kábeldiagnosztikai módszer kiválasztásának programja [Tamus,
Németh 2010]
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Az öregítési ciklusokat addig kell ismételni, amíg a szigetelőanyag kritikus jellemzője el
nem éri az élettartam végét jelző határértéket.
A komplex vizsgálatok eredményét kiértékelve meghatározhatjuk, hogy az egyes vizsgált
jellemzők hogyan változtak az öregedés során, és kiválaszthatjuk azt a vizsgálati módszert,
amely roncsolásmentes, és érzékenyen jelzi a szigetelés öregedését. További fontos lépése
a kiértékelési folyamatnak, a kiválasztott vizsgálati módszerhez tartozó, az élettartam végét
jelző küszöbszám meghatározása.
Az előzőekben felvázolt lépéseket a következőkben részletesen is áttekintem. Az öregítés
paramétereinek beállításánál használható összefüggéseket, továbbá a szigetelőanyagok
vizsgálati módszereit az I. Mellékletben mutatom be.

3.2 Komplex analízis
A komplex vizsgálat első lépése az élettartam szempontjából kritikus jellemző meghatározása. Ez a komplex analízis azon része, melynek során a szigetelés üzemi viszonyait vizsgáljuk meg, mert ezek alapján állapítható meg, hogy melyik az a tulajdonság, amelynek a
leromlása vagy az elvesztése közvetlenül vezet a szigetelés tönkremeneteléhez. A nagy- és
középfeszültségű berendezéseknél ez a jellemző általában a szigetelés letörési feszültsége
(átütési szilárdsága), de a kisfeszültségű berendezéseknél nem ilyen egyértelmű a helyzet.
A kisfeszültségű berendezések esetén a szigeteléseknek általában van valamilyen mechanikai (pl. tartó) funkciója is. A berendezés- és készüléktervezéskor ezek kielégítése is tervezési szempont, így gyakran olyan méretek adódnak a szigetelésekre, hogy azok már
könnyűszerrel elviselik a kisfeszültségű berendezések esetén az üzem közben fellépő villamos igénybevételt. Ilyen esetben a kritikus jellemzőnek célszerű valamilyen, a szigetelés
funkcióját meghatározó mechanikai jellemzőt választani pl. flexibilis kábelek esetén valamilyen rugalmassági vagy keménységi jellemzőt.
A komplex analízis második lépéseként a szigetelést üzem közben érő igénybevételeket
határozzuk meg. Az igénybevételek megállapítása azért lényeges pontja a vizsgálatnak,
mert csupán ezek ismeretében lehet meghatározni a laboratóriumi öregítés paramétereit.
A laboratóriumi öregítésnél a szigetelést üzem közben érő igénybevételeket (feszültség,
mechanikai, hő és sugárzási igénybevételek) kell szimulálni, de ha az igénybevételek mértéke megegyezik az üzemivel, akkor elfogadhatatlanul hosszú öregítési időtartam adódna.
Éppen ezért, amennyire csak lehetséges, az öregítési időtartamot le kell csökkenteni, ennek
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leggyakrabban alkalmazott módja az igénybevételek intenzitásának növelése (pl. az üzemi
hőmérsékletnél nagyobb hőmérséklet, vagy az üzemi feszültségnél nagyobb feszültség
alkalmazásával).

3.3 Komplex öregítés
A laboratóriumi öregítések célja az üzemi igénybevételek laboratóriumi körülmények közötti modellezése.
Az alapvető elvárás a gyorsított öregítéssel szemben, hogy az igénybevételek fokozásával
amennyire csak lehet, lerövidítsük a mesterséges öregítés időtartamát. Az igénybevételek
intenzitásnövelésének határt szab, hogy a gyorsított laboratóriumi öregítésekkor is az üzemi igénybevételnek megfelelő öregedési folyamatoknak kell a szigetelőanyagban lejátszódniuk. Tipikusan termikus öregítéskor fordulhat elő az, hogy a hőmérséklet emelésével
az üzem közben lejátszódó öregedési folyamatok mellett más kémiai reakciók is beindulhatnak, melyek szintén hatással vannak az élettartamot meghatározó fizikai tulajdonságokra, így a laboratóriumi öregítés eredményei nem általánosíthatók az üzem közbeni viszonyokra. Így már a laboratóriumi öregítéskor hibát vétünk, melynek hatása lehetetlenné teszi a kapott eredmények felhasználását a hátralévő élettartam becslésére.
Az igénybevételek intenzitásánál további problémát jelent, hogy az öregítéseket ciklikusan
kell elvégezni, hogy a vizsgált paraméterek változásának tendenciája követhető legyen. Ha
az igénybevétel intenzitása túlságosan nagy, akkor túl kevés öregítési ciklus után érjük el
az élettartam végét, akkor lehetetlen meghatározni, hogy a vizsgált paraméter hogyan változik az öregítés függvényében. Alacsony igénybevétel mellett a vizsgálat hosszú időtartamán túl, az öregítési ciklusok száma adódna nagyra, ami a mérések számát is növelné és
egy idő után már nem lenne gazdaságosan kivitelezhető a komplex vizsgálat.
Az I. Mellékletben bemutatok néhány, a termikus és feszültség-igénybevétellel történő
öregítés paramétereinek beállítására használható öregítési modellt, továbbá a párhuzamos
igénybevételek esetére használható modellt.
Az öregedési modellek alkalmazásával a laboratóriumi öregítés időtartama átváltható
üzemben eltöltött évekre. Így a különböző laboratóriumi öregítések időtartamai és eredményei könnyen összehasonlíthatóak, de tekintettel kell lenni a használt modell korlátaira.
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3.4 Komplex vizsgálat
A komplex szigetelésvizsgálat középpontjában maga a szigetelőanyag áll, ugyanis minden
szigetelőanyagban más öregedési folyamatok zajlanak, melyek hatására más-más fizikai
(közöttük a villamos) tulajdonságok változnak meg. A szigetelések romlási folyamatai
tehát legpontosabban anyagszerkezeti vizsgálatokkal követhetők. Azonban a kémiaianyagszerkezeti vizsgálatok csak laboratóriumban végezhetők el, és a vizsgálatokhoz a
szigetelés anyagából mintát kell venni, amit kábelszigetelések esetén csak a szigetelés roncsolásával

lehet

elvégezni.

Ezért

a

komplex

szigeteléstechnika

célja,

hogy

roncsolásmentes, helyszínen elvégezhető vizsgálati módszert találjunk, amellyel a szigetelések öregedési állapota jól követhető.
A komplex diagnosztika lényege, hogy roncsolásos és roncsolásmentes kémiai, mechanikai
és villamos vizsgálatokat is végzünk, és ezekből választjuk ki a komplex kiértékelés fázisában a megfelelő vizsgálati módszereket.
A kábelszigetelésekre alkalmazható különféle diagnosztikai vizsgálatok részletes leírását
az I. Mellékletben ismertetem, itt csak az egyes módszerek előnyeire, illetve alkalmazásának korlátaira térek ki.
3.4.1 Kémiai vizsgálati módszerek
A kémiai vizsgálatok célja a szigetelőanyagok öregedése során az öregedési folyamatok
hatására bekövetkező anyagszerkezeti változások kimutatása. A kémiai vizsgálatok esetén
a legegyértelműbb az a megállapítás, hogy szigetelőanyagonként más-más vizsgálati módszerre van szükség, mivel más anyagszerkezeti változások történnek az anyagban az öregedés hatására.
Polimerszigeteléseknél egyik fő vizsgálati mód a stabilizátor mennyiségének nyomon követése, mivel a legtöbb kábelszigetelés tartalmaz stabilizátort. Az alkalmazás során – a
külső körülményektől függően – a stabilizátor reagál és fogy. A stabilizátor mennyiségének követésére PVC esetén a hőstabilitási idő mérését, polietilén esetén az oxidációs indukciós időt használják. A méréseknél használ hőstabilitási idő mérő berendezés fényképe
a VII. Melléklet VII/3. ábráján látható.
További fontos kémiai jellemző a polimerekhez adalékolt lágyító mennyiségi változásának
követése. A lágyító mennyiségének változása már jól követhető mechanikai vizsgálatokkal
is, de pontosan mérhető az anyag üvegesedési hőmérsékletének változása DMTA
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(Dynamic Mechanical Thermal Analysis) és DSC (Differential Scanning Calorimetry)
vizsgálati módszerekkel is. A méréseknél használ DSC berendezés fényképe a VII. Melléklet VII/4. ábráján látható.
Az öregedés során keletkező vegyületek kimutatására szolgál az infravörös spektroszkópia,
röviden FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) vizsgálati mód. A módszerrel a
szigetelőanyag infravörös elnyelési spektrumának változását mérik.
A tönkremenetel nem lineáris folyamat, hanem ugrásszerűen következik be. Ennek következtében az üzemből vett mintákon végzett mérésekkel – nagy valószínűséggel – csak nagyon keveset lehet megállapítani. Főként laboratóriumi, öregítési modellvizsgálatok segítségével van remény arra, hogy az öregedési folyamatokról és a tönkremenetelről következtetéseket vonhassunk le.
A vegyi vizsgálatok fő hátránya, hogy mintavételes eljárások, tehát alkalmazásukhoz a
szigetelésből mintát kell venni, ami a szigetelés roncsolásával jár.
A vegyi vizsgálatok előnye az, hogy ezekkel a vizsgálatokkal közvetlenül az anyagszerkezet megváltozását mérhetjük, így ezekből közvetlenül megjósolható a fizikai tulajdonságok
változása, továbbá a várható élettartam megbecsülhető.
3.4.2 Mechanikai vizsgálati módszerek
Az öregedés hatására a műanyagok egyes fizikai-mechanikai tulajdonságai az alábbiak
szerint változnak:
 Csökken az átlagos móltömeg. A móltömeg csökkenés hatására csökken az anyag
fajlagos tömege, és növekszik a PVC diklór-metánnal szembeni érzékenysége, ez a
gélesedési fok mérésével vizsgálható.
 Az anyag ridegszik. Az anyag ridegedésének hatására
 csökken annak szakadási nyúlása,


nő a merevsége, rugóállandója, rugalmassági modulusa ill. keménysége.

A mechanikai vizsgálatok jelentős része szintén mintavételezéssel jár, de a kábelköpeny
keménysége roncsolásmentes módon is mérhető és tulajdonságainak méréséből következtetni lehet az érszigetelés állapotára is. A mechanikai jellemzők mérése alapvetően laboratóriumban történik, roncsolásos vizsgálattal. A mérések során használt szakítógép a fényképe a VII. Melléklet VII/5. ábráján látható. Vannak olyan jellemzők, amelyek a helyszínen roncsolásmentesen elvégezhetők. Ilyen jellemző például a Shore D keménység mérése
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a köpenyen. A mérések során használt eljárás a VII. Melléklet VII/6. ábráján figyelhető
meg.
3.4.3 Villamos vizsgálati módszerek
A roncsolásmentes villamos vizsgálatokkal a leggyakrabban a szigetelés dielektromos jellemzőit, vagy a szigetelésben ébredő részkisülések jellemzőit vizsgáljuk. A legszélesebb
körben használt villamos vizsgálati módszerek alapelvét röviden a 2.3. szigetelésdiagnosztikai fejezetben tekintem át. A módszerek ismertetése nem tárgya az értekezésnek, ezek
leírása számos irodalomban megtalálható.
A vizsgálatok során az általam használt mérési eljárásokat az I. Mellékletben mutatom be
részletesen, kiemelve azok előnyeit és hátrányait. A méréskor használt, a tanszéken kifejlesztett teljes feszültségválasz mérő műszer (Voltage Response Meter) fényképe a VII.
Melléklet VII/7. ábráján látható. A veszteségi tényezőt a VII. Melléklet VII/8. ábráján létható műszerrel végeztem.

3.5 Komplex kiértékelés
A komplex vizsgálat során a ciklikus öregítést addig folytatjuk, amíg a szigetelés élettartam szempontjából kritikus jellemzője el nem éri azt a kritikus értéket, amely már a berendezés biztonságos üzemeltetését veszélyezteti.
A szisztematikusan elvégzett vizsgálatsorozat eredményeként kapunk egy olyan mérési
eredményekből álló adatbázist, amely a vizsgált jellemzőket tartalmazza az öregítés függvényében. Az összehasonlítás végett az öregítés időtartamát át kell számítani a laboratóriumi és az üzemi igénybevételek alapján tényleges üzemben eltöltött időre (évekre), és így a
kapott eredmények már a szigetelés üzemidejének függvényében ábrázolhatók. A számításokat az I. Melléklet 2. fejezetének összefüggései alapján lehet elvégezni. Ekkor minden
vizsgált jellemzőről rendelkezünk egy olyan függvénnyel, amely leírja a jellemző változását az üzemi körülmények között az idő függvényében, továbbá egy olyan kritikus értékkel
– küszöbszámmal - amely az élettartam végét jelzi.
A vizsgált jellemzők az üzemidő függvényében az alábbi 3.2. ábra szerint bemutatott módon változhatnak (A a vizsgált tulajdonság, t az üzemidő). Az Ak érték jelenti a vizsgált
jellemző értékét abban az időpontban, amikor a kritikus jellemző eléri a berendezés biztonságos üzemeltetésének határát. Az ábrán látható módon az ideális diagnosztikai jellemző
egyenletesen változik az üzemben eltöltött idő függvényében, így ennek vizsgálatával
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megbecsülhető a szigetelés várható élettartama az üzemi igénybevételek ismerete esetén.
Természetesen, kiértékelhetőség szempontjából az ábrán vázolt lineáris csökkenéssel
egyenértékű a lineáris növekedés is [Densley 2001].
Nem ideális esetben (az ábrán pirossal ábrázolt jellemzők) a jellemző vizsgálata vagy túl
kései vagy túl korai riasztáshoz vezethet a kritikus jellemzőre vonatkozólag. Legrosszabb
esetben a diagnosztikai jellemző az üzemidő nem monoton függvénye szerint változik és
jelentős zajjal terhelt. Ez gyakran előfordulhat igen jó tulajdonságokkal rendelkező szigetelőanyagok esetén, ha a vizsgált jellemző már a mérhetőség határán mozog. Nyilvánvalóan
ezen jellemző vizsgálatával megalapozott diagnosztikai döntés nem hozható, továbbá kétséges a jellemző helyszíni mérése, ha ez már laboratóriumi körülmények közt is problematikus.

3.2. ábra Jó és rossz diagnosztikai jellemzők [Montanari 2006]
Ha a kiértékelés alapján találtunk olyan jellemzőket, amelyek az előző megfontolások alapján alkalmasak a szigetelés öregedésének nyomon követésére, azt kell megvizsgálni, hogy
létezik-e olyan mérési módszer, amellyel a jellemző mérése a helyszínen elvégezhető. Ez
nyilvánvalóan az adott jellemző méréstechnikájának szakismeretét igényli, de a gyakorlati
tapasztalat alapján a legtöbb villamos és néhány mechanikai mérési módszer alkalmazható
a helyszíni diagnosztikai mérésre. Ahogy már a bevezetőben is szó volt róla, a kémiai
vizsgálatok általában csak laboratóriumi körülmények közt végezhetők el.
Végül, a jellemző laboratóriumban mért értékeit párhuzamos mérésekkel át kell konvertálni a helyszínen elvégezhető mérés értékeire, ha a két mérési eljárás nem teljesen egyezik
meg. Ilyen előfordulhat pl. mechanikai keménységvizsgálatok esetén, ugyanis a műanyag22
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ok keménységének kifejezésére többféle Shore skálát is használunk. A 3.3. ábrán a Shore
D és a Shore A skála közti átváltás látható.
Hasonló problémát jelent a mérőrendszer visszahatása a mért eredményre. Ez a probléma
gyakran jelentkezik kábelekből laboratóriumi vizsgálatokra készített próbatestek esetén,
ugyanis a laboratóriumi méréseket rövid, legfeljebb néhány méter hosszú kábelmintákon
végezzük. Ilyenkor a minta kapacitása kicsi, jó minőségű XLPE szigetelés esetén a szigetelési ellenállás igen nagy, így ezek már összemérhetőek a mérőrendszer paramétereivel.
Ezért a laboratóriumban mért eredményeket korrigálni kell. Ilyen, a teljes feszültségválasz
mérésre használható eljárást dolgoztam ki, amelyet az 5.1. fejezetben mutatok be. Természetesen hasonló korrekciós eljárás a legtöbb szigetelésvizsgálati mérésre kidolgozható - a
mérési módszer és a szigetelés villamos modelljének felhasználásával -, sőt ki is kell dolgozni, egyébként a laboratóriumi mérések eredményei alapján nem értékelhetők a helyszíni
mérések eredményei.

3.3. ábra Példa a mérési módszerek átszámítására (Shore A és Shore D skálák közti kapcsolat) [Performance Plastics]

3.6 A komplex diagnosztikai eljárás összefoglaló értékelése
Összefoglalva az eddigieket, a bemutatott komplex laboratóriumi vizsgálatot szisztematikusan elvégezve az adott szigetelésre megtaláljuk a megfelelő diagnosztikai módszert.
Az eljárás során nemcsak a módszer alkalmasságát igazoljuk a párhuzamosan végzett
anyagszerkezeti változásokat is jelző kémiai vizsgálatokkal, hanem kiderülnek a feltételezett vizsgálati módszerek alkalmazhatóságának korlátai is. Ilyen korlát lehet pl. a jellemző
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nem lineáris változása az öregedéssel, vagy magának a mérési módszernek az alkalmazhatóságával kapcsolatos kérdések.
Természetesen a módszer gyakorlati alkalmazása számos gyakorlati megfontolást vet fel,
ami több tudományterület (anyagtudomány, mechanika, nagyfeszültségű méréstechnika)
alapos ismeretét igényli.
A következő fejezetben bemutatom, hogy hogyan lehet a módszert alkalmazni kisfeszültségű PVC szigetelésű kábeleken, és milyen gyakorlati lépések vezettek a fejezetben bemutatott komplex diagnosztikai rendszer kialakításához.
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4 A KOMPLEX

SZIGETELÉSDIAGNOSZTIKA ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

KISFESZÜLTSÉGŰ PVC KÁBELRE

Ebben a fejezetben az előző fejezetben tárgyalt komplex diagnosztikai módszertan alkalmazását mutatom be kisfeszültségű kábeleken.
A vizsgálatot üzemből kivett kábelmintákon végeztem el. A vizsgált kábelekről nagyon
kevés információ állt rendelkezésre, annak ellenére, hogy a vizsgálat tárgya igen elterjedt
jelzőkábel típus, a hazai ipari üzemek igen nagy részében megtalálható. Azonban gyári
mintákat nem tudtam beszerezni a vizsgálathoz, de még olyanokat sem, amelyek szakszerűen minimális külső igénybevételnek kitéve, tehát minimális öregedést feltételezve lettek
volna tárolva.
A vizsgálat célja az volt, hogy a megfelelő diagnosztikai minősítő vizsgálatot és értékelési
szempontrendszert dolgozzak ki a típusra. Az ilyen – a szigetelések öregedésével egyre
gyakrabban megjelenő – diagnosztikai problémák kezelésére alkalmas az előző 3. fejezetben bemutatott komplex szigetelésdiagnosztikai eljárás.
A vizsgálat során szisztematikusan alkalmaztam a komplex diagnosztikai folyamat lépéseit
a 3. fejezet 3.1. ábrája szerint. Tehát megvizsgáltam a szigetelést üzem közben érő igénybevételeket, meghatároztam az alkalmazott öregítés paramétereit, azaz a laboratóriumi
öregítéskor alkalmazandó igénybevételt és annak erősségét, az egyes öregítési ciklusok
hosszát.
Az üzemeltetés követelményeit figyelembe véve meghatároztam a szigetelés élettartama
szempontjából kritikus jellemzőt, az élettartam végét.
A jelen vizsgálat gyakorlati kivitelezhetőségének megkönnyítése céljából, azért, hogy a
komplex vizsgálat során a mérési módszerek száma csökkenjen, egy előzetes vizsgálatot is
elvégeztem. Ennek eredményeit is bemutatom ebben a fejezetben. Az előzetes vizsgálat
elvégzése nem szükségszerű, de egy ilyen rövidebb vizsgálattal, amennyiben az eredményes, az elvégzendő mérések számát jelentősen csökkenthetjük, ami a komplex vizsgálat
költségcsökkenését hozhatja. A mérési módszerek túlzott lecsökkentése azonban a vizsgálat komplexitásának rovására mehet. A mérési módszerek csökkentésekor figyelembe kell
venni azt, hogy a szigetelőanyag minden jellemző öregedési folyamatának nyomon követésére maradjon mérési módszer, továbbá kémiai, mechanikai és villamos jellemzőket is
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mérjünk. Célszerű továbbá olyan jellemzők mérését meghagyni, amelyek mérése a helyszínen könnyűszerrel megoldható. A komplex vizsgálat tervezésekor ezt a szempontrendszert tartottam szem előtt.
A ciklikus öregítések eredményeként előbb-utóbb elérjük az élettartam végét, akkor meghatározzuk a legérzékenyebb diagnosztikai jellemzőt, amelyhez keresünk helyszínen elvégezhető mérési eljárást. A vizsgálat végén a diagnosztikai szakembereket legjobban izgató
kérdésre kell választ adni, mégpedig meghatározni, az adott szigetelőanyaghoz meghatározott mérési módszerhez tartozó - az élettartam végét jelző - küszöbszámot.

