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1. fejezet

Bevezetés - a kutatás motivációja
Bármilyen villamos hálózat üzemelése, üzemeltetése elképzelhetetlen szigetelések
használata nélkül, hiszen szinte minden berendezésben megtalálhatók és szerepük
kiemeleten fontos a biztonságos üzemeltetés szempontjából [1]. A szigetelés
meghibásodása komoly kiesésekhez vezethet, amely gazdaságilag hátrányosan érinti
a villamosenergia-szolgáltatókat, ezért fontos az üzemeltetett hálózat állapotának
vizsgálata. Azt azonban, hogy mikor kifizetődő az adott hálózatrész (pl. kábelszakasz)
cseréje, csak rendszeres diagnosztikai vizsgálatok segítségével lehet eldönteni [2].
A szigeteléstechnika fejlődésének köszönhetően számos újabb szigetelőanyag jelent
meg, melyek egyre jobb villamos tulajdonsággal bírnak. Ez a fejlődés szükségszerűen
magával hozta a szigeteléstechnikai módszerek fejlődését is, hiszen az újonnan kifejlesztett
szigetelőanyagok általában nemcsak a villamos tulajdonságaikban különböznek, hanem
egyéb paramétereikben pl. mechanikai tulajdonságaikban is.
A diagnosztikai módszerek segítségével következtetni lehet a villamos szigetelések
állapotára. Ezek közül kiemelkedő fontossággal bír a roncsolásmentes diagnosztikai
eljárások fejlesztése és alkalmazása, hiszen az ilyen eljárások segítségével a vizsgálatok
elvégzését követően a vizsgált berendezés üzemképes marad, szemben a csak roncsolással
végezhető vizsgálatokkal pl. villamos szilárdság mérés, infravörös spektroszkópia,
termo-oxidatív stabilitás vizsgálata, differenciális pásztázó kalorimetriás vizsgálat stb. [3].
Fontos azonban megjegyezni, hogy a legtöbb roncsolásmentes diagnosztikai eljárás
csak úgy végezhető, hogy közben a mért szakaszt feszültségmentesítik, lekapcsolva
a fogyasztókat, természetesen amennyiben lehetséges, megoldva minél több fogyasztó
ellátását egy másik vonalról. Ezért a roncsolásmentes módszereken belül a gyakorlat
szempontjából egy kívánatosabb fajtát jelentik az ún. „online”, vagy üzem közben
végezhető diagnosztikai eljárások [4–7], ahol nincs ilyen probléma, mert a diagnosztikai
vizsgálatokat üzem közben is el lehet végezni.
A diagnosztikai módszerek megbízhatósága azonban a különböző szigetelőanyagok
esetén jelentősen eltérhet egymástól, különösen igaz ez az új típusú szigetelésekre.
Ennek oka, hogy az újonnan fejlesztett szigetelések öregedése évtizedekben mérhető, az
üzemeltetési tapasztalat még nem áll rendelkezésre, így a szigetelésdiagnosztika csak követi
az új fejlesztésű szigetelések terjedését [2].
A szigeteléseket üzemelésük során sokféle környezeti, öregítő hatás érheti (pl.
nedvesség, hő, sugárzás, mechanikai rezgés stb.), amely az adott szigetelőanyagban
irreverzibilis változásokat okozhat, melynek eredménye a szigetelés műszaki
tulajdonságainak romlása. Az ilyen folyamatokat öregedési folyamatnak hívjuk. Az
öregítő hatások a szigetelőanyagok élettartamának csökkenéséhez vezetnek. A különböző
szigetelésfajták öregedése jellemzően eltér egymástól. Ennek oka, hogy a szigetelőanyagok
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más-más molekulákból épülnek fel, amelyekben az öregedés során más kémiai folyamatok
mehetnek végbe. Sőt, a szigetelőanyag öregedése az öregítést előidéző folyamatonként
(pl. hő, feszültség, sugárzás stb.) is változhat, ezért az állapot romlásának követéséhez
jellemzően többféle diagnosztikai módszer szükséges [8].
Szinte minden villamos berendezésben (pl. transzformátor, megszakító, kábel stb.)
található villamos szigetelőanyag, amely az adott berendezés biztonságos üzemelését
teszi lehetővé. Jelen munkámban a villamos berendezések közül kiemelten a kábelekkel
foglalkozok, amelyek jellemzően a nagyobb településeken szokták szolgálni a villamos
energiának fogyasztókhoz történő eljuttatását. Magyarországon kábelek üzemelnek mind
nagy-, közép-, és kisfeszültségen is. A munkám első felében középfeszültségen használt
telített papírszigetelésű, vagy más néven olaj-papír (Paper Insulated Lead Covered
— PILC) szigetelésű kábelek térhálós polietilén (Cross-Linked Polyethylene — XLPE)
kábellel alkotott vegyes szakaszait vizsgáltam. A munkám második felében a rövid idejű
termikus öregítések hatását vizsgáltam kisfeszültségű, PVC szigetelésű elosztóhálózati
kábeleken, valamint a kábelszigetelésekre jellemző összetételű, laboratóriumi PVC
szigetelésmintákon.

1.1. A téma aktualitása
1.1.1. Vegyes olaj-papír és térhálós polietilén szigetelésű kábelek
A szigeteléstechnika fejlődésének, valamint az időben folyamatosan történő javítások
következményeképpen nem ritka, hogy egy pl. középfeszültségű hálózatban három, vagy
akár több különböző típusú szigetelés is egyidejűleg üzemben legyen (pl. olaj-papír,
térhálósított és lineáris polietilén) [9–11]. Ez a gyakorlatban megnehezítheti diagnosztikai
vizsgálatokat, különösen ha egy szakaszon belül található ilyen, hiszen a villamos
tulajdonságai ezen kábeleknek egymástól jellemzően nagyon eltérő.
A telített papírszigetelésű kábelek jelentették az első széles körben alkalmazott
megoldást a középfeszültségű kábelhálózat kiépítésére. Ennek következtében az ilyen
kábeleket több évtizeden keresztül és több évtizede létesítették, majd az extrudált,
műanyag szigetelőanyagok térhódításával alkalmazása visszaszorult, fokozatos kiváltásuk
folyamatban van [3]. Egész Európában és így Magyarországon is a középfeszültségű
kábelhálózat jelentős részét még mindig olaj-papír szigetelésű kábelek teszik ki [9–16].
Például a [13] tanulmányban egy németországi településen a középfeszültségű hálózat
esetén 56%-os olaj-papír részarányt említenek, a holland kisfeszültségű hálózatban pedig
36%-ot [17, 18]. Magyarországon is hasonló a helyzet.
Az 1.1. ábra mutatja be az ELMŰ és ÉMÁSZ területéről, hogy milyen hosszarányban
voltak jelen 2017-ben a különböző szigetelésű kábelek (1.1a., és 1.1c. ábrák) a hálózaton.
Míg az 1.1b., és 1.1d ábrák a kábelszakaszok számának szigeteléstípus szerinti eloszlását
mutatják.
Az ELMŰ területén a telített papírszigetelésű kábelek 26% (1520 km)-át, míg az
ÉMÁSZ területén 45%-át (470 km) adta hossz szerint az üzemeltetett kábelhálózatnak [9].
Látható, hogy kábelszakaszok esetében nagyon jelentős a vegyes szigetelésű kábelszakaszok
részaránya (ELMŰ: 45% (4521 kábelszakasz), ÉMÁSZ: 19% (414 kábelszakasz)). Az
olaj-papír és lineáris polietilén szigetelésű kábelek leváltása folyamatban van, ám évente
a hálózat csak 1-2%-át tudják lecserélni pl. az ELMŰ-ÉMÁSZ területén, így az ilyen
szigetelésű kábelek leváltásának időtartamát 25 évre becsülték 2017-ben [9]. Ezért
kijelenthető, hogy itthon is jelentős az olaj-papír szigetelésű kábelek részaránya, és a
kialakult vegyes szakaszok mérete is jelentősnek tekinthető [9].
A telített papír szigetelésű kábelek üzembe helyezése előtt (pl. javítás vagy betoldást,
meghosszabbítást követően) több mérést is szükséges elvégezni. Ilyen mérések a kábelerek
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(a) Szigetelőanyag típusa szerinti megoszlás (b) Kábelszakaszok
kábelek hossza (km) alapján az ELMŰ
típusa szerinti
területén, 2017
területén, 2017