4.1 A vizsgált kábeltípus
A vizsgálatokhoz PVC érszigetelésű és köpenyű, többerű, kisfeszültségű jelzőkábelből
késztettem mintákat, ahol a külön-külön szigetelt ereket PVC övszalag, majd egy acélszalag páncélzat fogja össze, kívülről pedig egy PVC köpeny fedi (szabványos megnevezése:
SZRMKVM-J). A kábel felépítése az 4.1. ábrán látható.

4.1. ábra A vizsgált PVC szigetelésű kábel felépítése
A kábel a PVC szigetelésre jellemző üzemi -30…70 °C hőmérséklettartományban használható, a névleges feszültsége 0,6/1 kV. Mivel a kábel szigetelőanyagának összetételéről nem
állt rendelkezésemre információ, ezért a vizsgálatokat két lépcsőben végeztem el. Az első
lépcsőben egy rövidebb, intenzívebb igénybevétel után, több párhuzamos kémiai, mechanikai és villamos vizsgálatot végeztem abból a célból, hogy megállapítsam, vajon az öregítés hatására mely jellemzők változása a leginkább meghatározó.
A második lépcsőben az első szakaszban elvégzett vizsgálatok eredményeit felhasználva,
már csak az öregítés során legnagyobb mértékben megváltozott jellemzőket vizsgáltam,
egy több öregítési ciklusból álló sorozatban, több öregítési hőmérsékleten.
Az előzetes vizsgálatról részletesebben a vizsgált PVC szigetelésű kábel komplex analíziséről szóló 4.2. fejezetben szólok, azért, mert tulajdonképpen az elvégzett öregítéses vizsgálat által szolgáltatott eredmények alapján alakítottam ki a kritikus jellemzőt, állítottam be
az öregítés paramétereit, továbbá határoztam meg a ciklikusan elvégzendő méréseket is.
Így ez a vizsgálat a komplex analízis részét képezi.
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Ez nyilvánvalóan egyszerűsítése az előző fejezetben bemutatott komplex vizsgálatnak, de a
gyakorlati megvalósítás miatt a vizsgálatok számát lényegesen csökkenteni kellett. A
csökkentést megelőzte az eredmények alapos kiértékelése, így ez nem ment az eredményesség rovására.

4.2 A PVC szigetelésű kábel üzemi körülményeinek komplex analízise
A komplex analízis során a vizsgált kábel üzemi viszonyait tekintettük át, abból a célból,
hogy meghatározzuk, milyen tulajdonság elvesztése jelenti a szigetelés élettartamának végét. A másik fontos lépése az üzemi viszonyok analizálásának, hogy feltárjuk a kábelt
üzem közben érő igénybevételeket, és meg tudjuk határozni a laboratóriumi öregítés paramétereit. Jelen esetben a komplex analízis részt kiegészítjük egy előzetes vizsgálattal, abból a célból, hogy a mérési módszerek számát lecsökkentsük a ciklikus öregítések után,
ami jelentős költségmegtakarítást eredményez.
4.2.1 Az előzetes vizsgálat
A vizsgálatokra csak üzemből kivett minták álltak rendelkezésre, ezért sem az adott kábeltípus szigetelésére használt PVC összetételéről, sem a kábelszigetelés öregedési viszonyairól nem rendelkeztünk információkkal, ezért végeztük előzetes vizsgálatot a kábeltípusra.
A vizsgálatok céljára a mintákat a kilenc különböző helyről származó kábelekből készítettük.
A vizsgálatokra készített kábelminták hossza 50 cm volt. A vizsgálatok során a kábel ereit
színük alapján különböztetjük meg, ugyanis az erek színezésére használt adalékanyag befolyásolhatja az adott szigetelőanyag viselkedését [Shwehdi et al. 2003]. Így az ereket „Piros”, „Kék”, „Fekete1” és „Fekete2” jelöléssel láttam el, a továbbiakban ez alapján hivatkozok az egyes erekre.
4.2.1.1 Öregítés és elvégzett vizsgálatok
Az öregítési paramétereket 1000 órára és 100 °C-ra állítottam be, ami az I. Melléklet
(MI.6.) összefüggése alapján 21,71 évnek felel meg, 0,8 eV-os aktivációs energiát feltételezve. Ez az érték a biztonsági tényező miatt valamivel kisebb, mint az irodalmi adatok
[Shin et al. 1997], [Ekelund et al. 2008] (96 kJ/mol, illetve 98 kJ/ mol, ami ~1,01 eV-nak
felel meg).
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Az öregítés után elvégzett vizsgálatok a következők voltak:
 Kémiai vizsgálatok:
 hőstabilitási idő,
 differenciális pásztázó kalorimetria (DSC)
 Mechanikai vizsgálatok:
 sűrűség
 szakítószilárdság
 szakadási nyúlás
 indenter modulus
 Shore D keménység
 rugóállandó
 Villamos vizsgálatok
 ipari frekvenciás veszteségi tényező
 kapacitás
 szivárgási áram időfüggvénye


polarizációs index

 teljes feszültségválasz
 átütési feszültség
A vizsgálatok eredményei táblázatos és grafikus formában a II. Mellékletben találhatók. A
táblázatok tartalmazzák a jellemzők mért értékeit öregítés előtt és öregítés után. A diagramokon csak a jellemzők megváltozását ábrázoltam. Bizonyos esetekben a mért jellemző
öregítés utáni, és öregítés előtti értékének arányát, más esetben a jellemző megváltozását
százalékban ábrázoltam. Az ábrázolás módja attól függ, hogy hogyan érzékeltethetők
szemléletesebben a változások. Kivétel ez alól az üvegesedési hőmérséklet megváltozása,
ugyanis annak mértékegysége oC ami intervallumskála, nem pedig arányskála, ezért itt két
érték különbségét ábrázoltam.
4.2.1.2 Kémiai vizsgálatok eredményei
4.2.1.2.1 Hőstabilitás
A vizsgált kilenc minta hőstabilitás-mérési eredményei a II. Melléklet MII/I. táblázatában
és MII/1. diagramján láthatók. A kábelminták érszigetelésének öregítés előtt (üzemi állapotban) mért hőstabilitása általában 60 és 100 perc közé esett, a különböző minták jelentős
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különbségeket mutattak. Ezek alapján valószínűsíthető, hogy a vizsgált kábeleket üzem
közben már más-más igénybevételek érték, de lehetséges, hogy különböző szériából származó kábelekről lévén szó már a gyártáskor is különböző összetételű PVC-t használtak fel
alapanyagként. A köpenyek hőstabilitásmérési eredményei hasonlóan nagy szórást mutatnak, bizonyos esetekben lényegesen más értékűek, mint az érszigetelések ugyanezen jellemzői (1-es, 2-es 8-as és 9-es minták). Látható, hogy öregítés előtt a kábelminták
hőstabilitása a fenti tartományba esett, azonban a kilenc közül három minta, a 4-es, 5-ös és
a 7-es a többinél lényegesen jobban öregedett, annyira, hogy öregített állapotban az érszigetelésük hőstabilitása gyakorlatilag 0 percre csökkent. Az a feltételezés, hogy öregítés
közben a három minta a többinél nagyobb hőmérsékletet kapott, nem áll fenn, mert egyrészt a három minta nem egymás közelében volt az öregítő kemencében, másrészt a közvetlenül mellettük elhelyezett minták nem mutattak ilyen nagyfokú öregedést, harmadsorban, ezen minták köpenye a többi mintához hasonló öregedést mutatott. Tehát valószínűsíthető, hogy ezen minták érszigetelésére használt PVC-ben a többitől eltérő stabilizátort
használt a gyártó. Ugyanezen minták érszigeteléseinek egyes villamos és mechanikai jellemzői is kiugróan nagy változást mutattak.
4.2.1.2.2 DSC vizsgálat (üvegesedési hőmérséklet)
A DSC vizsgálat eredménye az MII/II. Táblázatban és az MII/1. diagramon láthatók. A
vizsgálat szerint a kábelminták érszigetelésének üvegesedési hőmérséklete az öregítés következtében általában kismértékben növekedett, kivétel néhány kábelér, ahol a minimális
hőfoknövekedés helyett csökkenés következett be. Ennek oka valószínűleg az, hogy a
vizsgálatokat üzemből származó használt kábeleken végeztük, és a kábel azon szakaszát,
ahonnan az öregítés előtti vizsgálatokra szánt minták kikerültek, üzem közben valamilyen
helyi intenzív igénybevétel érhette. Ennél a vizsgálatnál nem mutat kiugró változást a
hőstabilitás vizsgálatnál kiugró értéket produkáló három minta (4-es, 5-ös és 7-es jelű)
sem.
A köpenyanyagok esetében azonban öregített állapotban az üvegesedési hőmérséklet lényegesen nagyobb változást mutatott, a –10…+10 oC tartományból +40…+60 oC közé
emelkedett.
Tehát megállapítható, hogy a kábelek köpenyanyagából az erek szigeteléséhez képest lényegesen nagyobb mennyiségű lágyító távozott.
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4.2.1.3 Mechanikai vizsgálatok eredményei
4.2.1.3.1 Sűrűségmérés
A sűrűségmérés eredményei a II. Melléklet MII/III. táblázatában és MII/3. diagramján láthatók.
Az érszigetelések sűrűségének változása leszámítva a 7-es és a 8-as mintát 1 % körüli. Az
átlagos sűrűség ~1,27 g/cm3. A köpeny sűrűsége már lényegesen jobban növekedett az
öregítés előtti átlagos ~1,28 g/cm3-ről ~1,32 g/cm3-ra, ami már 2 %-nál nagyobb változást
jelent. Ez a változás azt mutatja, hogy a kábelköpenyből adalékanyagok (főként lágyító)
jelentős mennyisége távozott [Gillen et al. 1999].
4.2.1.3.2 Hajlítóvizsgálat
A hajlítóvizsgálat eredményeként megjelenő rugóállandó, mint termékjellemző mérési
eredményei a II. Melléklet MII/IV. táblázatában és MII/4. diagramján láthatók. Az érszigetelésen mért rugóállandók kiinduló értékei kisebbek voltak, mint a köpenyen mért értékek.
Az érszigetelésen a rugóállandó értékei - leszámítva a 6. minta „Piros” erét, amely igen
kiugró értéket mutat, ahol valószínűsíthető a mérési hiba - az öregítés hatására alig változtak, a köpenyen mért értékek viszont az öregítés hatására jelentős növekedést mutattak.
4.2.1.3.3 Szakítási szilárdság, szakadási nyúlás
Az MII/V. és MII/VI. táblázatokban, valamint az MII/5. és MII/6. diagramokban a kábelminta érszigetelésén és köpenyanyagán mért mechanikai jellemzőket ábrázoltam.
Az MII/V. táblázatból és az MII/5. diagramokból az látható, hogy az érszigetelések legtöbbjének szakítószilárdsága igen enyhén csökkent, kivéve a 7-es és a 8-as mintákat, a köpenyanyagoké viszont enyhén növekedett.
A szakadási nyúlás mérési eredményeit bemutató MII/VI. táblázat és MII/6. diagram adataiból az következik, hogy az öregítés hatására az érszigetelés szakadási nyúlása alig változott, a köpenyanyag szakadási nyúlása mintegy 20 %-kal csökkent. A köpenyanyagok szakadási nyúlása eleve az érszigetelésének kb. egyharmada.
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4.2.1.3.4 Indenter modulus
Az MII/VII. táblázat és MII/7. diagram szerint az érszigetelésen mért indenter modulus
igen enyhén csökkent, míg a köpenyen mért modulus igen erősen, az öregítés előtti érték
több mint háromszorosára növekedett.
Ez az eredmény megerősíti a kémiai DSC mérés eredményét, miszerint a köpenyből jelentős mértékben távozott a lágyító, és ez igen jól mérhető a köpeny keménységének megváltozásával.
4.2.1.3.5 Shore D keménység
A Shore D keménységmérést csak a kábelköpenyen végeztem el, mivel az ereken igen kis
keresztmetszetük miatt a mérést nem lehet elvégezni. Így a kábelköpenyek mérési eredményei szerepelnek az MII/VIII. táblázatban és a mért értékek megváltozása látható az MII/8.
diagramon. Látható, hogy a köpenyek kiinduló 40 körüli Shore értéke az öregítés hatására
nagyjából 25 Shore-ral emelkedett.
4.2.1.4 Villamos vizsgálatok eredményei
4.2.1.4.1 Veszteségi tényező
A kábelmintákon ipari frekvenciás 500 Veff feszültségnél mértem a veszteségi tényező értékét. A mérések eredményei a II. Melléklet MII/IX. táblázatában és a MII/9. diagramján
láthatók. A vizsgálat során néhány minta esetében megvizsgáltam a veszteségi tényező
feszültségfüggését, de 1000 Veff feszültségig nem találtam lényeges eltérést az 500 V-on
mért értékekhez képest. Valószínűleg azért, mert még részkisülések nem indultak meg a
kábel szigetelésében. Az öregítés következtében a minták veszteségi tényezője 15 … 20
%-kal növekedett. Ez alól kivétel a 4-es és az 5-ös jelű minta, ahol a növekmény 200 %
körüli, valamint a 7-es minta ahol a veszteségi tényező növekedése 40 % körüli érték.
4.2.1.4.2 Kapacitás
A kapacitásmérés eredményei az MII/X. táblázatban és az MII/10. diagramon láthatók. Az
öregítés hatására a minták kapacitása a 4-es és 5-ös minta kivételével igen enyhén csökkent, a változás a mérések szórási sávján belül maradt. A 4-es és 5-ös minták kapacitásnövekedése 10…20 % körüli, ami már jól érzékelhető változás.
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4.2.1.4.3 Szigetelési ellenállás
A mérés eredményei az MII/XI. táblázatban és az MII/11. diagramon láthatók. A mintákon
mért szigetelési ellenállás értékek az öregítés hatására általában csökkentek, a 4-es, 5-ös és
7-es minták kiugró értékeket mutatnak. Ez alól kivétel a „Fekete1” ér, itt több mintán is
tapasztalható hasonló csökkenés. A 9-es minta „Kék” ere jelentős növekedést mutat, itt
valószínűsíthető valamilyen mérési hiba.
4.2.1.4.4 Abszorpciós tényező
Az abszorpciós tényezőt a szokásos 10 perces és 1 perces szigetelési ellenállás értékek
hányadosa helyett, a 20 perces és 1 perces szigetelési ellenállás értékek hányadosából számítottam. Ennek oka, hogy a minta feszültségre kapcsolása után 20 perccel a nagy időállandójú polarizációs folyamatok jobban kifejlődnek, így a valódi egyenáramú szigetelési
ellenállást jobban megközelítő értékkel hasonlítom össze az 1 perces szigetelési ellenállást.
A mérési eredmények (MII/XII. táblázat és MII/12. diagram) alapján látható, hogy ez a
jellemző nem igazán hoz egyértelmű eredményt. Bizonyos esetekben csökken, bizonyos
esetekben növekszik ennek a származtatott jellemzőnek az értéke.
4.2.1.4.5 Kisülési feszültséggörbe meredeksége
A mérés eredményei az MII/XIII. táblázatban és a MII/13. diagramon láthatók. A jellemző
kezdeti értéke a 4-es és 5-ös mintákat kivéve 10 V/s alatti. A 4-es és 5-ös mintáknál ez az
érték magasabb, és jóval nagyobb szórást mutat.
Az öregítés után a jellemző igen jelentősen megnövekszik a 4-es, 5-ös és 7-es mintákon,
ami a minták vezetőképességének nagymértékű növekedésére utal. Ezek a minták azok,
amelyeknél a hőstabilitás mérés alapján az állapítható meg, hogy a szigetelő anyagból a
stabilizátor mennyisége teljesen elfogyott. A többi mintán ilyen szembetűnő változás nem
tapasztalható.
4.2.1.4.6 Visszatérő feszültséggörbe meredeksége
A mérés eredményei az MII/XIV. táblázatban és az MII/14. diagramon láthatók. A legtöbb
mintán ez a jellemző minimális csökkenést mutat, kivéve az 1-es minta kék erét, ezen jelentős növekedést mértem. Az eredmények alapján a visszatérő feszültség és a termikus
öregítés közötti kapcsolat feltárására további vizsgálatok szükségesek.
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4.2.1.4.7 Átütési feszültség
Az átütési vizsgálatokhoz a próbatesteket kibontva az érszigeteléseket egyenként vizsgáltam. Az érszigetelések megbízható átütési feszültség-mérésének fő feltétele, hogy a hengeres érszigetelés külső felülete, és a külső elektród között nem lehet légréteg, mert az abban
fellépő ionizáció (kisülések) meghamisítják az eredményeket. Ezért az egyes ereket megfelelő (az érszigetelés külső átmérőjétől függő) sugárral U alakra hajlítva vízbe helyeztem
olyan módon, hogy a két végük megfelelő hosszan kiemelkedik a víz fölé. Az 50 Hz-es
vizsgálófeszültséget a vezető ér és a víz közé kapcsolva egyenletesen növeltem az érszigetelés átütéséig. A vizsgálatok során a víz felszínére 15 mm vastagságú olajréteg felvitele
biztosítja, hogy a vizsgált feszültségtartományban ne alakuljon ki felületi kisülés. Az elrendezés a VII. Melléklet MVII/9. fényképén látható.
A vizsgálatokhoz 0-25 kV nagyságú 50 Hz-es váltakozó feszültséget használtam. A mérés
során a vizsgálófeszültséget átütésig 1 kV/s sebességgel egyenletesen növeltem. Amennyiben a maximális 25 kV-os vizsgálófeszültségig nem következett be átütés, úgy a maximális
– 25 kV-os – feszültséget még további 1 percig a próbatesten tartottam, feszültségpróba
jellegű igénybevételnek kitéve a próbatestet. Az élettartam végét az jelzi, ha a próbatest
erei nem állják ki a fenti feszültségpróbát.
Ha a kábelér nem ütött át a vizsgálat során, akkor az átütési feszültség 25 kV feletti feszültség, ezért a kiértékelés során önkényesen 26 kV-nak vettem ebben az esetben az ér
átütési feszültségét. Egyéb esetekben a tényleges átütési feszültségértékekkel vettem számításba az érszigetelés átütési feszültségét.
A vizsgálatok eredményei a II. Melléklet MII/XV. táblázatában találhatók. A kiértékelés
során az egyes kábelek ereinek átütési feszültségét átlagoltam, és így hasonlítottam össze.
Látható, hogy az átütési feszültség legszámottevőbb csökkenése a 4-es jelű mintánál mutatkozott meg, ahol a köpeny mechanikai jellemzőiben is a legnagyobb romlás mutatkozott.
4.2.1.5 Az előzetes vizsgálat eredményeiből levonható következtetések
A kémia vizsgálatokkal a PVC két alapvető öregedési folyamatát vizsgáltam, egyrészt, a
stabilizátor, másrészt - a mechanikai tulajdonságokat befolyásoló adalékanyag - a lágyító
mennyiségének a fogyását. A stabilizátort a PVC sósavlehasadásos degradációjának fékezésére, a lágyítót a mechanikai tulajdonságok javítása végett adagolják a PVC-hez.
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A mechanikai vizsgálatok a lágyító fogyásának a fizikai tulajdonságokra gyakorolt hatását
számszerűsítik, a villamos vizsgálatok pedig a dielektromos tulajdonságok megváltozását.
A vizsgálatok eredményei az alábbiakban foglalhatók össze:
 A vegyészeti vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a termikus öregítés hatására
kétféle öregedési folyamat indult meg a mintákban, egyrészt a stabilizátor, másrészt
a lágyító mennyiségének csökkenése.
 A különböző kábeleknél – az egyező típus ellenére – más stabilizátort alkalmaznak,
mert ugyanazon igénybevételnek kitéve a mintákat, a hasonló kiinduló stabilizációs
idő ellenére három mintából teljesen elfogyott a stabilizátor, a stabilizációs idő lecsökkent nullára.
 Az érszigetelések sűrűségének növekedése, hibahatár közeli, azonban a kábelköpeny sűrűsége növekedést mutat, ami adalékanyagok (főként lágyító) távozását jelzi.
 A sűrűségmérés eredményét igazolja a differenciális kalorimetriás mérés is. A lágyító tartam csökkenése sokkal nagyobb mértékű a kábelköpenyben, mint az érszigeteléseknél, amelyet a köpeny üvegesedési hőmérsékletének növekedése és a köpeny mechanikai tulajdonságainak nagyobb mértékű változásai jeleznek.
 A mechanikai tulajdonságok közül a lágyító mennyiségének fogyását legérzékenyebben a hajlítóvizsgálat (rugóállandó növekedés) és a keménységvizsgálatok
(indenter modulus és Shore D keménység növekedése) jelzik.
 A mechanikai vizsgálatok nem jelzik a stabilizátor mennyiségének csökkenését,
ugyanis a hőstabilitás mérés kiugró eredményeit mutató mintákon nem tapasztalható a mechanikai eredmények ilyen mértékű változása.
 A dielektromos vizsgálatok közül a szivárgási áramnak, a veszteségi tényezőnek és
a kisülési feszültség kezdeti meredekségének növekedése is jelezte a kábelek termikus öregedését.
 A stabilizátor tartamát elvesztett három minta villamos jellemzői közül arányaiban
a legnagyobb változást a szivárgási áram és a kisülési feszültség kezdeti meredekségének növekedése mutatta. Ez utóbbi jellemző egyenesen arányos a szigetelés
fajlagos vezetőképességével, tehát a stabilizátor fogyás hatására növekszik a PVC
vezetőképessége. A PVC vezetőképességének növekedését a PVC láncon kialakuló
kettőskötések számának növekedése okozza.
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 A termikus degradációt jelzi az átütési feszültség csökkenése is, amely azokon a
mintákon a legjelentősebb, amelyekből a stabilizátor elfogyott.
Az előzetes vizsgálat eredménye alapján már kiválaszthatók azok a legfontosabb mérési
módszerek, amelyeket ciklikusan el fogok végezni a komplex vizsgálat során. A komplex
vizsgálat célja az öregedést legérzékenyebben jelző vizsgálat, továbbá ehhez a vizsgálathoz
tartozó küszöbszám meghatározása. Ezért a komplex vizsgálathoz már egy helyről származó kábelmintát használtam.
4.2.2 Kritikus jellemző meghatározása
A vizsgálatban a kábelélettartam végét az átütési feszültség csökkenésének megindulásához kötöttem. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kábel már nem tudja kiállni az általam
kialakított feszültségpróbát. A feszültségpróba a vizsgálófeszültség 25 kV-ig történő
egyenletes növeléséből, majd 1 percig a 25 kV-os vizsgálófeszültség mintán tartásából áll.
A vizsgálat részletes leírása a 4.2.1.4.7 fejezetben található.
A fenti vizsgálati eljárást azért alakítottam ki így, mert az előzetes vizsgálat során arra a
megállapításra jutottam, hogy azokon a kábelmintákon tapasztalható az átütési feszültség
csökkenése, amelyek már mechanikai értelemben is tönkrementek, a szükséges hajlításokat
nem képesek elviselni.
Megjegyzendő, hogy az ehhez tartozó átütési feszültség jóval a gyártáskor alkalmazott 4
kV-os vizsgálófeszültség felett van.
4.2.3 Igénybevételek meghatározása
A vizsgálandó PVC kábelek komplex laboratóriumi vizsgálatának következő lépése az
igénybevételek meghatározása.
A vizsgált kábelek egy temperált csarnokban helyezkednek el, üzem közben állandó 35°C
termikus igénybevételnek vannak kitéve.
A következő lépésben a kábelszigetelést érő villamos igénybevételt vizsgáltam meg. A
kábel egy erét egy egyszerű koaxiális elrendezésnek tekintve, a legnagyobb térerősség
közvetlenül az ér felületén lép fel. Egy ér külső felületének csak egy részén érintkezik a
külső árnyékoló fóliával, a felületének többi részén vagy a szomszédos erekkel érintkezik,
vagy pedig a levegővel, így a térerősség a valóságban ettől csak kisebb lehet. Tehát a közelítő számítással a biztonság irányába tévedünk.
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A kábel érkeresztmetszete 1,5 mm az ér átmérője szigeteléssel együtt 3 mm. A maximális
térerősség nyilvánvalóan az ér felületén lesz, ami kifejezhető az alábbi (4.1.) összefüggéssel:
(4.1.)
ahol rsz az ér sugara szigeteléssel együtt, rér az ér sugara U az éren lévő feszültség.
A fenti összefüggésbe behelyettesítve egy ér adatait és a legnagyobb üzemi feszültséget, a
maximális térerősségre 18,67 kV/cm villamos térerősség adódik. Ez az érték nagyjából egy
nagyságrenddel kisebb a PVC átütési szilárdságánál.
A villamos küszöb-igénybevételt figyelembe vevő elméletek egy része a részkisülések
megindulásához köti a villamos öregedés megindulását, ezért a részkisülések begyújtási
feszültségét megvizsgáltam laboratóriumi méréssel is. A méréseket Tettex 9128 típusú
részkisülés-mérővel végeztem, 50 Hz-es hálózati frekvencián. A méréskor 3 pC látszólagos
töltésnyi háttérzajt mértem. A részkisülések megindulásának azt a feszültséget tekintettem,
amelynél a mért látszólagos töltés meghaladta a mért maximális háttérzaj kétszeresét, tehát
6 pC-ot. Ez az az érték, amelynél már egyértelműen megjelentek a részleges kisülések a
próbatesteken. A részkisülések forrásainak meghatározásával nem foglalkoztam, csak a
begyulladásuk ténye, tehát a szigetelésroncsoló hatás megjelenésének küszöbfeszültsége az
érdekes szempont. Ez a feszültség 2,4 kVeff értékre adódott, 3 különböző próbatesten mérve, ez az érték a kábel névleges feszültségének a négyszerese.
Tehát egyértelműen megállapíthatjuk, hogy a kábelek üzem közben nincsenek kitéve az
élettartamot negatívan befolyásoló feszültség-igénybevételnek, következésképpen a laboratóriumi öregítéskor elegendő termikus öregítést alkalmazni az élettartam meghatározására.