(c) Szigetelőanyag típusa szerinti megoszlás (d) Kábelszakaszok
kábelek hossza (km) alapján az ÉMÁSZ
típusa szerinti
területén, 2017
területén, 2017

száma,
szigetelőanyag
megoszlás az ELMŰ

száma,
szigetelőanyag
megoszlás az ÉMÁSZ

1.1. ábra. Kábelszakaszok számának szigetelőanyag
megoszlása ELMŰ, ÉMÁSZ, 2017 [9]

szerinti

vezetőinek illetve az árnyékolások folytonosságának vizsgálata, a kábelerek azonosítása,
a szigetelési ellenállás mérése, valamint a feszültségpróba elvégzése. Ezek a mérési
eljárások csak nagyon limitált mértékben adnak információt a kábel állapotáról, várható
élettartamáról, inkább egyfajta igen/nem tesztként lehet alkalmazni őket. Szabvány
nem kötelezi, de ezért ajánlatos diagnosztikai jellegű méréseket is végezni, hogy a
későbbiekben történő mérések eredményei a javítás utáni állapottal összehasonlíthatók
legyenek [3]. A diagnosztikai módszerek adhatnak képet az adott kábelszakasz általános
állapotáról (pl. visszatérő feszültség időállandó-függésének vizsgálata (RVM, Recovery
Voltage Measurement) [19–21], [22, 23], teljes feszültségválasz módszer [24–28] (VR,
Voltage Response method)), vagy a hibák helyéről is (pl. oszcilláló hullámú vizsgálati
rendszer [29, 30] (OWTS, Oscillating Wave Test System), vagy egyéb részkisülés mérés
alapú módszerek [31, 32]) [3].
Az olaj-papír szigetelésű kábelek esetén nagyon hatékony diagnosztikai eszköznek
bizonyultak a visszatérő feszültség alapú mérési eljárások, pl. RVM módszer [19–21], [22,
23], teljes feszültségválasz módszer [24–28], p-faktor mérés [15, 33–35], továbbfejlesztett
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teljes feszültségválasz módszer [J2], [C1], [C2]. Ezen mérési eljárásokat bővebben a 2.2.
fejezetben mutatom be.
A kutatásom elvégzéséhez a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamos Energetika Tanszéken fejlesztett továbbfejlesztett teljes feszültségválasz mérés
módszerét alkalmaztam. Ezen mérési módszer előnye, hogy egyaránt támaszkodhat
a teljes feszültségválasz mérés módszerével szerzett tapasztalatokra, illetve hogy
használatával a polarizációs folyamatok változását már nem csak egy számmal lehet
jellemezni, hanem egy spektrummal, hasonlóan az RVM módszerhez, csak mindezt
időben jelentősen rövidebb mérés elvégzése után. A kutatásom során a jelenleg egész
Európában széleskörűen előforduló, és a kábelhálózat jelentős részét jelenleg is kitevő
[10, 14–16, 18], korszerűtlen olaj-papír (PILC) szigetelésű kábel fokozatos lecseréléséből
adódóan létrejövő olaj-papír (PILC) és térhálósított polietilén (XLPE) szigetelésű
vegyes kábelszakaszok állapotvizsgálatát lehetővé tevő diagnosztikai módszer kutatásával
foglalkoztam továbbfejlesztett teljes feszültségválasz módszer segítségével.

1.1.2. PVC szigetelésű kábelek
Az új diagnosztikai módszerek kifejlesztésének nem csak az új típusú szigetelőanyagok
megjelenése lehet a „motorja”, hanem akár a hálózaton megjelenő újabb igények is. Ilyen
például napjainkban az elosztott energiatermelés térnyerése is, amely során a hálózaton
megjelennek kisebb villamosenergia-termelő egységek (pl. napelemek), és ezzel megváltozik
a nagyobb termelőktől a fogyasztóig történő egy irányú energiaáramlás [12, 36], vagy az
újonnan megjelenő nagyobb fogyasztók (pl. elektromos autók), amelyek elterjedve szintén
jelentősen megterhelhetik a hálózatot [37,38], miközben az üzemben levő hálózatokat nem
erre az igénybevételre méretezték. A megváltozó viszonyok következtében előálló nagyobb
terhelés miatt a kábelek túlterhelődhetnek, így szigetelései is nagyobb igénybevételnek
vannak kitéve, amely miatt az élettartamuk csökken [37, 38], pl. egy kutatás arra jutott,
hogy középfeszültségű PILC kábelek esetén kevesebb, mint felére csökkenhet az élettartam
[12]. Ennek oka, hogy a megnövekedett terhelés megnöveli a kábel hőmérsékletét, és a
megnövekedett hőmérséklet az arra érzékenyebb szigeteléstípusoknál (pl. olaj-papír, PVC
stb.) csökkenti az élettartamot. Ezek az új hatások a hálózaton időszakosan jelentkeznek.
A kisfeszültségű alkalmazásban a PVC kábelek népszerűnek tekinthetők, előszeretettel
alkalmazzák pl. elosztóhálózaton, vagy erőművekben. Ennek oka, hogy ezen a
feszültségszinten a PVC villamos és egyéb tulajdonságai megfelelőek és az ára olcsónak
tekinthető. A PVC szigetelés érzékeny a termikus öregítésre [39–45], hő hatására veszít
a rugalmasságából, és megkeményedik. Emiatt mechanikai hatások (pl. hajlítás, rezgés
stb.) következtében a PVC kábel szigetelése idővel meg is repedhet, így a víz behatolhat
a kábelbe, ami a szigetelési képesség csökkenésével, végső esetben annak megszűnésével
is járhat [46–49]. Nagyon fontos a kisfeszültségű PVC kábelszigetelés integritásának
megóvása, annak ellenére, hogy a feszültségszint általában nem elég nagy ahhoz, hogy az
ilyen jellegű meghibásodás egyből kieséshez vezessen, jellemzően ez egy lassabb folyamat
és szükséges valamilyen közvetítő közeg pl. víz, föld, vagy egyéb szennyeződés jelenléte
is [18, 50, 51]. Azokon a területeken azonban, ahol a magasabb talajvíz miatt előfordul,
hogy a kábelek akár víz alatt is üzemeljenek (pl. Magyarországon ilyen az Alföld területe),
a víz a kis repedéseken keresztül behatolva már okozhat problémát [18, 50, 51].
A munkám másik jelentős része során rövid idejű termikus túlterhelésének hatását
vizsgáltam PVC szigetelésű próbatesteken. A vizsgálatokat kisfeszültségű elosztó-hálózati
kábeleken, valamint a BME Műanyag- és Gumiipari Laboratórium által készített ismert
összetételű, különböző lágyítótartalommal rendelkező szigetelésmintákon végeztem. A
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kutatás során olyan villamos paramétereket kerestem, amelyek jól jelzik PVC szigetelés
esetén a rövid időtartamú, (pl. túlterhelésből származó) termikus öregítések hatását.
Ezen összefüggés ismerete alapját képezheti a villamosenergia-szolgáltatók számára egy
pontosabb állapotbecslést lehetővé tevő, és hatékonyabb működést nyújtó infrastrukturális
eszközkezelő rendszernek.

1.2. A dolgozat felépítése
Az értekezésemet három fő fejezetre bontottam, melyek az egyes téziseimhez kapcsolódnak.
A 2. fejezetben foglalkozok az olaj-papír és (térhálós és lineáris) polietilén szigetelésű
vegyes szakaszok vizsgálatának témakörével. A rövid idejű termikus igénybevételek
hatásának vizsgálatát PVC szigetelésű elosztóhálózati kábeleken a 3. fejezet, míg a PVC
szigetelésmintákon végzett vizsgálatokat a 4. fejezet mutatja be. Az utóbbi két fejezet
ugyanazon igénybevétel (rövid termikus öregítés) hatását vizsgálja ugyanolyan típusú
(PVC) szigetelésen, a vizsgálatok tárgyai térnek csak el.
Az egyes fejezetek elején kifejtem a vizsgált szigetelőanyagok tulajdonságait,
jellemző öregedési formáit, majd áttekintem a témához köthető hazai és nemzetközi
szakirodalmakat. Ezt követően bemutatom az általam megtervezett laboratóriumi
vizsgálatokat. Majd pedig értékelem a kapott eredményeket és az általam javasolt
diagnosztikai eljárásokat.
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2. fejezet