4.3 PVC kábelminták komplex öregítése
A komplex analízis eredményeként a gyorsított laboratóriumi öregítést megemelt hőmérséklet alkalmazásával végeztem el.
A kábelszigetelésre használt PVC összetétele nem ismert, ezért az öregítés hőmérsékletét
kezdetben viszonylag alacsonyabb értékre állítjuk be, a továbbiakban a mért paraméterek
változásának függvényében esetlegesen tovább növeljük. Az egyes ciklusok idejét gyakorlati megfontolásokból, 4 hetesre tehát 672 órára választottam.
A termikus öregítés programja az alábbi 4.2. ábrán látható.
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Az első öt öregítési ciklusban az öregítési hőmérsékletet 80 °C-ra, a kábel legnagyobb
üzemi hőmérsékleténél 10 °C-kal magasabbra választottam. A későbbiekben a mintákat két
csoportra osztottam, egyik részüket még 9 cikluson keresztül 80 °C-on öregítettem tovább,
majd további öt cikluson keresztül 100 °C-on.

Üzemi minták
1. számú öregítő
1-5. ciklus
80 °C

1. számú öregítő

2. számú öregítő
1-2. ciklus
90 °C

6-9. ciklus
80 °C
2. számú öregítő
3-4. ciklus
95 °C

1. számú öregítő
10-14. ciklus
80 °C

2. számú öregítő
5-9. ciklus
95 °C

1. számú öregítő
15-19. ciklus
100 °C

2. számú öregítő
10-14. ciklus
95 °C

4.2. ábra A termikus öregítés programja
A másik csoport mintát egy másik (2. számú) öregítő kemencébe helyeztem további öregítetlen minták mellé, az első két ciklusban 90°C-on, majd további 12 cikluson keresztül a
kemence hőmérsékletét növelve 95°C-on öregítettem. Az öregítőkemencéről készült fényképek a VII. Melléklet MVII/1. és MVII/2, ábráján láthatók.
A hőmérsékletet azért változtattam ilyen módon, mert az első vizsgálat eredményeiből nem
derült ki a kábel öregedésének gyorsasága, és a roncsolásos vizsgálatokra csak kevés szá37

4 A KOMPLEX SZIGETELÉSDIAGNOSZTIKA ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA
KISFESZÜLTSÉGŰ PVC KÁBELRE
mú minta állt rendelkezésre, ezért fontos szempont volt, hogy elkerüljem a minták idő előtti tönkremenetelét. Ez ugyan kissé nehezebbé teszi a vizsgálat kiértékelését, de az I. Melléklet (MI.6.) segítségével az egyes minták mérési eredményeit átszámítottam üzemi körülmények között, üzemben eltöltött évekre, így már az eredmények könnyen kiértékelhetők.
Az (MI.6.) összefüggésben itt is 0,8 eV-os aktivációs energiát helyettesítettem. Így az
egyes 672 órás öregítési ciklusoknak az alábbi 35°C-os üzemben eltöltött évek felelnek
meg:
 80°C: 3,566 év,
 90°C: 7,354 év,
 95°C: 10,407 év és
 100°C: 14,591 év.
Az alábbi 4.I. táblázatban bemutatom, hogy a két öregítőben elhelyezett mintákon ciklusonként hány üzemben eltöltött évnek felel meg az öregítés.
4.I. táblázat A mérések és a számítások eredményei
Üzemben eltöltött évek
Ciklus 1. öregítő
2. öregítő
száma
Üzemi
Üzemi
1. öregítőből
minták
minták áttett minták
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

0
3,57
7,13
10,70
14,26
17,83
21,40
24,96
28,53
32,09
35,66
39,23
42,79
46,36
49,92
64,52
79,11
93,70
108,29

0
7,35
14,71
25,12
35,52
45,93
56,34
66,74
77,15
87,56
97,96
108,37
118,78
129,19
139,59
-

17,83
25,18
32,54
42,95
53,35
63,76
74,17
84,57
94,98
105,39
115,79
126,20
136,61
147,02
157,42
-

19

122,88

-

-
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Ezen értékek alapján a különböző hőmérsékleteken öregített minták öregítési ciklusait
könnyen átválthatjuk üzemben eltöltött évekre, így már egyszerűen össze lehet hasonlítani
az eredményeket.

4.4 PVC kábelminták komplex vizsgálata
A komplex vizsgálat során a mintákon párhuzamosan vegyi, mechanikai és villamos vizsgálatokat végeztem, ezek eredményeiből határoztam meg az élettartam végét, valamint a
megfelelő vizsgálati módszert és a módszerhez tartozó, az élettartam végét jelző küszöbszámot.
4.4.1 A vizsgálati módszerek
A komplex vizsgálat során a kábelből készített 50 cm-es próbatesteket vizsgáltam az egyes
öregítési ciklusok után, a kiválasztott mérési módszerekkel.
A vizsgálatok kiválasztásánál a legfontosabb szempont az, hogy a főbb öregedési folyamatokat nyomon tudjuk követni. Az előzetes vizsgálat eredményei alapján megállapítottam,
hogy a két fő öregedési folyamat a stabilizátor fogyása és a PVC-hez adagolt lágyító menynyiségének csökkenése. A lágyító fogyása a mechanikai tulajdonságok leromlásához vezet.
A vizsgálati módszereket tehát úgy választottam ki, hogy ezt a két öregedési folyamatot
megfelelő érzékenységű mérési módszerrel tudjam vizsgálni. A vizsgálatok kiválasztásakor figyelembe vettem továbbá, hogy mely vizsgálatokat lehet a helyszínen elvégezni, mert
a gyakorlati alkalmazhatóság szempontjából ez kulcskérdés.
Az előzetes vizsgálatok alapján az alábbi vizsgálatokat végeztem el:
 Kémiai vizsgálat: stabilizációs idő, a stabilizátortartalom mérésére, ezt a vizsgálatot csak mintavétellel és laboratóriumban lehet elvégezni, de ez egy igen fontos jellemző, tulajdonképp közvetlenül ez jelzi a PVC élettartamának csökkenését.
 Mechanikai vizsgálat: indenter modulus és Shore D keménység. Az utóbbit csak a
köpenyen mértük, mivel az érszigetelés kis keresztmetszete nem teszi lehetővé a
vizsgálat elvégzését. A két vizsgálattal közvetetten mérhető a lágyító mennyiségének csökkenése. Igaz ugyan, hogy a hajlító vizsgálat is igen érzékenyen jelezte a
lágyító mennységének csökkenését, de annak elvégzése körülményesebb, próbatesteket kell készíteni, míg a Shore keménység a kábelköpenyen mérhető a helyszínen
akár üzem közben is, így ennek gyakorlati jelentősége nagyobb.

39

4 A KOMPLEX SZIGETELÉSDIAGNOSZTIKA ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA
KISFESZÜLTSÉGŰ PVC KÁBELRE
 Villamos vizsgálatok: teljes feszültségválasz és veszteségi tényező. Az első vizsgálattal a vezetési és a nagy időállandójú polarizációs folyamatok megváltozását
lehet külön vizsgálni. Az utóbbi az ipari frekvencián fellépő veszteségre jellemző.
Ezek a mérések elvégezhetőek a helyszínen, igaz, a veszteségi tényező az egyenáramú módszernél kissé körülményesebben.
Mivel a vizsgálandó kábelből csak korlátozott mennyiség állt rendelkezésre, ezért a roncsolásos - a minta megsemmisülésével járó - vizsgálatokat nem minden ciklus után végeztem el.
4.4.2 A laboratóriumi vizsgálatok értékelése
A vizsgálatok részletes eredménye a III. Mellékletben találhatóak, a mért mennyiségek
változását az üzemben eltöltött évek függvényében ábrázoltam, így a különböző időpontban elvégzett mérések eredményei könnyen összehasonlíthatóak. A roncsolásos vizsgálatokból, tekintettel a rendelkezésünkre bocsátott minták kis száma, miatt kevesebbet végeztem, de a változások így is jól követhetőek voltak.
4.4.2.1 Kémiai vizsgálat
A hőstabilitás vizsgálat eredménye a III. Melléklet MIII/I. táblázatában és MIII/1. diagramján látható. A mérés eredményei azt mutatják, hogy a minták hőstabilitás értékei az öregítés hatására kisebb-nagyobb ingadozásokkal csökkentek. Az érszigetelések kezdeti 70 perc
körüli hőstabilitási idő értékei 10 perc körüli értékekre csökkentek. A köpeny hőstabilitás
értéke kezdetben nagyjából megegyezett az érszigetelésekével, de az öregítés során mindig
nagyobb volt, mint az érszigeteléseké. Valószínűsíthető, hogy a köpeny stabilizálására más
stabilizátort használtak. A tendenciákat tekintve megállapítható, hogy még egy további
ciklus után, ami nagyjából 160 üzemben eltöltött évnek felelne meg, a minták hőstabilitási
ideje 0-ra csökkent volna, ami a minták teljes tönkremenetelét jelentené.
4.4.2.2 Mechanikai vizsgálatok
A mechanikai vizsgálatok eredményei a III. Melléklet MIII/II. és MIII/III. táblázatában,
továbbá a MIII/2., MIII/3. és MIII/4. diagramján láthatók. Az indeneter modulus mérést az
ereken 66,75, 77,15 és 87,55 üzemi éveknek megfelelő öregítési ciklusok után nem végeztem el, mert a mechanikai vizsgálatokra szánt minták már eddigre elfogytak, és a köpenyen
ezt a vizsgálatot roncsolásmentesen el lehet végezni, míg az ereken való méréshez a kábelt
szét kell bontani. A Shore D keménység mérést szintén csak a köpenyen végeztem el, mi40
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vel az erek keresztmetszete szigeteléssel együtt olyan kicsi, hogy nem teszi lehetővé a mérések elvégzését.
A mérési eredmények alapján látható, hogy az érszigetelések indenter modulusa jelentősen
nem változott az öregedés hatására. Ezzel szemben a köpeny indenter modulusa jelentősen
növekedett, a kezdeti 9,613 N/mm-es értékről 44,942 N/mm-es értékre.
Hasonló változást mutat a köpeny Shore D keménysége: a kezdeti 47,3-as értékről 71,5-re
változott.
Az eredmények alapján megállapítható, hogy az érszigetelések mechanikai tulajdonságai
nem változtak jelentősen, viszont a köpeny anyagából jelentős mennyiségű lágyító távozott, ami a mechanikai tulajdonságok jelentős leromlásában mutatkozik meg.
4.4.2.3 Villamos vizsgálatok
A villamos vizsgálatok eredményei a III. Melléklet MIII/IV., MIII/V és MIII/6. táblázatában, továbbá a MIII/5., MIII/6. és MIII/7. diagramján láthatók.
A kisülési feszültség kezdeti meredeksége mind a négy ér esetén növekedett, de legegyenletesebben a „Kék” színű ér esetén. Továbbá egyenletes növekedést mutatott még a „Piros”
ér. A két fekete ér esetén a jellemző szintén jól megfigyelhető, de az öregítés során többször visszaesés tapasztalható a kisülési feszültség kezdeti meredekségében. Ennek oka,
hogy az erek szigetelőanyagának színezésére használt különféle adalékanyagok különbözőképpen hatnak a vezetőképességre.
A visszatérő feszültség kezdeti meredeksége az öregítés során mind a négy ér esetén egy
ideig emelkedett, majd visszaesett. A kezdeti növekedés legkisebb mértékben a „Kék” színű érnél jelentkezik, a „Piros” és a két fekete ér esetén szinte együttfutnak a görbék.
Ezek alapján megállapítható, hogy a termikus öregítés hatása a PVC-ben fellépő nagy időállandójú polarizációs folyamatokra nem egyértelmű.
A veszteségi tényező értéke mind a négy érnél növekedett, a kezdeti 600…650x10-4 közötti értékekről 700…750x10-4 közötti értékre. A növekedés mind a négy ér esetén nagyjából
egyforma, gyakorlatilag párhuzamosan futnak a különböző erekhez tartozó görbék a III/7.
diagramon.
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4.5 A vizsgálatok eredményének komplex kiértékelése
Az elvégzett mérések alapján a következő megállapításokat tehetjük:
 A minták hőstabilitása közelítőleg egyenletes tendenciát mutat, az üzemben eltöltött éveknek megfelelően.
 A kábelerek szigetelésének keménysége gyakorlatilag nem változott a termikus
öregítés hatására.
 A köpeny keménységének növekedése egyenletes tendenciát mutat az üzemben eltöltött éveknek megfelelően.
 A kisülési feszültség kezdeti meredeksége növekedett az öregítés során. Ezen jellemző változása egyenletes tendenciát mutat három éren.
 A visszatérő feszültség kezdeti meredeksége a kezdeti erőteljes növekedés után
visszaesik, majd egy állandó érték körül ingadozik.
 A veszteségi tényező egyenletesen növekszik az öregítés hatására.
Ezen megállapítások alapján végeztem el a diagnosztikai jellemző kiválasztását.
4.5.1 A diagnosztikai jellemző kiválasztása
Az elvégzett vizsgálat eredményeinek grafikus ábrázolása alapján látható, hogy vannak
olyan jellemzők, amelyek egyenletes változást mutatnak az öregítés hatására. Mivel az
öregítés hatására több, egymással párhuzamos öregedési folyamat zajlik a kábel szigetelőanyagában, ezért az öregedési folyamatok és a diagnosztikai jellemzők közti pontos modell
csak igen nagy ráfordítással határozható meg. Ezért más megközelítést választottam. A 3.5.
fejezet alapján azt tekintjük ideális diagnosztikai jellemzőnek, amely egyenletesen változik
az öregítés hatására, ezért az egyes mért jellemzőkre egy lineáris regressziós függvényt
próbálok illeszteni, és az illeszkedés szignifikanciájának függvényében döntök a diagnosztikai jellemző alkalmasságáról. Ha az illeszkedés megfelelő, akkor a diagnosztikai jellemző
változása jól leírható lineáris egyenlettel, ezért a mért értékekből lehet következtetni az
élettartam végére.
Az elemzés során, melyben a diagnosztikai jellemzőket választottam ki, a statisztikában
használatos regresszióanalízis eszközét alkalmaztam.
A vizsgálat során a független változónak (x) az egyenértékes üzemi évet használtam. Ezt a
jellemzőt pontosan be tudjuk álltani, mivel a méréseket az öregítési ciklusok végén végeztem, és az öregítési ciklusokat váltottam át egyenértékes üzemi évekké.
42