Vegyes szigetelésű kábelszakaszok
vizsgálata továbbfejlesztett teljes
feszültségválasz módszerrel
Európa-szerte a középfeszültségű kábelhálózat jelentős része még mindig olaj-papír
szigetelésű kábel [12, 14–16, 18], és ez alól nem kivétel a magyar középfeszültségű
kábelhálózat sem, melynek több, mint a negyede olaj-papír szigeteléssel bír [9–11]. Ezen
kábelek a sok évtizedes üzemelés után élettartamuk végén járnak, így egyre gyakrabban
okozhatnak hibát, és szorulnak cserére. Azonban mikor műszaki vagy gazdasági okból
nem indokolt a teljes szakasz cseréje, akkor az energia-szolgáltatók csak az adott
szakasz meghibásodott részét cserélik ki, jellemzően valamilyen extrudált szigetelésű
(pl. térhálósított polietilén) kábelre, ezzel vegyes szigetelésű kábelszakaszokat létrehozva.
Diagnosztikai szempontból különös kihívást jelentenek az ilyen kábelszakaszok, különösen
akkor, amikor a szigetelések dielektromos tulajdonságai egymástól jelentősen eltérnek [2].
A fejezetben csak a szigetelések általános állapotának meghatározását lehetővé
tevő módszerekkel foglalkozok, ezen belül a feszültségválaszon alapuló módszerekkel, és
kiemelten a továbbfejlesztett teljes feszültségválasz módszerrel, amellyel a kutatásaimat is
végeztem. Ennek oka, hogy a feszültségválaszon alapuló diagnosztikai módszerek nagyon
jól alkalmazhatók az olaj-papír szigetelésű kábelek általános állapotának vizsgálatára,
emiatt és emellett sok évtizedes tapasztalat is rendelkezésre áll [19, 52, 53].
A fejezet felépítése a következő. A 2.1. fejezetben áttekintem a telített papír
szigetelésre jellemző öregedési folyamatokat, majd a 2.2. fejezetben az öregedési folyamatok
követésére alkalmas, roncsolásmentes, feszültségválaszon alapuló diagnosztikai eljárásokat.
Ezt követően a 2.3. fejezetben bemutatom a különböző hosszarányú vegyes telített papír
és térhálósított polietilén kábelszakaszokon végzett termikus öregítéses laboratóriumi
vizsgálatomat. A 2.4. és 2.5. fejezetekben az eredmények kiértékelése során megmutatom,
hogy az általam kifejlesztett vizsgálati módszer, amely a továbbfejlesztett teljes
feszültségválasz módszeren, valamint az ebből számolt polarizációk eloszlásán alapul, és
segítségével az olaj-papír és térhálós polietilén szigetelésű vegyes kábelszakaszok olaj-papír
szigetelésű részének öregedése és nedvességtartama egyaránt vizsgálható, és becsülhető az
olaj-papír szakasz hosszarányától függetlenül.

2.1. Olaj-papír szigetelés öregedése
Az olaj-papír szigetelőanyag vizsgálata régóta kutatott terület [19, 54, 55]. Ez nem
meglepő, hiszen a villamos hálózat kiépítése során több berendezésben is alkalmaztak
ilyen szigetelést, pl. kis- és középfeszültségű kábelekben, illetve transzformátorokban
7

is. A szigetelőanyag két fő komponense a cellulóz polimer, valamint a kábelolaj,
amelyek együttese biztosította, illetve sok helyen még biztosítja ma is a zavartalan
energiaszolgáltatást [12,14,16,18]. A szigetelőanyag állapotának romlása alapvetően három
fő folyamatra bontható. Az egyik a hőigénybevétel okozta öregedése a papírnak, a második
a szigetelőanyag nedvesedése a harmadik pedig a részkisülések okozta állapotromlás
[54]. A nedvesedés szintjének növekedésével a szigetelés vezetőképessége nő, a termikus
öregedés előre haladtával pedig a polarizációs folyamatok válnak erősebbé, mindkettő
hatására csökken a szigetelés villamos szilárdsága [3]. A cellulóz, amely egy szerves
vegyület és hosszú, egyenes molekulaláncot alkotnak monomerjei, termikus öregedés során
depolimerizálódik, a hosszú molekulalánc kisebbekre törik szét, ezért a polimerizációs
fok csökkenése figyelhető meg [19]. A depolimerizáció során különböző bomlástermékek
kerülnek az olajba, például hidrogén, rövid molekulaláncú szénhidrogének, szén-monoxid,
szén-dioxid és víz [55]. Ezen bomlástermékek olajba kerülése befolyásolja a szigetelés
polarizációs és vezetési folyamatait [55]. A molekulaláncok töredezésének hatására a
mechanikai tulajdonságai is romlanak a cellulóznak, színe sötétebbé válik a régi könyvekhez
hasonlóan [54]. A cellulóz láncmolekulák töredezése ideális körülmények esetén lassan
történik, pl. több száz éves könyvekkel is találkozhatunk, de ez a folyamat a hő, oxigén és
víz jelentében jelentősen felgyorsul. Mindössze 6°C-os hőmérséklet-növekedés hatására a
cellulóz láncok felbomlásának sebessége megkétszereződik, ha oxigén is jelen van, akkor ez
2,5 szeresre gyorsul [54]. A nedvességtartalom növekedésével nagyjából egyenes arányban
gyorsul ez a folyamat, tehát pl. 3% -os nedvességtartalmú papír esetében tízszer gyorsabb
degradációra lehet számítani, mint 0,3%-os nedvességtartalom esetén [54]. A papíros
rész vezetőképessége erőteljesen függ a megkötött nedvességtartalomtól. Általánosságban
igaz, hogy az olaj-papír szigetelés fajlagos ellenállása X=0-2%, X=2-3%, X=3-4% között
egy nagyságrenddel növekszik, 90°C-os hőmérséklet környékén azonban százalékonként
növekszik egy nagyságrenddel [19].
Részkisülés okozta állapotromlás jellemzően valamilyen buborékképződés vagy száraz
szigetelés miatt alakul ki. Az ilyen helyeken a megnövekvő térerősség miatt részkisülések
keletkeznek, amelyek rontják a szigetelőanyag állapotát és akár átütéshez is vezethetnek
[3].

2.2. Olaj-papír szigetelésű kábelek vizsgálata feszültségválasz
alapú módszerekkel
A roncsolásmentes diagnosztikai módszerek közül az olaj-papír szigetelések általános
állapotának vizsgálatára többféle, feszültségválaszon alapuló diagnosztikai módszer is
alkalmazható, pl. a visszatérő feszültség időállandó-függésének vizsgálata (RVM, Recovery
Voltage Measurement) [19,52,56–59], a p-faktor [15,33–35] a teljes feszültségválasz módszer
(VR, Voltage Response) [27, 28, 53, 60], valamint a továbbfejlesztett teljes feszültségválasz
módszer (EVR, Extended Voltage Response) [J2], [C1], [C2].
A következőkben röviden bemutatom ezeket a mérési módszereket, kitérve az egyes
módszerek korlátaira.

2.2.1. Recovery Voltage Measurement módszer
A Recovery Voltage Measurement (RVM) módszert az 1970-es évek közepén
fejlesztették ki az olaj-papír szigetelésű nagyteljesítményű transzformátorok megbízhatóbb
diagnosztizálásának céljából a Budapesti Műszaki Egyetemen [56]. Az RVM módszer
segítségével követhető a szigetelés öregedése, valamint annak nedvességtartalmának
változása is. Lehetővé teszi az olajszigetelésű transzformátor szárításának ellenőrzését,

8

vagy akár az olaj-papír szigetelésű kábelek lokális hibából eredő erős nedvesedésének a
vizsgálatát is, annak ellenére, hogy a módszer alapvetően a szigetelésrendszer általános
állapotának vizsgálatára a legmegfelelőbb és nem lokális hibák detektálására [56, 58]. A
kezdeti laboratóriumi kutatásokat követően, az évtizedek óta végzett helyszíni méréseknek
köszönhetően rengeteg mérési adat és tapasztalat gyűlt össze, aminek következtében
a módszer erősségei és korlátai is a felszínre kerülhettek. Az RVM módszer annak
köszönhetően, hogy nem csak egy számmal jellemzi a szigetelés állapotát, hanem azt
a polarizációs folyamatok szélesebb időállandó-tartományával, másképpen a polarizációs
spektrumával jellemzi, így pontosabb képet tud adni a szigetelés állapotáról. A szigetelések
állapota pl. egy transzformátor esetében a valóságban nem homogén, hiszen a szigetelést
érő öregítő hatások (nedvesség, hőmérséklet) sem egyenletesen érik a szigetelést és így az
öregítés hatására keletkező melléktermékek eloszlása sem tekinthető homogénnek, ezért
adhat a polarizációs spektrum vizsgálata is pontosabb eredményt, mint csak egy jellemző
vizsgálata [56].
A mérési folyamat során egyenfeszültséggel (pl. 1000 V) töltik a vizsgált próbatestet
egy adott, tch időtartamig, majd tch
ideig rövidre zárják a szigetelést. A rövidre
2
zárás bontását követően mérhető visszatérő feszültségnek megmérik a csúcsértékét, és
a csúcsérték eléréséhez szükséges időt. A visszatérő feszültség csúcsértéke arányos a
szigetelés vezetőképességével, valamint a töltés során a vizsgált tartományban kifejlődő
polarizációk intenzitásával. A mérés során tch töltési időt a 0,02-10 000 s tartományban
változtatják. Az RVM módszer tehát a visszatérő feszültségek különböző feltöltési idők
utáni feszültségmaximumok időfüggését adja meg, formálisan az UV max = f (tch )-t. Ezen
a síkon ábrázolva a feszültségmaximumokat, a görbének a maximális pontját tekinthetjük
a domináns időállandónak [3].
A módszer előnye, hogy alkalmas az olaj-papír szigetelésű berendezések
nedvesedésének és öregedésének a követésére, valamint tekintélyes múltra tekinthet
vissza, és emiatt jelentős tapasztalat gyűlt össze a mérési eredmények kiértékelésében.
Hátrányként megemlíthető, hogy a mérés igen hosszú ideig tart, és a kiértékelése jelentős
gyakorlatot igényel. További hátrány még, hogy a visszatérő feszültségek maximum értéke
függ mindkét dielektromos folyamattól, tehát a vezetési és polarizációs folyamatoktól is.
Ebből kifolyólag a nedvesedés és a termikus öregedés hatása a spektrumra nagyon hasonló:
mindkét esetben a kisebb időállandók felé tolódik el a polarizációs spektrum csúcspontja
(lásd 2.1. ábra).

(a) Nedvesedés hatása az RVM görbékre [61]

(b) Termikus öregedés hatása az RVM görbékre
transzformátor esetén. 1: új, 3: öregedett [21]

2.1. ábra. RVM görbék változása nedvesedés (2.1a. ábra) és
termikus öregedés (2.1b. ábra) hatására [21, 61]
Water treeing kimutatására kiterjedt kutatásokat végeztek RVM módszer segítségével
XLPE kábeleken [62–64], de kifejezetten vegyes szakaszokat nem.
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2.2.2. P-faktor
A p-faktor paraméteren alapuló diagnosztizálási módszert a 90-es évek végén, 2000-es
évek elején fejlesztették ki Patsch és munkatársai Németországban [33, 65]. Az olaj-papír
szigetelések állapotát jól lehet a p-faktor segítségével követni [33,34,65,66,66,67]. A mérése
során egy 1-2 kV-os egyenfeszültségű töltést, majd pár másodperces (pl. 2 s) rövidre zárást
követően mért visszatérő feszültség görbét mérik.
A p-faktor értéke függ a visszatérő feszültség kezdeti meredekségétől, a visszatérő
feszültség maximumától, és a feszültségmaximum kialakulásáig szükséges időtől a
következdő módon:
Um
p=
(2.1)
s tm
ahol p az említett p-faktor, Um a visszatérő feszültség maximuma, tm az ennek eléréséhez
szükséges idő, valamint az s a visszatérő feszültség kezdeti meredeksége [34]. Ebből
következik, hogy a mérés időtartama nem fix, hiszen a visszatérő feszültség maximumának
eléréséhez szükséges idő nagy különbségeket mutat különböző szigetelőanyagok esetén,
pl. új állapotú PILC kábel esetén 430 s, új állapotú XLPE szakaszon 270 s, míg
vegys kábelszakasz esetében 19 %-os XLPE részarány esetén ez az érték 1160 s-ig
növekedett [66, 68]. A módszer előnye, hogy a p-faktor független mind a mérés közbeni
hőmérséklettől, a szigetelés geometriai paramétereitől, valamint a mérés során használt
feszültségtől is [33, 34, 65, 66, 66, 67]. Tehát az eljárás segítségével az olaj-papír szigetelésű
kábelek állapota jól követhető, a mérés évszakától függetlenül, ami gyakorlati szempontból
előnyös [15, 33, 34, 65]. Általánosan ökölszabályként elmondható, hogy egy új olaj-papír
kábel p-faktora 0,1-nél kisebb szám, 0, 1 < p < 0, 2 esetén a kábel valamilyen szinten
öregedett állapotban van, de teljes mértékben üzemképes. Ha a kábel p-faktora a 0, 2 < p
tartományba esik, akkor érdemes a diagnosztikai vizsgálatokat rendszeresíteni, míg 0,3
körüli értéknél már azonnali beavatkozás szükséges [68].
A gyakorlati tapasztalatok alapján a p-faktor nem volt jól alkalmazható
transzformátorok esetében, így Patsch bevezette az r-faktor nevű mennyiséget, amellyel
már az olaj-papír szigetelésű transzformátorok öregedése is jól követhető [66, 67]. Patsch
professzor szerint a transzformátorokban a kétféle dielektrikumot – a cellulózt és az olajat
– külön-külön kell kezelni diagnosztikai szempontból.
Az r-faktor számításához a szigetelés Maxwell-modell szerinti helyettesítő kapcsolást
használták, amely a 2.2. ábrán látható.

2.2. ábra. Maxwell-modell [65]
Az egyik párhuzamos R-C tag az olaj, a másik párhuzamos R-C tag pedig a papír
dielektromos tulajdonságait reprezentálja a kapcsolásban szemben a p-faktor különböző
mért adatokból képzett mutatójával. A τ1 = R1 C1 és τ2 = R2 C2 időállandók segítségével
az r-faktor:
r = logτ1 logτ2
(2.2)
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Patsch és Kamenka megvizsgálta a p-faktor számítási módszer alkalmazhatóságát
vegyes szigetelésű kábelszakaszok esetében is [66–68]. A vizsgálat során nem közölt, de a
mérési adatok alapján enyhén öregedett de jó állapotú, körülbelül 115 m hosszú NAKBA
3x150 mm2 típusú olaj-papír szigetelésű kábelt, valamint egy szintén nem közölt, de a
mérési adatok alapján jó állapotú, hozzávetőleg 250 m hosszú NA2XS(F)2Y 3x1x150 mm2
XLPE szigetelésű kábelt használtak 2 kV-os töltési feszültséggel, a rövidzárási időt nem
közölték [68]. A visszatérő feszültségeket a következő módon történő összekapcsolásokkal
mérték le, A-val jelölve a PILC részt, és B-vel az XLPE részt: A, AB, ABB, B, tehát
olaj-papír részarányok sorban: 100%, 31,5%, 18,7%, 0% voltak. A mérés során kapott
görbéket a 2.3. ábra mutatja be. Az eredmények alapján a p-faktor önmagában nem volt

2.3. ábra. P-faktor meghatározás vegyes szakaszon A: PILC
szakasz, B: XLPE szakasz [68]
jól alkalmazható, mivel minél kisebb volt a vegyes kábelben az olaj-papír részaránya, annál
kisebb p-faktor értékek adódtak, amelyek annál jobb általános állapotra utalnak.
Az eredményeket a 2.1. táblázat mutatja be.
2.1. táblázat. Vegyes szakasz p-faktor eredmények, korrekcióval. A: PILC, B: XLPE [68]

p
Wm
pk

A
0,159
0,63
0,158

AB
0,101
0,71
0,161

ABB
0,075
0,72
0,157

B
(0,103)
0,0035

Patsch megállapította, hogy a vegyes szakaszt tartalmazó rendszer maximális
2 , amelyet a visszatérő feszültség maximuma (U ),
elektrosztatikus energiája Wm = C2S Um
m
valamint a rendszer kapacitásából (CS ) számolt, nem változik jelentősen az XLPE tag
növelésével. Így arra a következtetésre jutott, hogy az XLPE szakasz a vegyes szakasz
mérésekor a PILC szakasszal párhuzamosan kötött kondenzátorként viselkedik.
A fenti megfontolás alapján a következő korrekció elvégzése szükséges a PILC szakasz

11

állapotának vizsgálatához a bejegyzett szabadalom szerint [67–69]:


pk =

CP ILC + CXLP E
CP ILC

1
2

Um
s tm

(2.3)

vagyis


pk =

CP ILC + CXLP E
CP ILC

1
2

p

(2.4)