4 A KOMPLEX SZIGETELÉSDIAGNOSZTIKA ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA
KISFESZÜLTSÉGŰ PVC KÁBELRE
A függő változók (yi) pedig a vizsgált jellemzők mért értékei lesznek, melyek a tényleges
értékük körül ingadoznak, az eloszlásuk normális eloszlásúnak tekinthető.
A statisztikai vizsgálatok során gyakorlatban használatos α=0,05-os szignifikanciaszintet
alkalmaztam [Dinya 2007].
Ha az illeszkedés nem megfelelő, akkor valószínűsíthető, hogy az adott jellemző nem lineáris függvény szerint változik az üzemben eltöltött évek függvényében, ezért az ilyen jellemzők alapján nem hozható megalapozott diagnosztikai döntés az élettartam végét illetően.
Fontos kiemelni, hogy a regresszióanalízis révén kapott modellek (egyenletek) csak arra a
tartományra igazak, amelyeken a regressziószámítást elvégeztük, tehát arra az egyenértékű
üzemi év tartományra. A regressziós egyenesből hosszú távú trendet számítani csak az
előbbiek ismeretében szabad, tartományon kívüli értékek esetén (extrapoláció) óvatosan
kell eljárni az eredmények értékelésekor.
A lineáris regresszióanalízis leírása és a részletes számítások a IV. Mellékletben találhatók,
itt csak a főbb lépéseket foglalom össze.
A vizsgálat első lépéseként kiszámítottam a lineáris korrelációs együtthatót, majd azokban
az esetekben ahol ez a mutató szoros kapcsolatot jelez, ott folytattam az analízist.
A második lépésben kiszámítottam a regressziós egyenes együtthatóit, azokban az esetekben, ahol ennek van létjogosultsága a korrelációs együttható alapján.
Harmadik lépésben a statisztikában szokásos próbákat végeztem el, hogy szignifikánsak-e
egyrészt a regressziós egyenes paraméterei, másrészt maga a modell, azaz a regressziós
függvény. A regressziós függvény pedig F-próbával, a regressziós egyenes együtthatói tpróbával vizsgálhatók.
A számításokat Microsoft Excel táblázatkezelő programmal végeztem el, ebbe a programba ugyanis beépítették a szükséges statisztikai függvényeket és modulokat.
A lineáris regressziós egyenes az
(4.2)
egyenlettel írható le, melynek két paramétere van, b0 és b1. A b0 a regressziós egyenes metszéspontját adja a függőleges tengellyel, melynek jelentése esetünkben a vizsgált paraméter értéke egy új szigetelésen elvégzett mérés esetén. A b1 paraméter a regressziós egyenes
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meredeksége, melynek jelentése esetünkben a mért jellemző megváltozása egy év alatt. Ez
utóbbi paraméter diagnosztikai szempontból azért jelentős, mert minél nagyobb az értéke,
annál nagyobbat változik a jellemző egy évnek megfelelő üzemben eltöltött időben, tehát a
jellemző érzékenyebben jelzi a szigetelés öregedését.
Azonban a diagnosztikai vizsgálat érzékenységének definiálásához még nem elegendő a b1
paraméter ismerete. Méréstechnikai szempontból ugyanis sokkal fontosabb paraméter a
jellemző relatív megváltozása, mert minél nagyobb a változás egy alapértékhez képest,
annál könnyebb azt a változást érzékelni vagy mérni. Ezek alapján, a jellemző egy adott
alapértékhez képesti relatív megváltozása adja a diagnosztikai jellemző érzékenységét. A
statisztikában a relatív megváltozás mérésére szolgáló mennyiség az elaszticitás vagy rugalmasság, amely egy adott pontban adja a függő változó relatív megváltozását, ha a független változó egy egységgel növekszik, tehát:
(4.3)
Az elaszticitás már alkalmas arra, hogy a különböző diagnosztikai jellemzőket érzékenység
szempontjából összehasonlítsuk. Ilyenkor nyilván egy adott öregedési időpontban kell az
összehasonlítást elvégezni, és a nagyobb abszolút érték jelenti az érzékenyebb jellemzőt.
Tulajdonképpen ez a mennyiség a diagnosztikai mérés érzékenysége, az adott degradációra
nézve, egy adott öregedési pontban.
A regresszióanalízis eredményeit táblázatos formában foglaltam össze, ahol az egyes érszigetelésekhez és a köpenyhez tartozó értékeket tartalmazzák a táblázatok.
Az egyes oszlopok jelentése a következő:
 Az első oszlopban a regressziós egyenes b0 paramétere található.
 A második oszlop a b1 paramétert tartalmazza.
 A harmadik és negyedik oszlop (sb0, sb1) a becsült b0 és b1 paraméterek standard hibáit tartalmazza.
 Az ötödik oszlop a regressziós becslés abszolút (se), a hatodik a relatív hibáját (Ve)
tartalmazza.
 A hetedik oszlopban az F-próba próbafüggvényének értéke található (F).
 A nyolcadik oszlop a modell helyességét ellenőrző F-próba kritikus értékét (Fkrit)
tartalmazza 95%-os szignifikanciaszint mellett.
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 A kilencedik oszlopban a t-próba próbafüggvényének értéke található (t).
 A tizedik oszlop a b1 paraméter helyességét ellenőrző t-próba kritikus értékét (tkrit)
tartalmazza α=0,05-os -os szignifikanciaszint mellett.
 A tizenegyedik oszlopban az F-próba alapján „+” jelzi ha szignifikáns a kapcsolat a
jellemző és az öregedés közt, „-” ha nem.
 A tizenkettedik oszlopban a t-próba alapján „+” jelzi ha szignifikáns a b1 paraméter, „-” ha nem.
 A tizenharmadik oszlop a determinációs együttható (r2) értékét tartalmazza. Ez a
mérőszám azt fejezi ki, hogy a jellemző megváltozását hány százalékban okozza a
termikus öregedés.
 Az utolsó, tizennegyedik oszlopban kiszámoltam a jellemző elaszticitását vagy rugalmasságát az x=50 egyenértékű üzemi évnek megfelelő időpontban.
4.5.1.1 A kémiai vizsgálatok eredményének értékelése
A hőstabilitás mérés regresszióanalízisének eredményei az alábbi 4/II. táblázatban találhatók.
4/II. táblázat A hőstabilitás mérés regresszióanalízis táblázata
Ér színe

b0

b1

sb0

sb1

se

Ve

F

Fkrit

tb1

tkrit

Köpeny
Kék
Piros
Fekete1
Fekete2

70,609
61,057
61,704
60,781
60,966

-0,312
-0,314
-0,353
-0,325
-0,320

1,248
1,037
2,044
1,587
1,719

0,023
0,019
0,037
0,029
0,031

3,374
2,805
5,527
4,292
4,647

5,64%
5,58%
11,15%
8,65%
9,30%

189,294
277,210
90,311
126,920
105,268

4,965
4,965
4,965
4,965
4,965

13,758
16,650
9,503
11,266
10,260

2,634
2,634
2,634
2,634
2,634

Szignifikáns
b1
kapcsolat szignifikáns
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

r2

E
(x=50év)

94,98%
96,52%
90,03%
92,70%
91,32%

-0,284
-0,346
-0,401
-0,365
-0,356

A táblázat eredményei alapján látható, hogy a regresszió-számítás eredményeként az érszigetelésekre a mért értékeknél valamivel kisebb kezdeti hőstabilitás-érték adódott. Az érték
üzemi évek szerinti csökkenése a „Piros” érnél valamivel nagyobb, mint a többi érnél és a
köpenynél. A regresszió relatív hibája a legnagyobb a „Piros” érnél (11,15%), a „Köpeny”
és a „Kék” ér esetén 5,5% körüli. Mind a modell, mind a b1 paraméter szignifikáns, tehát a
regressziós egyenes jól leírja a hőstabilitás változását az öregítés függvényében. A determinációs együttható értéke minden esetben 90% feletti. Tehát a hőstabilitás érték csökkenése 90%-ot meghaladó mértékben a termikus öregedés következménye, 10%-nál kisebb
mértékben egyéb hatások játszanak szerepet.
A jellemző rugalmassága nyilvánvalóan negatív, mert az öregítés során a hőstabilitási idő
csökken, értéke -0,284…-0,401 közötti.
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Tehát ez a mért jellemző igen jól leírja a termikus öregítést, azonban a hőstabilitás méréshez mintát kell venni a kábel érszigeteléseiből és a köpenyanyagából. Ezért ez a vizsgálat
nem roncsolásmentes, de meghibásodás esetén, ha a kábel egy szakaszát ki kell cserélni,
akkor javasolt a vizsgálat elvégzése. Ezzel a vizsgálattal közvetlen információt nyerhetünk
a PVC állapotáról.
4.5.1.2 A mechanikai vizsgálatok eredményének értékelése
Az indenter modulus mérés regresszióanalízisének eredményeit az alábbi 4/III.táblázat
tartalmazza.
4/III. táblázat Az indenter modulus regresszióanalízis táblázata
Ér színe

b0

b1

sb0

sb1

Köpeny
Kék
Piros
Fekete1
Fekete2

5,459
7,850
7,843
8,231
8,057

0,315
0,001
0,004
-0,001
-0,005

1,923
0,229
0,220
0,311
0,329

0,035
0,005
0,005
0,006
0,007

se

Ve

F

5,194 29,55% 82,821
0,618 7,85% 0,031
0,594 113,23% 0,670
0,838 41,95% 0,047
0,886 0,00% 0,430

Fkrit

tb1

tkrit

4,747
5,117
5,117
5,117
5,117

9,101
0,175
0,818
0,216
0,656

2,560
2,685
2,685
2,685
2,685

Szignifikáns
b1
E
r2
kapcsolat szignifikáns
(x=50év)
+
+
87,34% 0,742
0,34%
0,005
6,92%
0,023
0,52% -0,009
4,56% -0,029

A táblázat adataiból látható, hogy a regresszióanalízis csak a „Köpeny” indenter modulusának változására adott szignifikáns eredményt. Ez már a mérési eredmények alapján is
sejthető volt. Ott mind a lineáris öregedési modell, mind a b1 paraméter szignifikáns.
Az elaszticitás értékeke alapján a köpeny keménységét diagnosztikai jellemzőnek tekintve,
ez a jellemző érzékenyebb, mint a hőstabilitás mérés. Viszont a regressziós egyenes teljes
hibája igen nagy, 29,55%, tehát a regresszióval számolt értékek maximálisan ekkora értékkel térnek el a válóságban mért értékektől. A determinációs együttható értéke 87,34 %,
tehát 12,66 %-ban nem a termikus öregedés okozza a „Köpeny” indentermodulusának változását.
A kábelköpeny Shore D keménységmérés regresszióanalízisének eredményeit az alábbi
4/IV. táblázat tartalmazza.
4/IV. táblázat A kábelköpeny Shore D keménységmérés regresszióanalízis táblázata
Ér színe

b0

Köpeny 43,785

b1

sb0

sb1

se

Ve

F

Fkrit

tb1

tkrit

0,212

1,309

0,022

3,553

6,72%

95,103

4,667

9,752

2,533

Szignifikáns
b1
kapcsolat szignifikáns
+

+

r2

E
(x=50év)

87,97%

0,195

A táblázatból látható, hogy az öregedés összefüggésére felállított lineáris modell és annak
b1 együtthatója szignifikáns. Az elaszticitás számítás alapján a jellemző diagnosztikai érzékenysége kisebb, mint az indenteres mérés érzékenysége. A regressziós közelítés relatív
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hibája 6,72 % ami igen jó érték. A determinációs együttható értéke alapján a Shore D keménység növekedését 87,97 %-ban okozza a termikus öregítés.
Összegezve a regresszióanalízis eredményét, habár az indenteres mérés érzékenyebb, mint
a Shore D keménység mérés, de tekintve azt a tényt, hogy a Shore D keménység mérést
üzem közben is el lehet végezni a kábelköpenyen, míg az indenter modulus méréshez laboratóriumi berendezések szükségesek, ezért a Shore D keménység az alkalmasabb módszer
a kábel öregedésének nyomon követésére.
4.5.1.3 A villamos vizsgálatok eredményének értékelése
A kisülési feszültség mérés regresszióanalízisének eredményeit az alábbi 4/V.táblázat tartalmazza.
4/V. táblázat A kisülési feszültség mérés regresszióanalízis táblázata
Ér színe

b0

b1

sb0

sb1

se

Kék
Piros
Fekete1
Fekete2

-0,936
17,530
14,648
19,910

0,249
0,249
0,238
0,076

0,651
1,675
2,397
2,785

0,009
0,023
0,033
0,038

2,028
5,217
7,467
8,676

Ve

F

15,61% 791,276
16,60% 119,108
26,71% 53,315
35,92% 4,012

Fkrit

tb1

tkrit

4,325
4,325
4,325
4,325

28,130
10,914
7,302
2,003

2,414
2,414
2,414
2,414

Szignifikáns
b1
kapcsolat szignifikáns
+
+
+
+
+
+
-

r2

E
(x=50év)

97,41%
85,01%
71,74%
16,04%

1,081
0,415
0,449
0,160

A táblázat adataiból látszik, hogy a jellemző erősen függ attól, hogy milyen színű éren végeztük a méréseket. Látható, hogy a „Kék” színű éren mért jellemző és a termikus öregedés között igen szoros a kapcsolat, a determinációs együttható értéke 97,41%. A regressziós egyenes paraméterei közül a b0=-0,936 V/s, ami nem valóságos értéket takar, ugyanis a
kisülési feszültség kezdeti meredeksége nem lehet negatív. A b1 jellemző értéke alapján a
jellemző 0,249 V/s-al növekszik évente. A regresszió hibája viszonylag nagy, 15,61%. A
modell és a b1 jellemző is szignifikáns.
A „Piros” érre hasonló eredményeket kaptunk, annyi különbséggel, hogy a b0 érték 17,65
V/s, ami valóságos érték, közel áll a ténylegesen mért értékhez. A b1 paraméter ezredre
egyezik a „Kék” éren mért értékkel, így hasonló érzékenységű ezen az éren végzett mérés.
A determinációs együttható értéke kisebb, mint a „Kék” ér esetén (85,01%) ami kisebb
függést mutat a termikus öregedéstől. A regresszió hibája nagyjából 1%-kal nagyobb, mint
a „Kék” éren (16,61%).
A „Fekete1” éren ugyan szignifikáns mind a modell, mind a b1 paraméter, de a determinációs együttható 71,74% és a regresszió hibája 26,71%. Ez betudható annak, hogy az éren
mért jellemző egy ponton jelentősen visszaesik az öregítés során.
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A „Fekete2” éren sem a modell, sem a b1 paraméter nem szignifikáns, így ezen az éren
mérve alkalmatlan a jellemző az öregedés nyomon követésére.
Az eredmények alapján megállapítható, hogy az erek színezésére használt adalékanyagoknak igen nagy hatása van a PVC vezetőképességre, így az öregedés vizsgálata nem végezhető el akármelyik éren történő méréssel. Az érszigetelés anyagának összetétele nem ismert, de valószínűsíthető, hogy a fekete színű erek esetén valamilyen vezetőképes színezőanyaggal (pl. korom) adalékolásával végezték az erek színezését. Így a színezőanyag bomlása is jelentős hatást gyakorol a vezetőképességre. Ez okozza a determinációs együttható
kisebb értékét.
Az elaszticitás számítása alapján megállapítható, hogy a különböző színű erek közül a
„Kék” érszigetelésre kaptam a legnagyobb értéket (több mint kétszeresét a „Piros” és a
„Fekete1” ereken mért értékeknek), így diagnosztikai szempontból az ezen az éren történő
mérés a legérzékenyebb.
Tehát az öregedés vizsgálatára legalkalmasabb a „Kék” és a „Piros” ereken elvégezett a
mérés, ugyanis azok eredményeiből következtetni lehet az élettartam végére, és mindkét
éren igen érzékeny a diagnosztikai jellemző.
A visszatérő feszültség mérésre nem lehet a lineáris regresszióanalízist elvégezni, mivel a
jellemző kezdeti emelkedés után csökkenni kezd, vagyis nem monoton a változása az öregedés hatására. Tehát ez a jellemző – az előzőekben megfogalmazott elvárások alapján nem alkalmas a termikus öregedés nyomon követésére.
A veszteségi tényező mérés regresszióanalízisének eredményeit az alábbi 4/VI.táblázat
tartalmazza.
4/VI. táblázat A veszteségi tényező mérés regresszióanalízis táblázata
Ér színe

b0

b1

sb0

sb1

se

Ve

F

Fkrit

tb1

tkrit

Kék
Piros
Fekete1
Fekete2

649,704
685,394
683,387
683,366

0,573
0,557
0,477
0,286

5,742
4,729
4,927
5,959

0,078
0,064
0,067
0,081

17,887
14,731
15,347
18,561

2,62%
2,06%
2,16%
2,65%

53,716
74,869
50,615
12,384

4,325
4,325
4,325
4,325

7,329
8,653
7,114
3,519

2,414
2,414
2,414
2,414

Szignifikáns
b1
kapcsolat szignifikáns
+
+
+
+
+
+
+
+

r2

E
(x=50év)

71,89%
78,10%
70,68%
37,10%

0,042
0,039
0,034
0,020

A veszteségi tényező mérés regresszióanalízise mind a négy érre szignifikáns modellt és b1
paramétert mutat. A regresszió hibája minden esetben 3% alatti, de a jellemző rugalmassága igen kicsi.
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A determinációs együttható értéke a „Fekete2” eret leszámítva 70% körüli, a „Fekete2”
éren 37,10%. Tehát utóbbi esetben a jellemző megváltozásához már csak kis mértékben
járul hozzá a termikus öregítés, továbbá a jellemző diagnosztikai szempontból a legkevésbé érzékeny, ezért kevésbé alkalmas a termikus öregítés hatásának a nyomon követésére.
Ebben az esetben is jelentős a különböző színezőanyagok eltérő hatása a vezetőképességre.
4.5.1.4 A kémiai és a villamos vizsgálatok közötti összefüggés vizsgálata
Az előző vizsgálatok alapján megfogalmazhatunk egy hipotézist, miszerint összefüggés
lehet a hőstabilitás mérés eredménye és a kisülési feszültség kezdeti meredeksége között,
vagyis a hőstabilitási idő csökkenése a vezetőképesség növekedésében mutatkozik meg. A
PVC termikus öregedése és a dielektromos folyamatok közötti összefüggés igen összetett
folyamat, az adalékanyagok miatt több párhuzamos öregedési folyamat zajlik egyszerre a
hőigénybevétel hatására [Hedvig 1969], [Lelak et al. 2002], [Nedjar et al. 2006].
A kisülési feszültség meredekség mérések és a hőstabilitási idő mérések eredményeit
erenkét egy-egy koordinátarendszerben ábrázolva láthatjuk, hogy valószínűsíthető az erős
negatív korreláció az egyes mérések között. A diagramok az V. Mellékletben találhatók.
Ezek alapján célszerűnek látszik elvégezni a korrelációanalízist a kétfajta mérés eredményeire. A számítások eredményei az alábbi 4/VII. táblázatban találhatóak.
4/VII. táblázat A hőstabilitási idő és a kisülési feszültség kezdeti meredeksége közti
korreláció erenként
Ér színe