Az így a vegyes szakaszon mért értékek olaj-papír szakasz állapotára korrigált értékek a
2.1. táblázat utolsó sorában láthatók. Az értékek egymáshoz közel estek.
Érdekes azonban, hogy a tisztán PILC kábel (A) korrekció utáni értéke csökkent,
holott ennek változatlannak kellett volna maradni, valószínűleg ez azonban csak elgépelés
eredménye, ezt erősíti meg a későbbiekben közölt pontosítás is a [67] cikkben. Szintén
érdekes eredmény, hogy a tisztán XLPE (B) szakasz p-faktora nagyobb értéknek
(tehát öregedettebbnek) adódott, mint az ABB összetételű vegyes szakasz. Ennek oka
valószínűleg az, hogy maga a p-faktor, mint diagnosztikai mutató nem alkalmas a
különböző típusú szigetelőanyagok közti egy az egyben történő összehasonlításra az eltérő
dielektromos folyamatok miatt. Ennek következtében az XLPE kábelre számolt p-faktorra
már nem lesznek érvényesek a fentebb közölt kiértékelési ökölszabályok (pl. 0,3 fölötti
p-faktor érték esetén azonnali csere indokolt), azokra más szabályok érvényesek.
A vizsgálatot, bár a [67, 68] cikkekben ezt az információt nem közölték, de a
kapott p-faktor érték alapján enyhén öregített állapotú PILC kábelen végezték. Nem
végeztek azonban ugyanezen módszer öregedettebb állapotú PILC kábelszakaszokra
történő kiterjesztésével kapcsolatos vizsgálatot, pedig a jelenlegi gyakorlat szempontjából
igazából ez lenne fontos, hiszen az üzemben levő olaj-papír szigetelésű kábelek jellemzően
már évtizedek óta üzemelnek. A p-faktor módszer előnye, hogy hőmérsékletre elméletben
független, azonban a módszer kiterjesztése öregedett kábelekre csak limitáltan történt
meg. Egy további hátrány, hogy ez a módszer nem spektrálisan követi az öregítés hatását
a polarizációs folyamatok változására, hanem egyetlen mérőszámmal, így a bonyolultabb
spektrális változásokat nem, vagy csak leegyszerűsítve képes követni [3, 19], valamint a
nedvesedés p-faktorra gyakorolt hatását sem vizsgálták.

2.2.3. A teljes feszültségválasz módszer
A teljes feszültségválasz (VR) módszert a 60-as években alkalmazta először
szigetelésdiagnosztikára Németh Endre [70, 71]. A mérési eljárás talán lenagyobb
előnye abban rejlik, hogy segítségével a vezetési és polarizációs folyamatok külön-külön
vizsgálhatók. A módszer két mért mennyiség alapján ad lehetőséget az állapot
meghatározására: a kisülési és visszatérő feszültségek kezdeti meredekségeivel. A teljes
feszültségválasz módszer segítségével a polarizációs és vezetési folyamatok elkülöníthetően
vizsgálhatók, mert a kisülési feszültség kezdeti meredeksége egyenesen arányos a szigetelés
vezetőképességével ((2.5) egyenlet) és a visszatérő feszültség kezdeti meredeksége a
polarizációs vezetőképességgel ((2.6) egyenlet) [53]:
Sd =

Uch
γ
0

(2.5)

ahol Sd a kisülési feszültség kezdeti meredeksége, Uch a töltéshez használt DC feszültség,
0 a vákuum permittivitása és a γ a szigetelés vezetőképességét jelöli. Hasonlóképpen:
Sr =

Uch
β
0
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(2.6)

Feszültség [V]

ahol Sr a visszatérő feszültség kezdeti meredeksége, és β a polarizációs vezetőképesség [53].
A mérési eljárás időbeli lefutását a 2.4. ábra mutatja be.

Uch

Sr (tch , tdch )
Sd (tch )

tch

tdch

Idő[s]

2.4. ábra. Teljes feszültségválasz módszer
Az telített papírszigetelésű kábelek vizsgálata során azt tapasztalták, hogy a
szigetelőanyag nedvesedése és öregedése is nyomon követhető a módszer segítségével.
A nedvességtartalom növelésével a kisülési feszültég kezdeti meredeksége nőtt, mivel a
szigetelés vezetőképessége is növekszik, és minél nagyobb mértékben volt öregedett a
szigetelés, annál nagyobb értékek adódtak a visszatérő feszültség kezdeti meredekségeként
[27, 28, 53]. Ezt mutatja be a 2.5. ábra. Az 1-essel jelölt kábel egy új állapotú telített
papírszigetelésű kábel három erének értékei láthatók. A kis kisülési (1-2 V/s) és visszatérő
(2-4 V/s) feszültség meredekség érték jó állapotú szigetelést mutat. A 2-es jelű kábel egy
termikusan öregedettebb szigetelésű kábelt mutat be, alacsony nedvességtartam mellett,
üzemeltetése biztonságos. A harmadik kábelnél már egy termikusan erősen öregedett és
nedves mintát láthatunk, amely kezdi elérni az élettartama végét, míg a negyedik kábel
esetében egy rossz állapotú kábel eredményeit lehet látni, erősen nedves és termikusan
jelentősen öregedett állapotban, a kábel várhatóan hónapokon belül át fog ütni [3]. A
tapasztalatok szerint a veszélyesebb mértékű állapotromlást a kisülési feszültség kezdeti
meredekségében tapasztalt aszimmetria nagysága jelzi még [3].
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2.5. ábra. PILC szigetelés állapotának kiértékelése VR módszerrel
[27]
Annak ellenére, hogy az olaj-papír kábelszigetelésben létrejövő dielektromos
folyamatok hőmérsékletfüggése jelentős, különösen a vezetési folyamaté, a módszer
jól alkalmazható a gyakorlatban is [3]. Ennek oka, hogy a szigetelés nedvesedése
nagyságrendekkel nagyobb változást képes okozni a szigetelési ellenállásban, mint a
hőmérséklet változása, így némi gyakorlattal eldönthető, hogy a kisülési feszültség
kezdeti meredeksége melyik folyamat hatására változott [72]. A polarizációs folyamatok
hőfokfüggése kevésbé jelentős, a polarizációk időállandója tolódik el a kisebb időállandók
irányába a hőmérséklet növelésével, azonban ennek a hatása a visszatérő feszültség kezdeti
meredekségét kevésbé befolyásolja [3].
Tamus Zoltán Ádám munkásságának köszönhetően a mérési eljárás korlátokkal ugyan,
de alkalmazhatóvá vált PILC és XLPE kábelekből álló vegyes kábelszakaszok vizsgálatára
is, amennyiben az olaj papír szakasz hossza nincs a 20-40%-os hosszarány közt [60]. Az
általa kidolgozott eljárás segítségével becsülhető az olaj-papír szigetelésű kábel állapota
olaj-papír és PE, vagy XLPE szigetelésű vegyes szakaszokon is a következő módon:
S1 =

C2
(Sv − S2 ) + Sv
C1

(2.7)

ahol S1 az egyik szigetelésű szakaszon mért feszültségválasz kezdeti meredeksége (lehet
kisülési és visszatérő is), S2 a másik szigetelésű szakaszon mért feszültségválasz kezdeti
meredeksége, Sv a vegyes szakaszon mért feszültségválasz, C1 és C2 az egyes szakaszok
kapacitásai [60]. A módszer azon alapul, hogy a PE, XLPE szakaszok feszültségválasz
értékei jelentősen nem változnak a termikus öregítés során, így vannak olyan
hosszarányok, amelyek esetén az olaj-papír szakasz öregedettségi állapota meghatározható.
A módszer legnagyobb hátránya, hogy csak adott hosszarányok mellett alkalmazható
állapotmeghatározásra, így a gyakorlati alkalmazhatósága jelentősen korlátozott.
A VR módszer előnye, hogy segítségével a polarizációs és vezetési folyamatok
külön-külön vizsgálhatók, továbbá rendelkezésre áll az olaj-papír szigetelésű kábelek
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kiértékelésére egy egyszerű eljárás, valamint több évtizedes tapasztalat. Hátránya azonban,
hogy a teljes polarizációs spektrumot csak egyetlen mérőszámmal jellemzi, így pl.
a spektrum tolódása, vagy a domináns polarizációs folyamatok meghatározása nem
kivitelezhető ezen eljárás segítségével.

2.2.4. A továbbfejlesztett teljes feszültségválasz módszer

Feszültség [V]

A továbbfejlesztett teljes feszültségválasz módszer (EVR) alapvetően megegyezik a VR
módszerrel, azonban a visszatérő feszültség kezdeti meredeksége nem csak egy rövidzárási
idő után van mérve, hanem tetszőlegesen sok után. A mérési folyamat időbeli lefutását
mutatja be a 2.6. ábra.