Korrelációs együttható

tr

tkrit

r2

Kék
Piros
Fekete1
Fekete2

-0,96929
-0,95459
-0,89486
-0,68971

12,4634
10,1327
6,3399
3,0121

2,6338
2,6338
2,6338
2,6338

93,95%
91,12%
80,08%
47,57%

Az eredményekből látható, hogy a „Kék”, „Piros” és „Fekete1” ereken a két mérés közt
erős korrelációt mutat a jellemző, míg a „Fekete2” éren közepes erősségűt. A korrelációs
együttható statisztikai vizsgálatát t-próbával lehet elvégezni. Az ehhez szükséges próbafüggvény értékét (tr), valamint a kritikus értéket (tkrit) is tartalmazza a táblázat. Látható,
hogy mind a négy esetben szignifikáns a korrelációs együttható. A determinációs együttható értéke a „Fekete2” ér esetén 47,57%, tehát a kisülési görbe kezdeti meredekségének
növekedést 47,57%-ban okozza a stabilizátor mennyiségének csökkenése. Ezek alapján
megállapíthatjuk, hogy igen jelentős egyéb hatások is szerepet játszanak a „Fekete2” ér
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szigetelésére használt PVC vezetőképességének változásában a stabilizátor mennyiségének
csökkenésén túl. A többi ér esetén a determinációs együttható értéke jóval nagyobb
(80,08%, 91,12%, 93,95%), így ezeknél igen jelentős a PVC érszigetelésben lévő
stabilizátormennyiség csökkenésének a hatása annak vezetőképességére.
A két mennyiség közti összefüggés oka, hogy a PVC sósavlehasadással öregszik, melynek
során kettőskötések alakulnak ki a PVC láncmolekulán. A kettőskötések számának növekedésével nő a PVC vezetőképessége. A stabilizátor fogyása azt jelzi, hogy egyre több HCl
molekulát kötött már meg, tehát már egyre több helyről hasadt le a sósav a PVC láncról.
Következésképpen egyre több kettőskötés alakult már ki a molekulaláncon, ami a vezetőképesség növekedésében nyilvánul meg.
De a PVC vezetőképességére hatással van az adalékolt lágyító mennyisége is. Többen foglalkoztak a lágyított PVC villamos tulajdonságainak vizsgálatával [Hedvig 1969],
[Dewsberry 1976a, 1976b], [Ljungquist, Hjertberg 1995], [Ito, Nagai 2007]. Általánosságban elmondható, hogy a lágyító mennyiségének növelésével nő a PVC vezetőképessége.
De ellentétben a köpennyel az érszigeteléseken mért keménységi jellemzők nem igazolják
a jelentős mennyiségű lágyító eltávozását. Így a lágyító mennyiségének csökkenése csak
kis mértékben befolyásolja a kábelminták vezetőképességét.
A fekete színű erek eltérő viselkedése a színezésre használt korom vezetőképességre gyakorolt hatásával magyarázható [Hedvig 1969], [Wypych 2004].
4.5.2 Mérési módszer és küszöbszám kiválasztása
A termikus öregedés hatására a PVC szigetelésből egyrészt a stabilizátor, másrészt a lágyító fogy. E két öregedési folyamat hatására megváltoznak a PVC fizikai és dielektromos
tulajdonságai.
4.5.2.1 A mérési módszer kiválasztása
A 4.5.1. fejezetben elvégzett regresszióanalízis alapján már különböző mérőszámokkal
tudjuk jellemezni az egyes diagnosztikai jellemzők hatékonyságát. Az alapvető elvárások
egy jó diagnosztikai méréstől a következők:
 A jellemző lehetőleg egyenletesen változzon a szigetelés élettartama alatt. Ezt mutatja az előző fejezetben a mérési módszerekre kiszámolt determinációs együttható.
Minél jobban illeszkedik a jellemző változása az öregedés alatt egy lineáris egyenesre, annál nagyobb ez a mérőszám.
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 A jellemző minél érzékenyebben jelezze a szigetelés romlását. Ezt jól jellemzi az
előző fejezetben számított elaszticitás. Minél nagyobb az értéke, annál érzékenyebb
az adott diagnosztikai jellemző.
 A mérést el lehessen végezni a helyszínen. Még jobb, ha „on-line”, tehát nem kell
kikapcsolni a méréshez.
Tehát az élettartam nyomon követése akkor a leghatékonyabb, ha azt a legérzékenyebb,
roncsolásmetes, helyszínen elvégezhető és a szükséges legkevesebb vizsgálat alapján tudjuk megtenni. Az eredmények alapján a vizsgált kábeltípus állapotának leghatékonyabb
nyomon követése az alábbi módszerekkel biztosítható:
 Az egyik módszer, a Shore D keménységmérés a köpenyen, ami a termikus öregedés hatására fogyó lágyító mennyiségének, a köpeny keménységére gyakorolt hatását méri (a keménység növekedését).
 A másik módszer pedig, a kisülési feszültség kezdeti meredekségének a mérése a
„Kék” és a „Piros” éren. Ezzel a módszerrel a stabilizátor mennyiségének csökkenése követhető a vezetőképességre gyakorolt hatása alapján.
4.5.2.2 A küszöbszámok meghatározása
A komplex analízis fejezetben már volt szó róla, hogy az élettartam végét a kábel átütési
feszültség-csökkenésének a megindulásához kötjük. Az átütési feszültségmérés menetét
már részletesen bemutattam a 4.2.2. fejezetben. A vizsgálat lényege, hogy a próbatesten
egyenletesen növeljük a vizsgálófeszültséget egészen 25 kV-ig, ha elértük a 25 kV-ot akkor ezt a maximális feszültséget hagyjuk a mintán 1 percig, ha ezt a próbát kiállja a minta,
akkor az átütési feszültség >25 kV. Ha a próbatest ennél kisebb feszültségen átüt, akkor ezt
a kisebb feszültséget tekintettem az átütési feszültségnek.
Az alábbi 4/VIII. táblázat tartalmazza a feszültségpróba vizsgálat eredményeit. A cellákban
a „+” jel a feszültségpróbát kiállt ereket jelöli. Ahol időtartam található a cellákban, ott a
25 kV-on az átütés bekövetkezéséig eltelt időt, ahol feszültségérték ott az átütési feszültséget jelöli.
A kiértékelés során az eredmények számszerűsítése miatt a feszültségpróbát kiállt mintáknál 26 kV-os átütési feszültséget vettem számításba, egyéb esetekben azt a feszültséget,
ahol az átütés bekövetkezett.
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4/VIII. táblázat Az átütési vizsgálat eredményei
Üzemi év
0
53,35
87,56
139,55

Kék
+
7 sec
+
+

Piros
+
+
39 sec
5 kV

Fekete1 Fekete 2
+
+
+
33 sec
+
+
17 kV
60 sec

Az így átalakított eredményeket az alábbi értékelő táblázat (4/IX. táblázat) tartalmazza.
4/IX. táblázat Az átütési vizsgálat értékelő táblázata
Üzemi év
0
53,35
87,56
139,55

Kék
26
25
26
26

Piros
26
26
25
5

Fekete1 Fekete 2
26
26
26
25
26
26
17
25

Átlag
26,00
25,50
25,75
18,25

Szórás
0,00
0,58
0,50
9,71

A táblázatban kiszámítottam mind a négy ér mért eredményeiből az átlagos átütési feszültséget, valamint az eredmények szórását. Ha az eredményeket összevetjük a dielektromos
mérésekkel, látható, hogy a legnagyobb átütési feszültség csökkenés a „Piros” éren tapasztalható, ezen az éren mértem a legnagyobb kisülési feszültség meredekséget is a vizsgálat
végén. Valamivel kisebb kisülési feszültséget mértem a „Fekete1” továbbá a „Kék” ereken,
de az átütési feszültség csökkenése csak a „Fekete1” éren volt tapasztalható. A pontos
eredményekhez természetesen sokkal több és gyakoribb mérésre volna szükség, de csak
véges számú minta állt a rendelkezésre a roncsolásos vizsgálatokhoz.
A csökkenés vizsgálatához t-próbát használtam, az Excel-ben lévő statisztikai modul felhasználásával. A hipotézis az, hogy a 87,56 üzemi évnek megfelelő öregítés után az átütési
feszültség várható értéke megegyezik a 139,55 üzemi évnek megfelelő öregítésen átesett
minták átütési feszültségének várható értékével. A feszültségpróba mérés adatain elvégzett
t-próba eredményeit tartalmazza az alábbi 4.3. ábra, ami az Excel kimenőtáblázata. A táblázat eredményei alapján látható, hogy a hipotézisünk 95 %-os elfogadási szinten igaz (térték<tkritikus egyszélű).

A táblázat eredményei alapján - P(T<=t)=0,10177 - kijelenthető, hogy az

elvégzett mérések alapján 10,177% a valószínűsége, hogy a 87,56 és 139,55 egyenértékű
üzemi év után az átütési feszültségek várható értéke megegyezik. A t-próba eredményei
alapján megállapítható, hogy 139,55 egyenértékű üzemi év esetén, már tapasztalható az
átütési feszültség csökkenése (89,823%), tehát a vizsgálat elején definiált élettartam végét
– ami az átütési feszültség csökkenésének megindulása - már elérte a kábel.
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Kétmintás párosított t-próba a várható értékre

Várható érték
Variancia
Megfigyelések
Pearson-féle korreláció
Feltételezett átlagos eltérés
df
t érték
P(T<=t) egyszélű
t kritikus egyszélű
P(T<=t) kétszélű
t kritikus kétszélű

87,56
139,55
25,75
18,25
0,25
94,25
4
4
0,909879625
0
3
1,620635414
0,101770274
2,353363435
0,203540547
3,182446305

4.3. ábra Az átütési feszültség csökkenésének vizsgálatára elvégzett t-próba eredmény táblázata
A komplex kiértékelés következő lépése a diagnosztikai jellemzők élettartamot jelző küszöbszámainak a meghatározása. A diagnosztikai jellemzőkre vonatkozó, az élettartam
végét jelző küszöbszámot az előzőekben meghatározott regressziós egyenes segítségével
határoztam meg, mégpedig úgy, hogy a 139,55 üzemi év végére mekkora értékű lehet a
kiválasztott diagnosztikai jellemző értéke.
Az alábbi 4/X. táblázat tartalmazza a diagnosztikai jellemzőkre vonatkozó becsült értéket a
139,55 üzemi év esetén. A táblázatban kiszámítottam a 95 %-os konfidenciatartomány alsó
és felső értékét, ami azt a tartományt jelenti, hogy ha a jövőben is elvégezzük a mérést,
akkor ugyanennyi üzemi év esetén 95 %-os valószínűséggel ebben a tartományban lesz a
mért eredmény.
4/X. táblázat A diagnosztikai jellemzők határértékeire vonatkozó becslés
Diagnosztikai jellemző
Köpeny Shore D
keményésge
Kék éren mért kisülési
fesz. meredeksége *V/s+
Piros éren mért kisülési
fesz. meredeksége *V/s+

Becsült érték

95 %-os jóslási sáv
alsó határ felső határ

73,347

69,985

76,710

33,877

32,249

35,505

52,272

48,179

56,366
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Mivel minden diagnosztikai jellemző növekszik az öregedés hatására, ezért a 95 %-os konfidencia tartomány alsó határát tekintjük küszöbszámnak. Tehát a kábel az élettartamának a
végére ér, ha az alábbi kritériumok közül valamelyik teljesül:
 A köpenyen mért Shore D keménység meghaladja a 69,99-es értéket.
 A „Kék” éren mért kisülési feszültség kezdeti meredeksége meghaladja a 32,25
V/s-os értéket.
 A „Piros” éren mért kisülési feszültség kezdeti meredeksége meghaladja a 48,18
V/s-os értéket.
4.5.2.3 A laboratóriumi mérések eredményének korrigálása
A legutolsó lépésként még a laboratóriumban elvégzett mérések és a helyszíni mérések
közti különbségeket kell megvizsgálni.
Ebből a szempontból a Shore D keménységméréssel nincs probléma, ugyanis a laboratóriumi méréseket is ugyanazzal a kézi mérőórával végeztük, mint amelyet a helyszínen is
használni lehet, tehát ebben az esetben elfogadjuk az előző pontban megállapított határértéket.
A kisülési feszültség mérésénél már figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a laboratóriumi
méréseket rövid 0,5 m-es próbatesteken végeztük, melynek kapacitása összemérhető a mérőrendszerével. Így a helyszíni mérések előtt az eredményeket korrigálni kell, az 5.1.1.
fejezetben bemutatott korrekciós eljárással. Az összefüggéseket ott mutatom be, ide csak a
korrigált eredmények kerülnek. A számításokhoz az alábbi adatokat használtam:
 A vizsgált kábel kapacitása: 95 pF.
 A mérőrendszer kapacitása: 390 pF.
 A mérőrendszer saját kisülési feszültségének kezdeti meredeksége: 0,33 V/s.
Így a korrekciós eljárás után a következő küszöbszámok adódtak:
 a „Kék” érre vonatkozó korrigált küszöbszám: 163,801 V/s,
 a „Piros” érre vonatkozó korrigált küszöbszám:244,617 V/s.
A vizsgálatok végére elértük a kitűzött célt, meghatároztuk a vizsgált kábeltípus esetén
használható diagnosztikai méréseket és a hozzájuk tartozó küszöbszámokat.
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A következő 4/XI. táblázatban összefoglaltam kerekítve a diagnosztikai méréshez tartozó
küszöbszámokat, amelyek már a diagnosztikai szakemberek számára is használhatók a
helyszíni mérések értékelésekor.
4/XI. táblázat Az élettartam végét jelző küszöbszámok
Diagnosztikai mérés
Shore D keménységmérés a köpenyen
kisülés feszültség meredeksége a kék éren
Kisülési feszültség meredeksége a piros éren

Élettartam végét jelző küszöbszám
70
164 V/s
245 V/s
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A teljes feszültségválasz módszer kidolgozásakor Németh Endre feltételezte, hogy a mérőműszer szigetelési ellenállása nagyságrendekkel nagyobb, mint a vizsgált próbatesté.
Azonban a korszerű szigetelőanyagok esetén már nehézségekbe ütközik ezen kritérium
teljesítése. Ebben a fejezetben a vizsgálati módszer továbbfejlesztésére mutatom be az általam kidolgozott módszert.

5.1 A mérőrendszer hatása a teljes feszültségválasz mérés eredményére
A feszültségválasz mérésénél alapvető követelmény, hogy a mérőrendszer ne befolyásolja
a mért paramétereket. Nyilvánvaló, hogy a mérőrendszer kapacitása és szigetelési ellenállása hatással van a kisülési és visszatérő feszültség kezdeti meredekségére. Általánosságban elmondható, hogy a mérőrendszer szigetelési ellenállásának legalább két nagyságrenddel meg kell haladnia a vizsgálandó próbatest szigetelési ellenállását, továbbá a mérőrendszer kapacitása legyen elhanyagolható a vizsgált próbatest kapacitásához képest [Németh
1974]. Ipari környezetben ahol a kábelek hossza több 10 métertől kilométerekig terjed, ez
általában teljesíthető. A legrosszabb esetet figyelembe véve egy 6/10 kV-os XLPE szigetelésű 500 mm2 keresztmetszetű kábel kilométerenkénti kapacitása 0,61 µF, ami méterenként
610 pF-ot jelent [MKM katalógus], a kisfeszültségű jelzőkábelek esetén ez az érték 100300 pF/m. A méréseknél alkalmazott műszerek bemenő kapacitása 10-100 pF közötti, az
alkalmazott mérőkábelé pedig 390 pF.
Laboratóriumi méréseknél – ahol a vizsgált kábelszakaszok hossza maximum néhány méter - ezt a hatást már nem lehet elhanyagolni. A mérőrendszer kapacitása korrigálható az
alábbi összefüggéssel [Németh 1974]:
(5.1.)
ahol Cp a próbatest-, Cm a mérőrendszer kapacitása, Se a kezdeti meredekség tényleges értéke, Sm pedig a mérőrendszer kapacitásának zavaró hatásával mért meredekség. Ez az öszszefüggés csak akkor használható, ha a mérőrendszer szigetelési ellenállása több nagyságrenddel nagyobb a mérendő próbatest szigetelési ellenállásánál. Azonban, polietilén szigetelésű kábelek rövid mintáinak laboratóriumi vizsgálatánál a próbatest szigetelési ellenállá56
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sa olyan nagy lehet, hogy az már összemérhető a mérőrendszer szigetelési ellenállásával,
így a (5.1.) összefüggés nem alkalmazható.
5.1.1 A mérőrendszer hatásának modellezése
A mérendő próbatestet modellezhetjük az 5.1. ábrán látható, általános szigetelésekre használt modellel.

5.1. ábra Szigetelések villamos modellje
Az ábrán Cg jelenti a szigetelés geometriai kapacitását. A szigeteléstechnikával foglalkozó
szakirodalmak ezt a kapacitást általában úgy definiálják, mint az a kapacitás, amelyet akkor mérnénk, ha a szigetelés geometriája nem lenne kitöltve szigetelőanyaggal, tehát a vezetők geometriájából a vákuumban adódó kapacitás. Vizsgálatunk szempontjából ebbe a
kapacitásba értjük bele a szigetelés „kis” időállandójú polarizációs folyamatait is, tehát
azokat a polarizációs folyamatokat is, melyeknek időállandója jóval a szekundum nagyságrendje alá esik. Gyakorlatilag ez az a kapacitás, amit ipari frekvencián (50-60 Hz-en) mérhetünk a szigetelésen. A modellen Rg jelenti a szigetelés „geometriai” vagy egyenáramú
ellenállását, míg a Rpn-Cpn soros tagok pedig a különböző „nagy” időállandójú polarizációs
folyamatokat reprezentálják. Az előző gondolatmenetet folytatva a „nagy” időállandójú
polarizációs folyamatokon a szekundumnál nagyobb időállandójú folyamatokat értjük.
Elméletileg igen hosszú feltöltési időt választva, a kisülési feszültség kezdeti meredeksége
egyenesen arányos a szigetelés fajlagos ellenállásával. Az 5.1 ábra jelöléseit alkalmazva,
Ut feszültségre feltöltött szigetelés esetén a kisülési feszültség kezdeti meredeksége a következő:
(5.2.)
ahol τg=Rg∙Cg. A kisülési feszültség kezdeti meredekségére természetesen hatással vannak
a feltöltési időnél nagyobb időállandójú polarizációs folyamatok, de a gyakorlatban megfelelően hosszú feltöltési időt (>1000 s) alkalmazva ezt a hatást elhanyagolhatjuk.
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A visszatérő feszültség kezdeti meredekségének meghatározásához használjuk a szigetelés
egyszerűsített modelljét (5.2. ábra)

5.2. ábra Szigetelések egyszerűsített villamos modellje
Ebben a modellben a soros Rp-Cp tag reprezentálja az eredőjét azon polarizációs folyamatoknak, melyeknek időállandója a kisütési és a feltöltési idő közé esik. A számítások során
feltételezzük, hogy a kisütési és feltöltési idő közé eső időállandók teljesen kifejlődött állapotban vannak a kisütés megszüntetésekor (ebbe az időállandó tartományba tartozó polarizációs folyamatokhoz tartozó kapacitások a töltési feszültségre töltött állapotban vannak),
ugyanakkor az ezen időállandó-tartományon kívüli folyamatokat elhanyagoljuk, tehát teljesen visszafejlődött állapotban vannak (az elektromos modellben a hozzá tartozó kapacitások feszültsége 0 V). Ilyen megkötésekkel a visszatérő feszültség kezdeti meredeksége a
következő:
(5.3.)
ahol τr=Rp∙Cg.
A mérőrendszer is modellezhető egy az 5.2. ábrának megfelelő áramkörrel, így a mérőrendszer és a próbatest összekapcsolása esetén megjelenő kisülési és visszatérő feszültségeket az 5.3. ábra szerinti helyettesítő áramkörrel számíthatjuk.

5.3. ábra A mérőrendszer és a próbatest együttes villamos modellje
Ezek alapján a mérőrendszer is jellemezhető egy
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(5.4.)
kisülési-, valamint egy
(5.5.)
visszatérő feszültség kezdeti meredekséggel, ahol τgm=Rgm∙Cgm, illetve τrm=Rpm∙Cgm.
A mérőrendszer és a próbatest eredő kisülési feszültségének kezdeti meredeksége számítható a Rg-Cg és Rgm-Cgm elemek párhuzamos kapcsolásával. A folyamatot jellemző eredő
időállandó (τgr) a következő:
.

(5.6.)

A kisülési feszültség kezdeti meredekségének eredője (Sdr) a (3.2.) és a (3.4.) egyenletek
(5.6.) egyenletbe történő behelyettesítésével némi átrendezés után adódik:
(5.7.)
A visszatérő feszültség kezdeti meredekségének eredője (Srr) az előzővel teljesen hasonló
módon levezetve adódik:
.

(5.8.)

Az (5.7.) és (5.8.) összefüggések óriási gyakorlati jelentőséggel bírnak, ugyanis elegendő
megmérni a mérőrendszer saját kisülési és visszatérő feszültségének kezdeti meredekségeit, majd a mérőrendszer és a próbatest kapacitásának ismeretében a próbatest tényleges
feszültségválasz-paraméterei meghatározhatók.
5.1.2 A kapott eredmények laboratóriumi ellenőrzése
Az előző szakaszban kapott eredményeket laboratóriumban végzett mérésekkel is ellenőriztem. A laboratóriumi vizsgálatok célja az volt, hogy meghatározzuk a feszültségválaszmérő műszer mérőkábelének hatását a mért eredményekre. A mérések során az alkalmazott
vizsgálófeszültség 1000 V, a töltési idő 999 s a rövidzárási idő 2 s volt. A mérések során
megmértem a mérőműszer mérőkábelének, valamint két 0,5 m hosszú próbatestnek (Cable
1, Cable 2) a paramétereit, majd összevetettem az előző fejezetben kapott számítások
eredményével.
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A vizsgálatok első lépéseként megmértem az egyes kábelek kapacitásait 50 Hz-en. A következő eredmények adódtak:
 mérőkábel: 390 pF
 Cable 1: 190 pF
 Cable 2: 216 pF.
Ezek után lemértem magában az „üres” mérőkábelt, majd a mérőkábelt kiiktatva Cable 1
és Cable 2 jelű próbatesteket, rövid vezetékekkel csatlakoztatva azokat a feszültségválasz
mérőhöz. A szórt kapacitásokat lecsökkentendő, a hozzávezetést úgy alakítottam ki, hogy a
vezetékek a levegőben kifeszítve lógjanak. Legvégül a mérőkábelen keresztül csatlakoztattam a próbatesteket a műszerhez és így is elvégeztem a méréseket. A kapott eredmények az
alábbi 5/I. táblázatban láthatók.
5/I. táblázat A mérések és a számítások eredményei
Vizsgált objektum

Sd [V/s]

Sr [V/s]

Mérőkábel

0.33

0.29

Cable 1

20.50

26.50

Cable 2

68.50

45.50

Mérőkábel + Cable 1

8.46

10.76

Mérőkábel + Cable 2

29.00

21.00

Mérőkábel + Cable 1

6.94

8.88

Mérőkábel + Cable 2

24.63

16.41

Mért

Számított

Az 5/I. táblázat eredményei alapján látható, hogy a számított értékek minden esetben 1820%-kal kisebbek, mint a mért értékek. Ez annak az eredménye, hogy a feszültségválasz
mérő nem a valódi kezdeti meredekséget méri, hanem annak a szelőjét. A szelők meredeksége pedig mindig kisebb, mint az elméleti kezdeti meredekség. De ennek ellenére a számítások eredménye a gyakorlat számára igen hasznos, ugyanis ettől jóval nagyobb – több
nagyságrendnyi - változások jelentik a szigetelés állapotában beállt változásokat [Németh
1974, 1995a, 1995b]. Mindazonáltal ezek az eltérések nem meghatározók.

5.2 XLPE szigetelésű kábelek vizsgálata
A korszerű XLPE kábelek esetén a termikus öregedés során jelentősen nem változnak a
villamos paraméterek. Ennek igazolására termikus öregítéses vizsgálatot végeztem. A
vizsgálatok középfeszültségű XLPE szigetelésű kábelből készült mintákon történtek. Az
öregítés hőmérséklete 130°C volt. Ez igen intenzív öregítést jelentett a minták számára. A
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VII. Melléklet VII/10. fényképén jól látszik az öregedett minták színének megváltozása, a
minták „barnulása”. Az öregítési paraméterek meghatározásakor a korábbi vizsgálatok
eredményeit vettem figyelembe [Montanari, Motori 1992], miszerint ezen a hőmérsékleten
a vezetőképesség jelentős megnövekedése már 1000 óra öregítési idő után várható. (5.4.
ábra).

5.4. ábra XLPE mintákon a vezetőképesség relatív megváltozása termikus öregítés hatására [Montanari, Motori 1992]
Az ábrán a vízszintes tengelyen látható az öregedés időtartama, a függőleges tengelyen
pedig a vezetőképesség megváltozásának aránya a kiinduló állapothoz képest. Látható,
hogy 130°C öregítési hőmérséklet hatására a vezetőképesség négy nagyságrendet növekszik. Ezek alapján a kisülési görbe kezdeti meredekségében is növekedést kellett volna
tapasztalni. Az elvégzett vizsgálatok eredményei az 5/II. táblázatban láthatók.
5/II. táblázat XLPE kábelmintákon mért teljes feszültségválasz mérés eredménye
Öregítés
[h]

Kisülési feszültség
kezdeti meredeksége [V/s]

Visszatérő feszültség kezdeti meredeksége [V/s]

átlag

szórás

átlag

szórás

0

0,265

0,268

0,804

0,199

330

0,073

0,108

0,343

0,080

490

0,078

0,116

0,409

0,137

650

0,139

0,145

0,510

0,132

810

0,053

0,117

0,350

0,194

970

0,105

0,149

0,344

0,106

1130

0,000

0,000

0,356

0,219
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Mivel a kisülési feszültség kezdeti meredeksége az öregítés hatására igen kis mértékben
(szórási tartományon belül) változik, és nullához igen közeli értékeket mutat, ezért megállapítható, hogy a vizsgált minták szigetelési ellenállása a vizsgálóműszer bemeneti ellenállásával közel megegyezik. Mindezek ellenére, a több nagyságrendnyi növekedést így is
érzékelni kellett volna. Így megállapítható, hogy a vizsgált kábelszigetelések anyaga lényegesen eltért az irodalomban vizsgálttól [Montanari, Motori 1991], mivel az utóbbi
években jelentősen fejlődtek a kábelszigetelésre használt műanyagok [Mendelsohn, Richardson 2009]. Ezt megerősíti [Oyegoke et al. 2003], akik szerint nem a termikus öregedés, hanem főként a water treeing megjelenése okozza az XLPE szigetelések meghibásodását.

5.3 Kisfeszültségű PE kábelek vizsgálata
Középfeszültségű polietilén szigetelésű kábelminták vizsgálatakor nehézséget okoz, hogy
ezen kábelmintákból új minták beszerzése már nem lehetséges, mivel középfeszültségű
kábeleknél már kizárólag térhálósított polietilént használnak szigetelőanyagként. Ezért a
polietilén szigetelések tulajdonságai legkönnyebben kisfeszültségű kábeleken tanulmányozhatók, a kapott eredményekből következtetni lehet a középfeszültségű kábelek tulajdonságaira.
A vizsgálatokat koaxiális kisfeszültségű kis sűrűségű polietilén szigetelésű (LDPE – low
density polyethilene) kábeleken végeztem. A mintákat két csoportra bontva, intenzív termikus öregítésnek vetettem alá. A két csoport igénybevétele a következő volt:
 A csoport: 168 óra 95°C hőmérsékleten,
 B csoport: 678 óra 100°C hőmérsékleten.
Mindkét csoport esetében a polietilén már elérte a folyáshatárt, ami igen nagy igénybevételnek felel meg.
A mintákon kétféle kémiai, anyagszerkezeti vizsgálatot végeztem. Az összehasonlíthatóság
miatt az öregített mintákon kívül öregítetlen, vagyis új mintákon is el kell végezni a vizsgálatokat.
Az első vizsgálat az oxidációs indukciós idő (OIT – oxidation induction time) mérése volt.
Ez a mérés a stabilizátor mennyiségét méri a polietilénben. A mérés igen érdekes eredményt hozott, mivel az új, az A csoport és a B csoport mintáin is 0 perc indukciós időt
mértem. Ez azt jelenti, hogy a kábelszigetelés nem tartalmaz stabilizátort. Ennek oka az,
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hogy a vizsgált kábel beltéri használatra készült, tehát tervezésekor nem számoltak szélsőséges igénybevételre.
A második vizsgálat az infravörös spektrum (FTIR) vizsgálata volt. A polietilén degradációja során karbonil csoportok keletkeznek, amiket az infravörös spektrumon az 1740 cm-1
hullámszámnál találunk. Ennek a csúcsnak az intenzitása függ a degradáció mértékétől. Ha
ezt a csúcsot viszonyítjuk egy olyan belső referencia csúcshoz, amelynek intenzitása nem
változik a degradáció alatt (2018 cm-1), akkor meghatározhatunk egy karbonil indexet.
Ezzel lehet jellemezni a degradáció mértékét és összehasonlítani a kábelek öregedését.
Az alábbi 5.5. ábrán a három minta infravörös spektruma látható. A 11. minta az A csoportból származik, míg az 5. minta a B csoportból, míg az alsó spektrogram az új kábelszigetelésen végzett mérés eredménye.

5.5. ábra A három minta IR spektruma
A csúcsokból meghatározott karbonil indexet tartalmazza az alábbi 5/III. táblázat, a megfelelő mintáknál már azt az öregítési csoportot jelöltem, amelyikből a minták származnak.
5/III. táblázat A három minta karbonil indexe
minta
Új
A csoport (168 h @95°C)
B csoport (678 h @100°C)

1740 cm-1 csúcs területe
292,54
3385,76
18900,38

2018 cm-1 csúcs területe
297,39
276,41
715,72

Karbonil index
0,98
12,24
26,40
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Az eredmények alapján látható, hogy az öregedés hatására jelentősen növekszik a karbonil
index.
A vegyi vizsgálatokkal párhuzamosan elvégeztem a teljes feszültségválasz-mérést, mint
villamos mérést a dielektromos jellemzők vizsgálatára. A töltési idő itt is 999 s, a rövidzárási idő 2 s, a töltési feszültség 1000 V, hasonlóan a PVC-n végzett vizsgálatokhoz. A mérések eredményei az alábbi 5.4. táblázatban láthatók.

5/IV. táblázat A teljes feszültségválasz mérés eredménye
Minta
Új
A csoport (168 h @95 °C)
B csoport (678 h @100 °C)

Kisülési fesz. meredeksége [V/s]
0
0,35
1,06

Visszatérő fesz. meredeksége [V/s]
0,59
15,60
7,38

A táblázat eredményei alapján látható, hogy az öregítés hatására a kisülési feszültség kezdeti meredeksége növekedett, habár csak nagyon kis mértékben, mivel a polietilén fajlagos
ellenállása még az öregítés után is igen nagy értékű. Az ilyen kis változás azonban igen
nehézzé teszi a vizsgálatok értékelését.
A visszatérő feszültség kezdeti meredeksége a kisebb termikus igénybevétel hatására nagyobb, mint az intenzívebb öregítés hatására. Ebben hasonlít a PVC szigeteléshez a viselkedése (lásd III. Melléklet MIII/V. táblázat és MIII/6. ábra). Ott is az öregítés elején tapasztalható a visszatérő feszültség kezdeti meredekségének nagyobb növekedése, majd az
öregítés előrehaladtával beállt egy kisebb értékre. A visszatérő feszültség ilyen irányú változása további vizsgálatot igényel, de a visszatérő feszültség értékelésének jelentősége a
későbbiekben nőhet, mivel a változás mértéke jóval nagyobb, mint a kisülési feszültség
esetén.

5.4 Vegyes szigetelésű kábelszakaszok vizsgálata
A kábelhálózatok diagnosztikai vizsgálata során problémát okoznak a vegyes kábelszakaszok. A vegyes kábelszakaszok általában úgy keletkeznek, hogy egy régi olaj-papír szigetelésű szakasz meghibásodik, és ha műszaki-gazdasági okból nem indokolt a teljes szakasz
cseréje, akkor javítás során a meghibásodott szakaszt korszerű térhálósított polietilén
(XLPE), korábban polietilén szigetelésű kábellel pótolják. Az ilyen vegyes kábelszakaszok
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állapotának dielektromos mérésekkel történő diagnosztikai vizsgálata a kétféle szigetelőanyag nagyon eltérő villamos tulajdonságai miatt nehézségekbe ütközik.
A 5.1. fejezetben bemutatott korrekciós módszer alkalmazásával bizonyos feltételek mellett mégis tudunk megállapításokat tenni az olaj-szakasz állapotára vonatkozólag.
Ennek igazolásához egy két szakaszból (egy olaj-papír és egy XLPE vagy PE szakaszból)
álló kábel modelljét készítettem el.
5.4.1 Olaj-papír és PE szigetelésű vegyes szakasz vizsgálata
A vezető keresztmetszetét 150 mm2–re választva, az olaj-papír szakasz hosszegységre vonatkoztatott kapacitása 0,53 µF/km [Verebély 1952], a PE szakaszé 0,37 µF/km [MKM
katalógus]. A kisülési feszültség kezdeti meredeksége egy száraz olaj-papír szigetelés esetén 1…10 V/s tartományba esik, míg egy elnedvesedett olaj-papír szigetelés esetén meghaladja a 100 V/s értéket. A visszatérő feszültség kezdeti meredeksége egy új olaj-papír szigetelés esetén 1…10 V/s közötti érték, míg egy termikusan elöregedett olaj-papír szigetelésnél ez jóval meghaladja a 100 V/s értéket [Németh 1995, 1997, 1999]. PE kábeleken
végzett mérések alapján a kisülési feszültség kezdeti meredeksége a termikus öregedés
hatására alig változik, a kezdeti 0 V/s értékről nagyjából 1 V/s értékre. A visszatérő feszültség kezdeti meredeksége PE szigetelés esetén a kezdeti 0,5 V/s értékről 10 V/s körüli
értékre növekszik. A modellezés során az alábbi feszültségválasz paramétereket használom:
 kisülési feszültség kezdeti meredeksége:
o száraz olaj-papír: 5 V/s
o nedves olaj-papír: 100 V/s
o új és öregedett PE: 1 V/s
 visszatérő feszültség kezdeti meredeksége:
o új olaj-papír: 5 V/s
o öregedett olaj-papír: 100 V/s
o új PE: 1 V/s
o öregedett PE: 10 V/s
A fenti paramétereket használva az olaj-papír szakasz hosszának arányában határozzuk
meg a feszültségválasz-mérés lehetséges értékeit. A kapott eredmények az 5.6. és az 5.7.
ábrán láthatók.
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5.6. ábra A kisülési feszültség kezdeti meredekségének változása az olaj-papír szakasz
hosszának arányában
Mivel az öregedés során a polietilén szigetelés kisülési feszültségének kezdeti meredeksége nem változik jelentősen, ezért az olaj-papír szakasz jellemzőinek változása fogja döntően befolyásolni a vegyes szakaszon mért értéket. Tehát az 5.6. ábra eredményei alapján
megállapíthatjuk, hogy az olaj-papír szakasz nedvesedésének mértéke meghatározható, ha
e szakasz hosszának aránya a teljes kábelhosszhoz képest ismert.
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5.7. ábra A visszatérő feszültség kezdeti meredekségének változása az olaj-papír szakasz
hosszának arányában
A visszatérő feszültség kezdeti meredekségének kiértékelése valamivel összetettebb, mivel
a polietilén szakasz öregedése során a feszültségválasz-mérés ezen paraméterének értéke
meghaladhatja az új papírszigetelésen mért visszatérő feszültség kezdeti meredekségét. Az
eredményekből azonban mégis lehet következtetéseket levonni, főként az olaj66
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papírszakaszra vonatkozólag, mivel ezen szigetelőanyag visszatérő feszültségének változása egy nagyságrenddel meghaladja a polietilén szigetelés ezen paraméterének megváltozását. Nyilvánvalóan, ha a mért paraméter meghaladja a PE szigetelésre jellemző legnagyobb
értéket (10 V/s), akkor az olaj-papír szakasz termikusan öregedett. Az olaj-papír szakasz
visszatérő feszültségének lehetséges értékei a (5.8.) összefüggés átrendezésével meghatározhatók:
(5.9.)
Ahol az Sr1 az egyik szakasz lehetséges-, Sr2 a másik szakasz lehetséges- és Srr a vegyes
szakaszon mért visszatérő feszültség kezdeti meredekségei, C1 és C2 az egyes szakaszok
kapacitásai.
Tételezzük fel, hogy egy vegyes 150 mm2 keresztmetszetű kábelvonalon 15 V/s kezdeti
visszatérő feszültség meredekséget mértünk. Az olaj-papír szakasz lehetséges visszatérő

Visszatérő feszültség kezdeti meredeksége *V/s+

feszültség értékeit az alábbi 5.8. ábrán láthatjuk az olaj-papír szakasz hosszának arányában.
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5.8. ábra A visszatérő feszültség kezdeti meredekségének lehetséges értékei az olaj-papír
szakasz hosszának arányában
Az 5.8. ábrán folytonos vonal jelzi az öregedett PE kábelszakasz, míg a szaggatott vonal az
új állapotú PE szakasz esetén az olaj-papír szakasz lehetséges visszatérő feszültség értékeit.
Az ábra alapján megállapítható, hogy ha az olaj-papír szakasz relatív hossza nagyobb, mint
40%, akkor a polietilén szakasz által okozott bizonytalanság (az ábrán a szaggatott és a
folytonos vonal közti különbség) viszonylag kicsi, a mért értéket az olaj-papír szakasz határozza meg. Ha az olaj-papír szakasz rövid (<10%) akkor a lehetséges értékek bizonytalansága nagy, de ekkor az értékek így is jóval nagyobbak, mint az öregedett polietilénszi67
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getelésre jellemző érték, tehát egyértelműsíthető az olaj-papír szakasz termikus öregedése.
Ha az olaj-papír szakasz hossza 20…40% akkor a visszatérő feszültség kezdeti meredekség lehetséges értékeinek a bizonytalansága nagy, és nem haladják meg jelentős mértékben
a polietilénre jellemző értékeket. Ekkor nem állapítható meg az olaj-papír szakasz állapota.
5.4.2 Olaj-papír és XLPE szigetelésű vegyes szakasz vizsgálata
Az előző fejezet számításait elvégeztem arra az esetre is, amikor az extrudált kábel szigetelésének anyaga térhálósított polietilén (XLPE). A számításokhoz felhasználtam az XLPE
kábelek termikus öregítésének eredményeit (5.2. fejezet). Ezek alapján a különböző szakaszok egyes öregedési fázisaihoz az alábbi értékeket használom mind a kisülési, mind a
visszatérő feszültség kezdeti meredekségére:
o száraz vagy új olaj-papír: 5 V/s
o nedves vagy termikusan öregedett olaj-papír: 100 V/s
o új és öregedett XLPE: 0,2 V/s
A vezető keresztmetszete ebben az esetben is legyen 150 mm2, a hosszegységre vonatkoztatott kapacitása az olaj-papír szakasznak ekkor 0,53 µF/km az XLPE szakaszé 0,37
µF/km. A számítások eredményei az 5.9. ábrán láthatók.
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5.9. ábra A kisülési és visszatérő feszültség kezdeti meredekségének lehetséges értékei az
olaj-papír szakasz hosszának arányában
Mivel az XLPE szigetelésű szakasz kisülési és visszatérő feszültség kezdeti meredekségei
jelentősen nem változnak a termikus öregítés során, ezért az olaj-papír szakasz fogja meg68
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határozni a feszültségválasz mérés eredményeit. Ebben az esetben, ha az egyes szakaszok
hossza ismert, akkor az 5.9 összefüggés segítségével meghatározható az olaj-papír szakasz
öregedési állapota, ha az XLPE szakasz feszültségválasz értékeire 0,2 V/s értéket helyettesítünk. Ekkor az 5.4.1. fejezetben tárgyalttól lényegesen egyszerűbb eset adódik, mivel az
XLPE szakasz feszültségválasza gyakorlatilag nem változik a termikus öregítés során.
5.4.3 Laboratóriumi vizsgálatok
A laboratóriumi vizsgálatokhoz egy olaj-papír szigetelésű kábelszakaszból és XLPE szigetelésű kábelekből modelleket készítettem, ezeken végeztem az ellenőrző méréseket.
5.4.3.1 A laboratóriumi vizsgálatokhoz használt vegyes kábelszakasz modell
Az olaj-papír kábelszakasz egy ipartelepről a laboratóriumba behozott már üzemben lévő
szakasz, ismeretlen típusú, szektorvezetős, övszigetelésű kábel. A paraméterei nem ismertek, ezért először a villamos jellemzők mérését végeztem el. A méréseket csak egy éren
végeztem, a többi eret és a köpenyt összekötöttem és földeltem.
Az olaj-papír szakasz adatai:
 hossz: 5,6 m
 kapacitás 50 Hz-en: 3,806 nF
 így a hosszegységre jutó kapacitás: 0,679 nF/m.
A szigetelési ellenállás időfüggvényét is megmértem 1000 voltos feszültséggel, a mérés
eredményeit az alábbi 5.5. táblázat tartalmazza.
5.5. táblázat Az olaj-papír kábeldarab szigetelési ellenállás mérésének eredménye