Uch

Sr (tch , tdch1 )
Sr (tch , tdch2 ) Sr (tch , tdchn )

Sd (tch )

tch

tdch1

0

tdch2

0

tdchn

Idő [s]

2.6. ábra. Továbbfejlesztett teljes feszültségválasz módszer
Ennek eredményeképpen a módszer már nem csak egy számmal jellemzi a bonyolult
polarizációs folyamatokat, vagyis a polarizációs spektrumot, hanem annyival ahány
mérés történt. A szigetelőanyagok Debye-féle helyettesítő kapcsolását felhasználva, és
az EVR mérés eredményeinek felhasználásával lehetséges kiszámítani egy iterációs
módszer segítségével a szigetelésben levő elemi polarizációs folyamatok időállandóját és
intenzitását is [J2], [C3], [C1], [C2], [73–76]. Az iterációs módszer segítségével számolt
elemi polarizációs folyamatok felhasználásával olaj-papír szigetelésű transzformátoron
előállítható volt elfogadható hibával az RVM mérés során mért görbe is, de jelentősen
kevesebb mérési idő alatt [77]. A módszer előnye a VR módszerhez képest, hogy már nem
csak egy számmal jellemzi a polarizációs folyamatokat, hanem tetszőlegesen sokkal, így a
mérési eredményekből következtetni lehet a polarizációs spektrumra a nagy időállandójú
polarizációk esetén. AZ EVR mérés eredményeiből számított polarizációs spektrum egy új
eszköz a szigetelések vizsgálatára.
A kutatásom során ezzel a módszerrel vizsgáltam diagnosztikai szempontból kihívást
jelentő vegyes olaj-papír és XLPE szigetelésű kábeleket, új megoldást keresve az ilyen
kábelszakaszok állapotának vizsgálatára.

2.3. Laboratóriumi vizsgálat
Két külön vizsgálatot végeztem vegyes szigetelésű kábeleken. A vegyes szakasz egyik elemét
több mint három évtizedig üzemben levő középfeszültségű olaj-papír szigetelésű kábelek,
a másik elemét pedig térhálósított illetve lineáris polietilén szigetelésű kábelek adták. A
következőkben ismertetem két általam végzett vizsgálat részleteit, valamint a vizsgálatok
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eredményeit is. A fejezetet a [C1], [C2], [C4], [J3] cikkekben közöltek alapján készítettem,
ahol más forrást használtam, ott ezt külön megjelöltem.

2.3.1. Felhasznált kábelminták
A laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséhez az ELMŰ jóvoltából hat darab, középfeszültségű
olaj-papír szigetelésű kábelmintát használtam, melyek mindegyike 2 m hosszal bírt. A
minták két különböző helyről származtak, mindkét helyről 3-3 darab minta lett előkészítve
laboratóriumi vizsgálat végzésére.
A TV jelű minták SZAPKOVB típusú 3x240 mm2 6/10 kV-os olaj-papír kábelek
voltak, melyeket 1978-ban telepítettek és 32 évig voltak üzemben Budapesten. A CV jelű
minták SZAPKMVB típusú 3x240 mm2 , szintén 6/10 kV-os kábelek voltak, amelyeket
1973-ban helyezték üzembe, és 37 évig üzemeltették szintén Budapesten. Az azonos helyről
származó mintákat 0, 1, 2-es jelölésekkel különböztették meg, így pl. a CV0-ás jelölés
a 37 évig üzemeltetett kábel nullával jelölt kábelmintáját, míg a TV2-es jelölés a 32
évig üzemeltetett kábel kettes számú kábelmintáját jelölte. Minden kábel három szektor
szelvényű érrel rendelkezett, melyek az R, S, T jelöléseket kapták. A kábel övszigeteléses
felépítésű volt, tehát nem volt erenkénti árnyékolás, hanem az egyes vezetőket érszigetelés
vette körül, majd a három eret összefogó övszigetelés, és az ezt körülölelő ólomköpeny.
A kábel felépítéséből következik, hogy nem lehetséges teljesen pontosan meghatározni az
egyes érszigetelések állapotát, hiszen minden mérési esetben sem lehetséges csak az egyik
ér szigetelését vizsgálni, amért értékekre mindig hatással van a másik két ér valamint az
övszigetelés is. Ennek ellenére kijelenthető, hogy a különböző ereken mért értékek közt lesz
különbség, hiszen a külső árnyékolás irányában lesz legnagyobb a villamos térerősség, így
a mérőműszerre kötött ér hatása érvényesül legjobban a mért értékekben.
A vizsgálatom kezdetéig a minták 95°C-os hőmérsékleten 800 h-ig tartó termikus
öregítésen estek át. Ezt követően a mintákat még két ciklusban öregítettem: 1000, illetve
1040 h-ig szintén 95°C-os hőmérsékleten. Az üzemből kivonást követően így az olaj-papír
kábelminták összesen további 2840 h-n át voltak termikusan öregítve.
A vegyes szakasz másik részét egy N2XS(F)2Y típusú 1x35/16mm2 12/20(24) kV
névleges feszültségű egy érrel rendelkező térhálósított polietilén kábel képezte 1,05, 2,1 és
4,3 m hosszban (a továbbiakban az egyszerűség kedvéért 1, 2 és 4 m), ezzel előállítva a 0%,
33%, 50%, 67% és 100%-os olaj-papír hosszarányt. A három különböző hosszúsággal bíró
próbatestet egy 10 m hosszú kábel megfelelő hosszúságú részekre vágásával alakítottam
ki.
A másik vizsgálat során a vegyes szakasz olaj-papír részét a fentebb bemutatott
kábelek, a műanyag szigetelésű részt pedig lineáris polietilén szigetelésű, 25 évet üzemben
töltő, magyar gyártmányú RUNDAL kábel képezte.

2.3.2. Vizsgálat továbbfejlesztett teljes feszültségválasz módszerrel
A laboratóriumi vizsgálat során továbbfejlesztett teljes feszültségválasz módszerrel (EVR)
[J2] mértem csak tisztán olaj-papír, tisztán XLPE és különböző hosszarányú vegyes
kábelek feszültségválaszait. A vizsgálat során 1000 V töltőfeszültséget és 4000 s töltési időt
használtam, a rövidzárási idők, melyek után a visszatérő feszültség kezdeti meredekségét
mértem rendre 1, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500, 750, 1000, 1500,
2000 s voltak.
Az olaj-papír szigetelés hőfokfüggése miatt a méréseket egy öregítő kemence
segítségével temperáltam 29,1 ± 0,2°C-os hőmérsékletre. A kemencéről mutat be egy képet
a 2.7. ábra.
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2.7. ábra. A vizsgálat során használt öregítő kemence
A szobahőmérsékletnél nagyobb hőmérsékletet választásának oka az volt, hogy a
vizsgálat (öregítés és a mérések együttesen) időben hozzávetőlegesen 7 hónapot öleltek fel,
amelyben voltak nyári hónapok is és a temperáló kemencében a hűtés nem volt megoldható.
Ezért igyekeztem olyan hőmérsékletet választani, amelynél melegebb külső hőmérséklet a
laboratóriumban csak ritkán fordul elő, viszont minél közelebb van a szobahőmérséklethez.
A méréseket a tisztán olaj-papír szigetelésű kábelek közül mind a hat kábel összes erén,
a tisztán XLPE esetében az összes kábelen, a vegyes szakaszok esetében azonban csak négy
olaj-papír szigetelésű kábel véletlenül kiválasztott egy-egy eréhez csatlakoztattam az 1, 2
és 4 m hosszú XLPE szigetelésű kábeleket. Ez a négy ér a CV0 S, CV2 R, TV1 R és TV0 T
volt. A mérések során a töltőfeszültség egy érhez volt kötve, az összes többi ér és a kábelek
köpenyei egy ponton voltak földelve, megakadályozva a hurokáramok kialakulását, amely
kialakulhat több ponton történő földelés esetében [76]. Egy olaj-papír ér mérését mutatja
be a 2.8. ábra.
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2.8. ábra. Olaj-papír
ér
mérése
továbbfejlesztett
feszültségválasz módszerrel (EVR)

teljes

A mérés során alkalmazott kapcsolási rajzot a 2.9. ábra mutatja be.

2.9. ábra. Vegyes kábel mérése EVR módszerrel kapcsolási rajz
A lineáris polietilén kábelt tartalmazó vegyes szakasz esetében a fentebb használt
rövidzárási és töltési időket alkalmaztam, a hőmérséklet a mérések során 23 ± 0.5 °C
volt [C1].
Az olaj-papír kábeleket további termikus öregítésnek tettem ki 95°C-on további 1000
és 1040 h időtartamig, melyek után elvégeztem a fentebb említett méréseket, vegyes
kábelek esetén ugyanúgy a CV0 S, CV2 R, TV1 R és TV0 T erekhez csatlakozva, amit
a kezdetben kiválasztottam. Az XLPE mintákat nem tettem ki termikus öregítésnek.
Ennek oka, hogy az XLPE több, mint 1000 órás termikus öregítés hatására lényegében
elhanyagolható változást mutatott a feszültségválaszokat tekintve [60].

2.3.3. Szigetelések modellezése a továbbfejlesztett teljes feszültségválasz
mérés eredményeiből
A szigetelőanyagok vezetési és polarizációs folyamatainak modellezésének egy jól ismert
módja a Debye-modell, amely kapcsolási rajza a 2.10. ábrán látható [57, 78].
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2.10. ábra. Szigetelés helyettesítő kapcsolása [57, 78]
Az ábrán C0 -lal jelölt kondenzátor az elektródelrendezés szigetelőanyag nélküli
kapacitását, az R0 a szigetelési ellenállást, a Cpi és Rpi , i ∈ N, i = 1...n pedig az elemi
polarizációs folyamatokat (más néven Debye-ágak) jelölik.
Az egyes elemi polarizációk jellemezhetőek az időállandójukkal τi = Ri Ci , valamint
C
az intenzitásukkal, más néven a polarizálhatóságukkal (αi = Cpi0 ) is [J2].
Több olyan megoldás is napvilágot látott, amely valamilyen dielektromos mérés
(jellemzően RVM) eredményeiből valamilyen iteratív módszerrel meghatározza a 2.10.
ábrán bemutatott szigetelés helyettesítő kapcsolásában szereplő áramköri elemeket [73–76].
A kiszámolt áramköri elemek változásának vizsgálatával egy új, pontosabb kép kapható
a szigetelőanyagokban történő változások követésére [73, 74]. Segítségével megfigyelhető
lehet, hogy bizonyos folyamatok esetén melyik időállandók jelzik a szigetelésben létrejövő
romlást pl. meghatározhatók a szenzitív paraméterek a nedvesedés, az olaj szárítása vagy
a termikus öregedés esetén egy adott szigetelőanyagban [73, 74].
A vizsgálatom során a továbbfejlesztett teljes feszültségválasz módszerrel mért
eredményekből számítottam ki a szigetelés helyettesítő kapcsolásában található elemeket.
Az alkalmazott módszert a következőkben mutatom be.
A 2.10. ábrán található helyettesítő kapcsolás segítségével a teljes feszültségválasz
mérésből a kisülési feszültség kezdeti meredeksége a következőképpen számolható [53],
[J2], [C3]:
Sd =

Uch
τ0

(2.8)

ahol τ0 = R0 C0 .
A különböző rövidzárási idők után mért visszatérő feszültségek kezdeti meredekségei
megegyeznek az elemi polarizációs folyamatok által keltett visszatérő feszültségek kezdeti
meredekségeinek összegével [J2], [C3], így:
Sri =

n
X
Ucpi
i=1

(2.9)

τri

ahol Sri az adott rövidzárási idő után mért visszatérő feszültség kezdeti meredeksége, Ucpi
a Cpi kondenzátorban maradó feszültség , valamint τri = Rpi C0 .
Az egyes elemi polarizációs tagban maradó feszültség a töltést és rövidre zárást
követően [C3]:
t

Ucpi = Uch (1 − e

− τch
pi

Ahol tch a töltési időt, tdch a rövidzárási időt jelöli.
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−

)e

tdchi
τpi

(2.10)

A (2.9) és (2.10) egyenletekből a visszatérő feszültség kezdeti meredeksége tch a töltési
idő, tdch a rövidzárási idő függvényében [C3]:
t

Sr (tch , tdch ) = Uch

n
X
(1 − e

− τch
pi

)e

−

tdchi
τpi

(2.11)

τri

i=1

Felhasználva a (2.11) egyenletet, valamint, hogy τri = Rpi C0 és αi =
t

Sr (tch , tdch ) = Uch

n
X

− τch

αi

(1 − e

pi

)e

−

tdchi
τpi

(2.12)

τpi

i=1

Cpi
C0 :

Mivel minden rövidzárási idő után rendelkezésre áll mért adatként a visszatérő feszültség
kezdeti meredeksége, így lehetségessé válik a helyettesítő kép elemi polarizációinak
kiszámítása egy iterációs módszer segítségével.
A vizsgálataim során felvettem összesen 114 időállandójú polarizációt a 0,1-44668,36 s
időállandó tartományban. Ez dekádonként 20 darab elemi polarizációt jelent. A felső
időállandó határt úgy választottam meg, hogy legyen olyan időállandó, ami a töltési idő
tízszeresét eléri. A 44668,36 s-os volt az első ilyen időállandó, amely teljesítette ezt a
feltételt. Kezdőlépésként egységes, αi = 10−7 polarizálhatóság értéket kapott minden
polarizáció és az algoritmusnak ezeket a súlyokat kellett módosítani úgy, hogy a mért
és számított értékek közti eltérés minél kisebb legyen. A választás oka, hogy az ilyen
intenzitású polarizációk feszültségválasza elhanyagolható, pl. az 1 s-os rövidzárási idő után
mért visszatérő feszültség értéke Sr1 = 0, 001 Vs .
Ezt követően a (2.12) egyenlet segítségével minden rövidzárási idő után kiszámoltam
az egyes rövidzárási időkhöz tartozó visszatérő feszültség kezdeti meredekségét. Mivel
a polarizációk időállandói fixáltak ebben a megoldásban (dekádonként 10/20 van
belőlük), így egy optimalizáló algoritmus segítségével a polarizációs tagok Cpi értékeinek
változtatásával lehetséges a számolt értékekkel a mért értékek közelítése. A mért és számolt
értékek eltéréseinek minimalizálásával lehetővé válik a szigetelés helyettesítő kapcsolásában
levő Debye-elemek intenzitásának és időállandójának becslése [J2], [C3]. A számolt és mért
értékek négyzetösszegének minimalizálása ha a kezdeti Sr1 és a mérés végén mért Sr2000
értékek közt több nagyságrend eltérés is van, valamint ha az Sr2000 érték 0,5 V/s vagy az
alatti értékkel bír, akkor az illesztés során elnagyolja az algoritmus a nagyobb időállandós
polarizációkat, hiszen a hiba nagyobb részét a nagy értékeknél tapasztalható eltérések
adják. Ha azonban a minimalizálandó hibát a mért és számított értékek logaritmusai közti
különbségek négyzetösszegeként számoljuk (a továbbiakban: loghiba), akkor a nagyobb
időállandós polarizációk pontosabban becsülhetők [J3], [C4]. Egyenlet formában tehát a
számítások során a következő célfüggvényt minimalizáltam:
FLLS =

n
X

2

(log(Sri ) − log(Srsi )) =

i=1

n 
X
i=1

Sr
log( i )
Srsi

2

(2.13)

ahol Sri a mért visszatérő feszültséget, Srsi pedig a (2.12) egyenlet alapján számított
visszatérő feszültséget jelöli egy adott rövidzárási idő után.
A célfüggvény választásának oka, hogy többféle módszer pontosságát ellenőrizve és
összevetve a (2.13) egyenletben bemutatott hibaszámítás volt képes a legjobb pontossággal
a nagy időállandójú polarizációk időállandójának megtalálására [C4], [J3]. Ez az olaj-papír
szigetelésű kábeleknél fontos szempont, ugyanis a kábelek felépítése miatt nagy időállandós
(1000-10000 s) határréteg polarizációs folyamat kialakulása biztosra vehető.
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A számítások elvégzéséhez többféle optimalizáló eszköz is használható lenne, pl. az
Ārtap keretrendszer [79–81], vagy a MATLAB beépített optimalizáló megoldásai (pl.
a GlobalSearch algoritmus), azonban a vizsgálatom során az optimalizáláshoz használt
eszköz a Microsoft Excel volt. Ennek az oka az, hogy az Excel Solver alapú az első
megoldás, amelyet a kutatócsoportban a polarizációs spektrum számítására készítettünk
[J2], [C3]. Optimalizálási algoritmusként az Excel Solverben implementált nemlineáris
általános redukált gradiens (GRG Nonlinear, Generalized Reduced Gradient Nonlinear)
algoritmust használtam, melyet Lasdon és Waren publikáltak még a 70-es években [82,83].
Ez az algoritmus a célfüggvény gradiensét vizsgálja az egyes bemeneti értékek
változtatásával, és amikor az egyes bemeneti változók szerinti parciális deriváltak nulla
értékkel bírnak, megállapítja, hogy optimális megoldást ért el. Fontos kiemelni, hogy az
optimalizálási módszer emiatt nem konvex optimalizálási feladatok esetén csak egy lokális
minimumot képes megtalálni, hiszen ezekre is teljesül a kilépési feltétel.
A számítás során az Excel Solvernek egy megkötést adtam, amely az αi ≥ 10−8
megkötés volt, tehát a polarizálhatóság értéke legalább 10−8 -os értékkel kellett bírjon. A
polarizálhatóság értéke csak pozitív valós szám lehet, nulla értéket nem vehet fel, hiszen
a polarizációk időállandóit fixáltam, ebből kifolyólag a nulla polarizálhatóság érték a τi =
Ri Ci összefüggés miatt nem állhat fent. A korlátban a kezdeti értéknél egy nagyságrenddel
kisebb polarizálhatóság értéket engedélyeztem, hogy adott esetben amennyiben szükséges,
még csökkenthesse az algoritmus a polarizálhatóságot.
Az optimalizálási feladat természetét a 2.11. ábra mutatja be. Látható, hogy a

2.11. ábra. A célfüggvény hibafüggése
paraméterektől [81]

az

Rpi

és

Cpi

problémának egy vályúszerű részen található az optimális megoldása amely sötétpiros
színnel van jelölve, tehát konvexnek tekinthető a feladat, így jó eséllyel optimum közeli
eredményeket lehet kapni a fenti, egyszerű algoritmussal is. A program természetéből
fakadóan hajlamos szuboptimális esetben megállni, mikor a gradiensek kicsisége miatt
az optimalizálás sebessége belassul. Ezért Excel makró segítségével addig futtattam az
optimalizálási algoritmust, míg a hiba értéke négy futtatást követően is ugyanakkora nem
maradt. Ekkor feltételeztem, hogy nem csak egy szuboptimális esetben állt meg a megoldó,
amit a gyakorlat 1-2 kivételtől eltekintve igazolt is. Ez futtatási idő tekintetében nem
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optimális, azonban így biztosítani tudtam, hogy adott bemeneti értékek és célfüggvény
esetében többszöri futtatás esetén is ugyanazt a végeredményt kapjam.