Rszig [MΩ]

00:15

00:30

00:45

162

174

181

Idő *p:mp+
01:00 02:00 05:00
186

196

210

10:00

16:39

20:00

226

238

242

A kábeldarabon elvégeztem a teljes feszültségválasz-mérést, 1000 voltos feszültséggel, a
töltési időt 1000 s-nak, a rövidzárási időt 2 s-nak választva. Az eredmények a következők
lettek:
 kisülési feszültség kezdeti meredeksége (Mk): 270 V/s,
 visszatérő feszültség kezdeti meredeksége (Mv): 160 V/s.
Ezek alapján megállapítható, hogy a kábelszakasz szigetelése elnedvesedett, termikusan
öregedett, tehát igen rossz állapotban van.
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A modell kialakításához két, új állapotú kisfeszültségű polietilén kábelt használtam. A kábelek adatai a következők:
 PE I.:
o hossz: 100 m
o kapacitás CPEI.=11,13 nF
o kisülési feszültség kezdeti meredeksége, SdPEI.=0 V/s
o visszatérő feszültség kezdeti meredeksége, SrPEI. =0,2 V/s
 PE II.:
o hossz: 100 m
o kapacitás CPEII.=11,08 nF
o kisülési feszültség kezdeti meredeksége, SdPEII.=0 V/s
o visszatérő feszültség kezdeti meredeksége, SrPEII.=0,31 V/s
Mivel a kábelek keresztmetszete különbözik, ezért különbözik a hosszegységre jutó kapacitásuk. A kábel modellek megalkotásakor 150 mm2 keresztmetszetet tételeztem fel azért,
hogy a mérési eredmények összevethetők legyenek az előző fejezet eredményeivel. Az
előző fejezet kapacitásértékei alapján kiszámoltam az egyes kábelszakaszok hosszait,
mintha azok 150 mm2-es keresztmetszettel rendelkeznének. Tehát az olaj-papír szakasznál
0,53 µF/km a polietilén szakasznál 0,37 µF/km hosszegységre jutó kapacitást feltételezve,
a modellezés során az alábbi hosszúságúaknak tekintjük az egyes szakaszokat:
 lolaj-papír= 7,18 m,
 lPEI.= 30,08 m és
 lPEII.= 29,94 m.
Mivel az egyes szakaszokat háromféleképpen lehet összekapcsolni, így a méréseket három
kábelmodellen tudtam elvégezni:
 7,18 méter hosszú olaj-papír szigetelésű szakaszon.
 Egy 7,18 méter hosszú olaj-papír és egy 30,08 méter hosszú polietilén szigetelésű
szakasz összekapcsolásából álló kábelvonalon, (19,3 % olaj-papír, 80,7 % polietilén) és
 Egy 7,18 méter hosszú olaj-papír és egy 60,02 m hosszú polietilén (10,7 % olaj papír, 89,3 % polietilén) szakaszból álló kábelvonal modelljén. Ami mindkét polietilén szakasz és az olaj-papír szakasz összekapcsolásából áll.
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Először összekapcsoltam az olaj-papír szakaszt a PE szakasszal, lemértem, majd mindhárom szakasz összekapcsolásával ismét elvégeztem a teljes feszültségválasz-mérést. A mérések közt minden mintát rövidre zárva egy-egy órát pihentettem, azért, hogy a szigetelésben kialakult polarizációs folyamatok visszafejlődjenek.
A mérési eredmények, továbbá a kábelek paraméterei alapján az (5.1. és 5.9.) összefüggésekkel az olaj-papír szakaszra számolt kisülési és visszatérő feszültség értékek az alábbi
5/VI. táblázatban láthatók.
5.6. táblázat Az olaj-papír szakasz és a vegyes szakasz mért és számított értékei
Vizsgált kábel
Olaj-papír
PE I.
Mért

Számított

Mk [V/s]
270
0

Mv [V/s]
160
0,20

0

0,27

Olaj-papír+PE I. *

173,7

97,5

Olaj-papír+PE I.+PE II.**

121,8

70,5

Olaj-papír (*-ból számítva)
Olaj-papír (**-ból számítva)

689,41
838,01

279,22
366,91

PE I + PE II.

A táblázat adatai alapján megállapíthatjuk, hogy a mért eredő értékek és az (5.1.) illetve
(5.9.) összefüggésekkel számított értékek között jelentős eltérések adódtak. Ennek oka a
teljes feszültségválasz-mérés módszerében keresendő.
A méréseket a tanszéken a 90-es években kifejlesztett „Voltage Response Meter” nevű
készülékkel végeztem. A készülék a szelő módszert alkalmazza, vagyis a kezdeti értéket és
egy későbbi értéket összekötő egyenes meredekségét számítja ki. Az így kiszámított szelő
meredeksége mindig kisebb, mint a valódi kezdeti meredekség. Nyilvánvalóan a hiba annál
nagyobb, minél nagyobb a tényleges meredekség, ahogyan a táblázat adataiból ez látható
is.
Konzekvensen alkalmazva a szelő módszert a meredekség meghatározására, ez nem okoz
problémát, ugyanis összehasonlító mérésként így is lehet követni egy adott szigetelés állapotának megváltozását. Olyan esetekben, ahol fontos a meredekség minél pontosabb meghatározása látható, hogy mekkora hibákat okozhat, mint például esetünkben.
Az elméleti módszer alkalmasságának vizsgálatához, mindhárom mérés oszcillogramját és
mért értékeit tárolós oszcilloszkóppal elmentettem. Az oszcillogramok a VI. Melléklet
MVI/1., MVI/2. és MVI/3. ábráin láthatóak.
A mért értékeket az oszcilloszkópról CSV file formátumban el lehet menteni, amely Microsoft Excel programmal beolvasható.
71

5 A TELJES FESZÜLTSÉGVÁLASZ MÓDSZER KITERJESZTÉSE POLIETILÉN SZIGETELÉSEKRE
A mérés során az oszcilloszkóp időalapja 2,5 s, a mintavételi idő 10 ms volt. Azonban a
méréseket így is csak korlátozott pontossággal lehetett elvégezni, mivel az oszcilloszkópnak a vertikális felbontása igen durva. A gyakorlatban ez 8 voltos függőleges felbontást
jelent, és még így is igen nehéz a meredekségek pontos meghatározása. Különösen akkor,
ha a kisülési és a visszatérő feszültségek változása kicsi, ilyenkor nagy hibák adódhatnak.
A meredekségek meghatározásához az Excel regressziós egyenes illesztő eszközeit használtam.
A kisülési feszültséggörbe (Uk(t)) a feszültségforrás lekapcsolása után rövid ideig (addig,
amíg a kifejlődött polarizációs folyamatok hatása elhanyagolható) leírható egy exponenciális görbével:
,

(5.10.)

ahol U0 a feszültségforrás feszültsége, τg=Rg∙Cg pedig a kisülési folyamat időállandója,
ahol Rg a szigetelés szigetelési ellenállása, Cg pedig a kapacitása (lásd 5.3. ábra).
A meredekség meghatározásakor igen fontos szempont, hogy a töltési feszültség lekapcsolása után a lehető legkevesebb mintát használjuk a regressziós egyenes meghatározásához,
ugyanis minél többet használunk, annál nagyobb a polarizációs folyamatok hatása a kisülési feszültség időfüggvényére. Túl kevés minta esetén viszont a pontosság nem lesz kielégítő.
Kompromisszumos megoldásként, a regressziós görbe determinációs együtthatójának értékét vizsgáltam. Azt a legkevesebb mintát használtam, amelynél a determinációs együttható
értéke éppen átlépte a 0,95-ös határt. A kezdeti meredekség pedig a regressziós függvény
0-helyen vett differenciálhányadosával egyenlő. A számítások kimenő diagramjai a VI.
Melléklet MVI/4-VI/6. ábráin láthatók. A kapott regressziós görbék paraméterei, a regreszszióhoz használt minták száma és a regressziós görbékből számított kezdeti meredekségek
értékei az alábbi 5/VII. táblázatban láthatók.
5/VII. táblázat Az olaj-papír szakasz és a vegyes szakaszok regressziós egyeneseinek paraméterei és a kisülési feszültség kezdeti meredeksége
Mért szakasz

U0 [V]

olaj-papír
olaj-papír + PE I.
olaj-papír + PE I. +PE II.

1014,2
1014,7
1009,4

1/t [1/s] minták száma Sd [V/s]
0,946
0,254
0,144

5
18
36

959,43
257,78
145,35
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A visszatérő feszültség kezdeti meredekségére is hasonló módon elvégezhető a számítás. A
visszatérő feszültség időfüggvénye (Uv(t)) a rövidzár bontása utáni rövid ideig (amíg a Cp
kapacitás feszültségcsökkenése elhanyagolható) leírható az alábbi összefüggéssel:
,

(5.11.)

ahol U0 a feszültségforrás feszültsége, τr=Rp∙Cg pedig a kisülési folyamat időállandója,
ahol Rp a polarizációs ellenállás, Cg pedig a geometriai kapacitás (lásd 5.3. ábra).
Természetesen erre az esetre is igaz, amennyire csak lehet a legkevesebb mintából, tehát a
rövidzár bontását követően a lehető legrövidebb idő után kell meghatározni a regressziós
görbét. A meghatározást teljesen analóg módon kell elvégezni, mint a kisülési görbe esetén, azzal a különbséggel, hogy az U0-Uv(t) görbére keressük a regressziós egyenest, mivel
azt az Excel csak az ae-bx alakban tudja meghatározni. A regresszió eredménye az alábbi
5/VIII. táblázatban látható.
5/VIII. táblázat Az olaj-papír szakasz és a vegyes szakaszok regressziós egyeneseinek
paraméterei és a visszatérő feszültség kezdeti meredeksége
U0 [V]

Mért szakasz
olaj-papír
olaj-papír + PE I.
olaj-papír + PE I. +PE II.

1015
1012,3
1010,08

1/t [1/s] minták száma Sr [V/s]
0,388
0,131
0,08

11
35
67

385,70
132,61
80,86

A regresszió eredményeként kapott meredekségekkel újra kiszámítottam az olaj-papír szakasz feszültségválaszának paramétereit, melynek eredményei az 5/IX. táblázatban láthatók.
5/IX. táblázat Az olaj-papír szakasz és a vegyes szakasz regisztrátumokból mért és számított értékei

Mért

Számított

Vizsgált kábel
Olaj-papír
PE I.
PE I.+PE II.
Olaj-papír + PE I. *
Olaj-papír + PE I. + PE II. **
Olaj-papír (*-ból számítva)
Olaj-papír (**-ból számítva)

Sr [V/s]
959,43
0,00
0,00
257,56
145,35
1022,24
1000,06

Sr [V/s]
385,70
0,20
0,20
132,61
80,86
525,74
555,18

A táblázat eredményei alapján látható, hogy a kisülési feszültség kezdeti meredeksége esetén a vegyes szakaszokból az olaj-papír szakaszra számított értékek nagyobbak (~5%),
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mint az olaj-papír szakasz ténylegesen mért értékei. Ennek magyarázata, a regisztrátumok
rögzítéséhez használt oszcilloszkóp viszonylag durva, 8 voltos vertikális felbontása.
Hasonló eredmények adódnak a visszatérő feszültség kezdeti meredekségének számításakor. Ilyenkor a 8 voltos vertikális felbontás még nagyobb hibát (~36%) eredményez a meredekség kiszámításakor. Ekkor ugyanis az összekapcsolt kábelszakaszokon mért visszatérő feszültség kezdeti meredekségek jóval kisebbek (132,61 V/s, 80,86 V/s), és ezeknek az
értékeknek már 5%-a, illetve 10%-a az oszcilloszkóp vertikális felbontása.
A kisülési feszültség kezdeti meredeksége során fellépő hiba nem jelentős (~5%), továbbá
mind a kisülési, mind a visszatérő feszültség mérésekor ugyanazt a kiértékelést használtam, így megállapítható, hogy a mérések igazolják a felállított elmélet helyességét.
Fontos kiemelni, hogy még a visszatérő feszültség mérésnél fellépő hibák sem befolyásolják a diagnosztikai döntéshozatalt. Egyrészt, a teljes feszültségválasz mérés egyik igen
előnyös tulajdonsága, hogy az egyéb diagnosztikai mérésekhez viszonyítva jóval érzékenyebben jelzi a szigetelések öregedését [Németh 1995a]. Másrészt, olaj-papír szigetelés
esetén több nagyságrendnyi feszültségmeredekség eltérések jelentik a szigetelés elöregedését. Így míg a termikusan nem öregedett, száraz jó állapotú kábelek esetén néhány V/s-os
feszültségmeredekségek mérhetőek, addig az elöregedett kábelek esetén ez már 100-1000
V/s nagyságrendjébe esik [Németh 1994, 1995a, 1995b, 1997, 1999]. Tehát az 5/IX. táblázat eredményeiben jelentősnek tűnő eltérések nem változtatnak azon a diagnosztikai megállapításon, hogy a felépített kábelmodell olaj-papír szakasza termikusan elöregedett, erőteljesen elnedvesedett állapotú.
Ezek alapján megállapítható, hogy az elmélet gyakorlatban használható, mivel olaj-papír
szigetelés esetén több nagyságrendnyi feszültségmeredekség eltérések mutatják a szigetelés öregedését. Mindezek ellenére, az állapot-meghatározás megbízhatósága növelhető
pontosabb feszültségméréssel.
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1. tézis

Komplex szigetelésdiagnosztikai rendszert dolgoztam ki, amely alkalmas a napjainkban használt különféle szigetelőanyagokból felépített kisfeszültségű kábelek állapotának eddigieknél hatékonyabb nyomonkövetésére. A hatékonyságot az adott kábeltípus öregedésére legérzékenyebb, roncsolásmetes, helyszíni és szükséges legkevesebb
elvégzendő vizsgálat kiválasztására kidolgozott eljárással biztosítom, ami különféle –
esetenként párhuzamos – igénybevételekkel végzett sorozatos laboratóriumi öregítő
eljárásokat, valamint villamos, mechanikai és kémiai-anyagszerkezeti vizsgálatok
párhuzamos együttesét alkalmazó komplex szigetelésdiagnosztikai rendszer. [Cselkó
et al. 2010], [Kőhalmy et al. 2009], [Németh, Tamus 2005] [Tamus 2009a], [Tamus et
al. 2008b, 2008c, 2008d, 2009], [Tamus, Németh 2007]

Korábban a kisfeszültségű kábelek állapotfelmérése nem volt alapvető kérdés a szigetelésvizsgálattal foglalkozó szakemberek számára, hiszen a kisfeszültségű kábelek ára,
valamint azok cseréjéhez kapcsolódó egyéb járulékos költségek jóval alacsonyabbak, mint
a közép- és nagyfeszültségű kábeleké. Korábban a kisfeszültségű kábeleket állapotvizsgálat nélkül kicserélték egy adott létesítmény rekonstrukciója során. Ebben a szemléletben
csak a legutóbbi időkben állt be változás, amikor az erőművek, különösen az atomerőművek megújítása (működési idő meghosszabbítása) műszaki és gazdasági szempontból is
világszerte szükségessé vált [Anandakumaran et al. 1999, 2001], [EPRI 1995, 2005], [Kim
Lee 2004]. Ezen létesítményekben felhasznált kisfeszültségű jelző, adatátviteli és erőátviteli kábelek hossza több ezer kilométer, teljes cseréjük már nem gazdaságos. A létesítmények üzemeltetői keresni kezdték a lehetséges módszereket a kisfeszültségű kábelek állapotának felmérésére.
A legtöbb közép- és nagyfeszültségű kábeldiagnosztikára kifejlesztett módszer nem
alkalmazható kisfeszültségű kábelekre, ugyanis ezen módszerek vizsgálófeszültsége általában meghaladja a kisfeszültségű kábelek névleges feszültségét, gyakran a kábelgyártáskor
használt próbafeszültséget is. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a kisfeszültségű kábelek
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felépítése alapvetően különbözik a nagyobb feszültségszintre készült kábelekétől (más
összetételű a szigetelőanyag, hiányzik a félvezető réteg és az erenkénti árnyékolás, az erek
száma gyakran lényegesen több stb.), valamint kisfeszültségű kábeleknél nem használnak a
hagyományos értelemben vett (a nagyfeszültségű technikában alkalmazott) összekötőket és
végelzárókat [Luspay et al. 1985], [Bartnikas, Srivastava 1999].
A legtöbb szigetelésdiagnosztikai módszer valamilyen dielektromos vizsgálat segítségével próbál becslést adni a szigetelés állapotára, várható élettartamára. A dielektromos
szigetelésvizsgálati módszerek alapelve az, hogy a szigetelések, az őket üzem közben érő
igénybevételek hatására öregednek, anyagszerkezetük megváltozik. Ezek befolyásolják a
fizikai és villamos tulajdonságaikat, többek között a villamos szilárdság csökkenését is
okozhatják a romlási folyamatok → molekulaszerkezet → villamos szilárdság kapcsolat alapján. Az anyag villamos szilárdságának lecsökkenése mellett azonban megváltoznak
az anyagban fellépő dielektromos alapfolyamatok, a vezetési és a polarizációs folyamatok
is. Ezek intenzitása azonban már vizsgálható roncsolásmentes módszerekkel. Így, ha diagnosztikai módszerekkel vizsgáljuk az anyagban a villamos erőtér hatására fellépő vezetési
és polarizációs folyamatok jellegét, megváltozását, következtethetünk az anyagban meginduló romlási folyamatok fellépésére, kifejlődésére. A diagnosztikai vizsgálatokból végül a
dielektromos alapfolyamatok megváltozása → molekulaszerkezet megváltozása →
villamos szilárdság megváltozása közvetett kapcsolat alapján a villamos szilárdság valószínű értékére, annak megváltozására lehet következtetéseket levonni (2.2 fejezet). Nyilvánvaló, hogy egy adott szigetelőanyagra kidolgozott vizsgálati módszerrel más anyagból
készült szigetelést vizsgálva hibás döntéseket hozhatunk a szigetelés állapotának felmérésekor. Gyakran előfordul, hogy egy adott vizsgálati módszerrel jó állapotúnak ítélt szigetelés hirtelen meghibásodik, vagy a mérések alapján igen rossznak minősített szigetelés a
diagnosztikai vizsgálat után még hosszú ideig üzembiztosan működik. Minden szigetelőanyagnak meghatározható a rá jellemző kémiai öregedési folyamata (oxidáció,
depolimerizáció, polimerizáció stb.) (2.1 fejezet). Az öregedés során más fizikai paramétereik változnak meg, tehát más vizsgálati módszereket kell alkalmazni a különféle anyagok
állapotvizsgálatára. Megállapíthatjuk, hogy nem létezik olyan szigetelésvizsgálati módszer, amely alkalmas lenne mindenfajta szigetelőanyag állapotának jellemzésére (2.4
fejezet).
Ezen ellentmondásos helyzet feloldására alkalmas az általam kidolgozott komplex
szigetelésdiagnosztikai rendszer, amelynek szisztematikus alkalmazásával meghatároz76
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hatjuk egy adott szigetelés vizsgálatára alkalmas módszerek együttesét (3. fejezet). Ez a
megközelítési mód, a korábban alkalmazott romlási folyamatok → molekulaszerkezet →
villamos szilárdság és dielektromos alapfolyamatok helyett egy általánosabb, romlási
folyamatok → molekulaszerkezet → fizikai jellemzők megközelítési módot követ, tehát
lényegében szakít a korábbi alapvetően „villamos” szemlélettel. Ennek a célja kettős, egyrészt egy szigetelés számára nem feltétlenül a villamos szilárdság leromlása jelentheti az
élettartamának a végét, mivel a szigeteléseknek a feszültségigénybevételen túl más (mechanikai, kémiai, sugárzási stb.), igénybevételnek is ellen kell állniuk. Előfordulhat, hogy a
szigetelés villamos szilárdsága még megfelelő lenne, de az egyéb igénybevételek miatt már
nem képes a feladatát ellátni. Másrészt, nem feltétlenül igaz az a korábbi megközelítés,
hogy a dielektromos jellemzők lesznek azok a fizikai paraméterek, amelyek legérzékenyebben jelzik az adott szigetelés romlását. Igazolható, hogy a szigetelések öregedésének
vizsgálata esetén egyéb (fizikai és kémiai) mérési módszereket is használni kell.
A komplex szigetelésdiagnosztika módszertana segítségével szisztematikusan felépíthető egy adatbázis a párhuzamosan végzett kémiai, fizikai és villamos vizsgálatok
eredményeiből. Első lépés, a szigetelést érő igénybevételek meghatározása, majd ennek
alapján a gyorsított laboratóriumi öregítéses vizsgálatok végrehajtása. Második lépésként a
párhuzamosan végzett kémiai, fizikai és villamos vizsgálatok eredményeként meghatározhatóak a legjellemzőbb degradációs folyamatok, és harmadik lépésben az öregedést legérzékenyebben jelző paraméterek. A vizsgálat negyedik lépésként, a vizsgált paraméternek a
szigetelés élettartamának végét jelző küszöbértékét kell ciklikus öregítéses vizsgálatokkal
meghatározni. Az ötödik lépés a roncsolásmentes, helyszíni mérések végzésére alkalmas
mérési eljárás kidolgozása.
Az általam kidolgozott komplex szigetelésdiagnosztikai rendszer, tehát egy új,
komplex szemléletmódot vezet be, mely szerint komplex az igénybevétel, komplex a szigetelés, amelyben komplex folyamatok játszódnak le az öregedés hatására, tehát komplex
vizsgálatok szükségesek a szigetelések állapot meghatározására is.
Összefoglalva, a komplex diagnosztika során először megállapítjuk a szigetelőanyag jellemző öregedési folyamatait, majd meghatározzuk az öregedési folyamatok
eredményeként megváltozó fizikai paramétereket, és végül küszöbértéket határozunk
meg a jellemző fizikai paraméterekre, melyek jelzik, ha a szigetelés biztonságos üzemeltetésének határára ér.
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2. tézis

A teljes feszültségválasz módszert továbbfejlesztve komplex szigetelésdiagnosztikai
módszert dolgoztam ki PVC szigetelésű kábelekre. Felismertem és bizonyítottam,
hogy a PVC szigetelésű kábeleken mért kisülési feszültség kezdeti meredekségének
növekedése arányos a kábelszigetelés termikus öregedésével. Bizonyítottam, hogy e
meredekség – az öregítéses vizsgálatok eredményeként megadható értéket meghaladva – jelzi a kábel átütési feszültségének csökkenését, illetve a szigetelőképességnek a
közeli jövőben várható összeomlását. [Németh, Tamus 2005], [Tamus 2009a], [Tamus
et. al. 2008a, 200d], [Tamus, Berta 2009], [Tamus, Németh 2007, 2010],

A szigetelésben fellépő vezetési és a polarizációs folyamatok mérése lehetőséget
kínál szigetelésdiagnosztikai vizsgálati módszerekre. Erre vonatkozó publikációk először
az 1960-as, 70-es években jelentek meg Németh Endre tollából, aki ezt a lehetőséget felismerte, és a szigetelésdiagnosztikára alkalmas módszert is kidolgozta (Németh 1966,
1974). Bizonyította, hogy a kisülési feszültséggörbe kezdeti meredeksége, egyenesen arányos a szigetelés  ohmos vezetőképességével, és a visszatérő feszültséggörbe kezdeti meredeksége, pedig közvetlenül arányos a polarizációs folyamatok erősségével. A két feszültséggörbe külön-külön is mérhető, tehát a feszültségmódszerrel a vezetési folyamat, illetve
a polarizáció külön-külön közvetlenül is vizsgálható. Ez azt jelenti, hogy itatott papírszigetelés esetében a két legjelentősebb romlási folyamat, a nedvesedés, illetve a termikus öregedés egy méréssel megkülönböztethető, kifejlődésük külön-külön vizsgálható. A módszer
gyakorlati jelentősége abban rejlik, hogy a mért paraméterek több, esetenként 2-3 nagyságrendnyi változása jelzi a szigetelések tönkremenetelét, tehát a módszer nem érzékeny a
kezdeti meredekség pontos meghatározására.
Többlépcsős komplex szigetelésdiagnosztikai vizsgálatot végeztem kisfeszültségű
PVC szigetelésű kábeleken (4 fejezet). A vizsgálat első lépcsőjében több kémiai
(hőstabilitás, DSC), több mechanikai (sűrűség, gélesedési fok, szakító, hajlító, keménység,
illetve indenteres) és több villamos (szivárgási áram, veszteségi tényező, feszültségválasz
és átütéses) vizsgálatot végeztem párhuzamosan. Az első lépcső eredményeként megállapítottam, hogy a kisfeszültségű PVC kábelek öregedését legérzékenyebben a hőstabilitás, a
keménység, a veszteségi tényező és a feszültségválasz változása jelzi.
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A második lépcsőben ciklikus, laboratóriumi öregítéses vizsgálati rendszert építettem fel a hőstabilitás, a keménység, a veszteségi tényező és a feszültségválasz mérései
eredményeihez tartozó, az élettartam végét jelző küszöbszámok meghatározására. Megállapítottam, hogy a PVC szigetelésű kisfeszültségű kábelek termikus öregedése
roncsolásmentesen követhető a feszültségválasz mérés módszerével, a kisülési feszültséggörbe kezdeti meredeksége az öregítési ciklusok során növekedett. A feszültséggörbe
kezdeti meredeksége, mint jellemző vizsgálatával a PVC szigetelésű kábelek termikus
öregedése nyomon követhető.
Megállapítottam, hogy ha a PVC szigetelésből vett mintán mért hőstabilitási idő leesik 0 percre – ez jelzi a stabilizátor elfogyását az anyagból –, a szigetelés átütési feszültsége jelentős csökkenésnek indul, ezt a kisülési feszültség kezdeti meredekségének jelentős
növekedési is jelzi (200-600 V/s). A kisülési feszültséggörbe kezdeti meredekségének
ilyen mértékű (több nagyságrendnyi) megnövekedése előrejelzi a PVC szigetelés élettartamának végét.

3. tézis

Felismertem, hogy a teljes feszültségválasz mérésén alapuló szigetelésdiagnosztikai
módszer korszerű polietilén (PE) kábeleken való alkalmazhatósága a szigetelőanyag
kiváló szigetelő tulajdonságai miatt korlátozott. A teljes feszültségválasz módszert
továbbfejlesztve, öregítéses vizsgálatot végeztem polietilén és térhálósított polietilén
szigetelésű kábelmintákon. Kidolgoztam egy – a mérőrendszer villamos paramétereit
(feszültségválaszát és kapacitását) figyelembe vevő – korrekciós eljárást, mellyel a
teljes feszültségválasz mérés módszere alkalmassá tehető a laboratóriumi vizsgálatoknál használt kis hosszúságú polietilén kábelminták vizsgálatára. [Tamus 2009b,
2009c], [Tamus, Berta 2010]

A teljes feszültségválasz feszültség mérésén alapuló szigetelésvizsgálati módszereknél az alapfeltevés az, hogy a szigetelés feltöltése, majd rövidre zárása után megjelenő
visszatérő feszültség jelleggörbéjét csak a szigetelés vezetési és polarizációs folyamatai
határozzák meg. A gyakorlatban azonban ez nem valósítható meg, mivel a mérőrendszer
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szigetelési ellenállása és kapacitása befolyásolja a mérést. Ugyanis, a mérés töltési fázisában a mérőrendszer kapacitását is feltöltjük a próbatesttel együtt, tehát a mérőrendszer szigetelésében is kifejlődnek a polarizációs folyamatok. A kisülési görbe felvételekor a vizsgált szigetelés és a mérőrendszer együttes kapacitásának kisülését mérjük a szigetelési ellenállásuk eredőjén. A visszatérő feszültség mérésekor a mérőrendszer és a vizsgált szigetelés eredő kapacitását kell feltöltenie a mérőrendszer, és a vizsgált szigetelésben kialakult
polarizációs folyamatoknak. Németh Endre megállapította, hogy ha a mérőrendszer szigetelési ellenállása legalább két nagyságrenddel meghaladja a vizsgálandó szigetelés szigetelési ellenállását, valamint ha a mérőrendszer kapacitása két nagyságrenddel kisebb, mint a
vizsgálandó szigetelés kapacitása, akkor már a mérőrendszer hatása elhanyagolható. Az
általa kidolgozott korrekciós eljárás csak a vizsgálóberendezés kapacitását veszi figyelembe (Németh 1974). Ez a feltétel könnyen teljesíthető hosszú olaj-papír vagy PVC, esetleg
(térhálósított)polietilén szigetelésű kábelek esetén.
A szigetelések paramétereit tartalmazó adatbázis komplex laboratóriumi öregítéses
vizsgálatok elvégzésével alakítható ki. A laboratóriumi öregítéses vizsgálatokat rövid, maximum néhány méteres kábelmintákon lehet csak elvégezni. Ha ehhez még társul a kábelnél használt szigetelőanyag nagy fajlagos ellenállása, akkor a mérőrendszer hatását már
nem lehet elhanyagolni, torzítja a mért értékeket. A korszerű kábeleknél alkalmazott polietilén fajlagos ellenállása olyan nagy, hogy rövid kábelminták esetén a mai elektronikus
mérőrendszerekkel nem lehet kielégíteni azt a feltételt, hogy a szigetelési ellenállása legalább két nagyságrenddel meghaladja a vizsgált próbatest szigetelési ellenállását. Így a
mérőrendszer beavatkozik a mért értékekbe, a magára hagyott szigetelésben létrejövő kisülési és visszatérő feszültség időfüggvényét már nem csak a szigetelés vezetési és polarizációs folyamatai határozzák meg.
Az RVM (Recovery Voltage Measurement) eljárás esetén használják a mért kábellel párhuzamosan kapcsolt ellenállást. Ennél az eljárásnál a szigetelés domináns időállandóját határozzák meg, ez alapján állapítják meg a szigetelés öregedési állapotát. Mivel ezt
a jellemzőt a szigeteléssel párhuzamosan kapcsolt ellenállás csak kevésbé befolyásolja,
ezért alkalmazható ez a megoldás [Morshuis et al. 1999], [Csépes 2009].
A teljes feszültségválasz mérésekor a kisülési feszültség kezdeti meredekségét is
felvesszük, így a próbatesttel párhuzamosan kapcsolt ellenállás nem használható, hiszen a
kisülési feszültséggörbe kezdeti meredeksége a szigetelés fajlagos ellenállásától függ.

80

6 TÉZISEK
A probléma megoldására a szigetelés és a mérőrendszer egyszerűsített matematikai
modelljét felhasználva kidolgoztam egy korrekciós eljárást, mellyel a mérőrendszer feszültségválaszának és kapacitásának ismeretében a mérőrendszer által okozott hiba korrigálható. A matematikai modell használhatóságát laboratóriumi mérésekkel igazoltam (5.1
fejezet).
A megoldás jelentősége abban áll, hogy a korrekcióhoz nem szükséges a mérőrendszer szigetelési ellenállásának ismerete, elegendő csupán a mérőrendszer kapacitásának
meghatározása, valamint a mérés előtt a mérőrendszert magára hagyva meg kell mérni a
kisülési és a visszatérő feszültség kezdeti meredekségeit.

4. tézis

Az olaj-papír és polietilén szigetelésű kábelszakaszokból álló vegyes kábelek olajpapír szigetelésű szakaszának állapota a teljes feszültségválasz mérésével nem határozható meg. Az általam kidolgozott korrekciós eljárással a vegyes kábelvonalon végzett teljes feszültségválasz mérés módszerével kimutatható az olaj-papír szakasz előrehaladott elöregedése, ha az olaj-papír szakasz hossza egy adott tartományba esik.
[Tamus 2009c], [Tamus, Berta 2010]

Az olaj-papír és (térhálósított) polietilén kábelszakaszokból álló vegyes kábelvonalak állapotának meghatározása a jelenlegi szigetelésvizsgálat egyik fontos kérdése. A régen
üzembeállított olaj-papír szigetelésű kábelszakaszok javításakor a meghibásodott szakaszt annak eltávolítása után - már korszerű polietilén vagy térhálósított polietilén szakasszal
pótolták. Gyakran az olaj-papír szigetelésű kábelszakaszt két oldalról lezárják a műanyag
szigetelésű szakaszok, így azok olajutántöltése már nem oldható meg. Ha a kábelszigetelésből eltávozó olajat nem pótolják, üregek keletkezhetnek, melyekben részkisülések indulhatnak meg. A meginduló részkisülések pedig a szigetelőanyagot tovább roncsolják,
amelyek végső soron a szigetelés átütéséhez vezethetnek. További probléma, hogy ilyen
esetben a kábelköpeny sérülése a kábelszigetelés elnedvesedését okozhatja, mivel az olaj
eltávozásakor keletkező üregek könnyen megtelhetnek vízzel, ami szintén meghibásodáshoz vezethet.
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A vegyes kábelvonalak diagnosztikájának egyik lehetséges módja az Oszcilláló
hullámú részkisülés vizsgálat. Ez egy szelektív részkisülés vizsgálati módszer, mely a kábelvonalon a részkisülések által létrehozott haladóhullámok vizsgálatával alkalmas a részkisülés helyének és intenzitásának meghatározására [Gulski et al. 2000]. Ez a módszer nem
alkalmas már elnedvesedett szakaszok vizsgálatára, mert az elnedvesedett szakaszokban
nem jönnek létre részkisülések, mivel a nedvesség kitölti az üregeket, továbbá az elnedvesedett szakasz csillapítása már akkora lehet, hogy a részkisülések által létrehozott haladóhullámokat teljesen elnyeli. Így az elnedvesedett kábelszakaszok Oszcilláló hullámú részkisülés vizsgálati módszerrel történő vizsgálata már nem lehetséges .
A kisülési és visszatérő feszültség mérése nem szelektív mérési mód, ezzel a módszerrel a szigetelés lokális hibái nem detektálhatók, de a szigetelés általános öregedése
igen.
Kidolgoztam a vegyes kábelszakaszokon végzett teljes feszültségválasz matematikai modelljét. A matematikai modell alapján kidolgoztam egy korrekciós eljárást, amellyel
a teljes feszültségválasz módszer szelektivitása megnövelhető, így már mérhetővé válik az
olaj-papír szakaszok termikus öregedése és nedvesedése (5.4 fejezet). A korrekciós eljárás
azon alapszik, hogy a korszerű (térhálósított)polietilén kábelszigetelések kisülési és visszatérő feszültségének kezdeti meredeksége az öregedés során sokkal kisebb mértékben növekszik, mint az olaj-papír szigetelésé. A kidolgozott korrekciós eljárással két párhuzamosan kapcsolt szigetelésen mért eredő feszültségválaszából meghatározható az egyes szigetelések feszültségválasza, ha az egyik szigetelés feszültségválasza egy ismert, szűk tartományban van. Ehhez a korrekcióhoz, csak a két szigetelés kapacitásának ismeretére van
szükség. E módszer előnye, hogy a szigetelések öregedése során a kapacitás változása elhanyagolható.
A kapott eredményeket az általam felépített vegyes szigetelésű kábelvonal modellen végzett mérésekkel igazoltam.
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7 ÖSSZEFOGLALÁS
A munkámban a szigetelésdiagnosztikai mérnökök által gyakran felvetett problémákra
adtam tudományosan megalapozott választ. Ilyen probléma többek közt, a régóta üzemben
lévő, vagy ennek ellenkezőjeként, a legkorszerűbb szigetelőanyagokból álló kábelszigetelések hátralévő élettartamának meghatározása, továbbá a vegyes szigetelésű kábelszakaszok állapotmeghatározásának problematikája.
Az értekezésben kidolgoztam egy olyan eljárást, amellyel egy adott szigetelőanyagra, illetve szigetelésre szisztematikusan kiválaszthatók azok a módszerek, amelyekkel az adott
szigetelés állapotmeghatározása, öregedésének nyomon követése, valamint hátralévő élettartama a tudományterület jelenlegi állása alapján a legpontosabban megállapítható. A kidolgozott eljárásnak a komplex szigetelésdiagnosztika elnevezést adtam, mivel az eljárás
lényeges lépéseiben (komplex analízis, komplex öregítés, komplex vizsgálat és komplex
kiértékelés) egy újfajta, komplex szemléletmódot honosít meg és vár el a diagnosztikai
szakembertől.
A kidolgozott komplex szigetelésdiagnosztikai eljárást sikerrel alkalmaztam kisfeszültségű
PVC szigetelésű jelzőkábelekre. Az elvégzett komplex szigetelésdiagnosztikai vizsgálattal
igazoltam, hogy a PVC szigetelésű kábelek élettartamának meghatározására a legalkalmasabb a Németh Endre által olaj-papír szigetelésekre kidolgozott teljes feszültségválasz mérésének módszere.
A teljes feszültségválaszt továbbfejlesztetve kidolgoztam egy korrekciós módszert, amivel
megnyílik az út ezen diagnosztikai módszer alkalmazására az igen nagy fajlagos szigetelési
ellenállású korszerű szigetelőanyagok felé is. Ezen korszerű szigetelőanyagok öregedésének dielektromos vizsgálatokkal való nyomon követésének legnagyobb gátja éppen az igen
jó – gyakran méréshatár közeli - dielektromos paraméterek mérési nehézségében rejlik. A
kidolgozott módszer helyességét laboratóriumban elvégzett vizsgálatokkal igazoltam.
A korrekciós eljárás segítségével kidolgoztam egy módszert, amely lehetőséget nyújt a
vegyes (térhálósított polietilén és olaj-papír) szigetelésű kábelszakaszok állapotának meghatározására, az egyes szakaszok hosszának ismeretében. Az eljárást, az általam elkészített
vegyes szigetelésű kábelszakasz modellen laboratóriumi mérésekkel igazoltam.
Az értekezés tudományos eredményei közül a PVC szigetelésű kábelekre kidolgozott
állapotmeghatározó és minősítő vizsgálatokat hazai ipari partnereink is bevezették. Ez ki83
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emelten fontos számomra, hiszen a Budapesti Szigeteléstechnikai Iskola egyik alapítója,
Csernátony-Hoffer András különösen hangsúlyozta, miszerint egy kutatás csak akkor tekinthető befejezettnek, ha annak eredményei az ipar számára hasznosíthatóak.
Ugyanakkor a munka iránymutatásul is szolgálhat, eredményeinek felhasználásával újabb
utak nyílnak meg a polietilénszigetelések vizsgálati módszereinek kifejlesztése előtt.
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In my dissertation, I gave an explanation which scientifically answered specific problems
posed by insulation diagnostic engineers. These problems result from the life expectancy
of old, or in contrast, the most modern cable insulation, as well as the specific problem
presented by condition assessment of mixed cable lines.
In the dissertation, I worked out a systematic method, based on the most up to date theories
of this scientific field, to determine the condition and monitor the ageing and the life expectancy of a given insulating material in the most accurate way. I named the developed
procedure complex insulation diagnostics, because of the new complex approach featured
in its processes (analysis, aging, examination and evaluation) and the need for diagnostic
experts to respond to these demands.
I successfully used my new developed method on low voltage PVC-insulated signal cables.
By applying the complex insulation diagnostic method, I confirmed that to determine life
expectancy of PVC insulated cables, the most suitable method is the measurement of voltage response having developed for oil-paper insulation by Endre Németh.
Through the existing development of voltage response method, I worked out a correction
method, which enables diagnostic methods be applied on modern insulating materials with
very high resistivity. To monitor the ageing of the modern insulating material with dielectric measurements, the biggest restraint is often the difficulty of measuring dielectric parameters which are close to the measuring limit.
I validated the method through laboratory examinations.
With the correction method, I developed a theory which makes it possible to determine the
condition of the mixed insulated (XLPE are oil-paper) cable lines. This was validated on
mixed cable line model in laboratory.
The condition monitoring method of PVC insulated cables which was developed in my
dissertation has been adopted by our industrial partners. I am very proud of this, because
András Csernátony-Hoffer, who was one of the founders of Budapest School of Insulationtechnology, emphasized that the research project is only finished if the results had been
used in the industry.
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At same time, the dissertation can be a pointer to further study, and the results could open
new ways of developing examination methods for polyethylene insulation.
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