2.3.4. A töltési és rövidzárási idők hatása a polarizációs folyamatokra
A töltési idő során a vizsgált próbatestben az egyes polarizációs folyamatok a teljes
polarizációs spektrumban elkezdenek kifejlődni, amennyiben a töltőberendezés elég
teljesítménnyel bír. A szigetelés rövidre zárásával a kialakult polarizációs folyamatok
visszafejlődése indul meg. Mivel a töltési folyamat során a spektrum minden egyes
időállandójú polarizációja töltődik, így érdemes megvizsgálni, hogy mi az a rövidzárási
idő, amely után a vizsgált próbatest szigetelésében található polarizációs folyamatok már
visszafejlődöttnek tekinthetők egy adott időtartamú töltési folyamatot követően.
A vizsgálatok során 4000 s-os töltési időt és 2000 s-os rövidzárási időt alkalmaztam,
1000 V-os DC töltőfeszültség mellett, így a számításaimat ezen paraméterek alapján
végeztem.
A számításaim eredményeit a 2.12. ábra mutatja be.

2.12. ábra. Az egyes időállandójú polarizációk töltöttségi szintje
tch =4000 s töltési idő és különböző hosszúságú (tch /2,
5tch , 10tch ) rövidre zárások után.
Az ábrán kék színnel jelöltem a 4000 s-os töltési idő során a különböző időállandójú
polarizációs folyamatok milyen mértékben fejlődnek ki. Látható, hogy annak ellenére, hogy
a töltési idő csak 4000 s, a 20000 s időállandóval bíró polarizáció töltés után eléri a 20%-os,
a 40000 s-os polarizáció pedig a 10%-os szintet.
Narancssárga színnel jelöltem a 4000 s-os töltés, majd 2000 s-os rövidzárási idő
utáni állapotot, amely megegyezik egy mérési ciklus utáni állapottal. Jól látható, hogy
az 1000-40000 s közti időállandó tartományban 10% feletti a polarizációk kifejlődésének
mértéke, de 4000 s-nál megközelíti a 40%-os szintet. Ez az eredmény felhívja a figyelmet
arra, hogy miért nem szabad ugyanazon próbatestet egymás után többször lemérni, mert
ekkor az 1000-40000 s közti időállandó tartományban a polarizációk befolyásolhatják a
második, vagy többedik mérés utáni eredményeket. Különösen igaz ez akkor, mikor a
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mért próbatestben jelentős a nagyobb időállandós (103 − 104 s) polarizációs folyamatok
intenzitása, pl. olaj-papír szigetelésű kábelek esetében, ahol a kábel kialakítása miatt
a határréteg polarizáció hatása erőteljesnek tekinthető, mivel a határréteg polarizáció
jellemző időállandója szintén a fent említett (10−3 − 104 s) tartományba esik [19].
A mérés utáni rövidzárással történő pihentetése a próbatesteknek tehát
mindenféleképpen fontos, ha a szigetelőanyagban a nagyobb időállandójú polarizációs
folyamatok jelentős intenzitással bírnak ahol az adott polarizáció intenzitása, más
C
néven polarizálhatósága α = Cp0 . Ebből következik, hogy ha a szigetelőanyagban a
nagy időállandós polarizációs folyamatok intenzitása elhanyagolható, akkor a mérési
eredményeket nem, vagy alig befolyásolja az egymás után történő mérés.
Piros színnel jelöltem azt az esetet, amikor a töltési idő ötszöröséig, esetünkben
20000 s-ig rövidre zárással pihentetjük a 4000 s-ig feltöltött szigetelést. Látható, hogy a
polarizációs folyamatok kifejlődésének csúcsértéke 20000 s-os időállandó mellett már csak
6,6% körüli, tehát jelentősen visszafejlődnek ilyen időtartamú pihentetés hatására. Hasonló
következtetésre lehet jutni a sárga színnel jelölt 40000 s-os, tehát a töltési idő 10-szereséig
tartó rövidzárás utáni esetben is, csak ebben az esetben a csúcsérték 40000 s-os időállandó
mellett már csak 3,5%-os értékkel bír.

2.3.5. Mérőrendszer hatása
Feszültségválasz mérése során a mérőrendszer hatással van a kisülési és visszatérő
feszültségek kezdeti meredekségeire. Ez a hatás elhanyagolható, ha a mérőrendszer
szigetelési ellenállása legalább két nagyságrenddel nagyobb a mért próbatesténél, és a
kapacitása pedig elhanyagolható a mért próbatestéhez képest [2, 71]. A mérőrendszer
kapacitásának hatása a helyszíni mérések során jellemzően elhanyagolható, ám
laboratóriumi mérések során sokszor nem, ilyenkor a korrekciót az alábbi formulával kell
elvégezni [2, 71]:
Cp + Cm
Se =
Sm
(2.14)
Cp
ahol Se a korrigált feszültségválasz, Cp a próbatest, Cm pedig a mérőrendszer kapacitása,
Sm pedig a mért feszültségválasz.
Amennyiben a mérőrendszer szigetelési ellenállása nem nagyobb legalább két
nagyságrenddel, mint a mért próbatest szigetelési ellenállása, úgy a feszültségválaszok
szükséges korrekcióját a (2.15) és (2.16) egyenletek szerint kell elvégezni [2]. A polietilén
és térhálós polietilén szigetelésű minták szigetelési ellenállása már egy nagyságrendbe eshet
a mérőrendszer szigetelési ellenállásával, ezért a mérési eredményeket korrigálni szükséges.
A kisülési feszültség kezdeti meredekségének korrekciója:


Sdr = Sd Sdm 

Cgm
Sd



Cgm + Cg



Cg
Sdm

+

(2.15)

A visszatérő feszültség kezdeti meredekségének korrekciója:


Srr = Sr Srm

Cgm
Sr



Cgm + Cg



Cg
 Srm

+

(2.16)

ahol az egyenletekben Cgm a mérőberendezés, Cg a próbatest geometriai kapacitása,
Sdm illetve Srm a mérőberendezés kisülési és visszatérő feszültsége, Sd illetve Sr a mért
kábel kisülési és visszatérő feszültsége, Sdr illetve Srr pedig a mérőrendszer és a kábel
eredő feszültségválaszait jelölik.
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A fenti egyenletek átrendezése után kapjuk a mért próbatest kisülési feszültségének
kezdeti meredekségét:
Cg + Cgm
Cgm
Sd = Sdr
− Sdm
(2.17)
Cg
Cg
valamint a visszatérő feszültségek esetén:
Sr = Srr

Cgm
Cg + Cgm
− Srm
Cg
Cg

(2.18)

Látható, hogy a (2.14) egyenlethez képest megjelenik egy újabb tag, amely a
mérőrendszer feszültségválaszát is figyelembe veszi, negatív előjellel. Ez alapján két dolgot
lehet megállapítani. Az egyik, hogy a (2.14) egyenletben leírt korrekcióval lehetséges
felülről becsülni a valós feszültségválaszokat. A másik, hogy előfordulhat, hogy a kivonást
követően a végeredmény egy negatív szám lesz, amely mérési hiba esetén fordulhat elő.
Ilyen esetben az adott feszültségválasz értéket vagy 0 Vs értékkel kell figyelembe venni,
vagy a (2.14) egyenletben leírt korrekció szerint kapott eredményeket, mint felső becslést
alkalmazni a feszültségválaszokra.

2.3.6. Mérőkábel hatása
A vizsgálat során egy két érrel rendelkező mérőkábelt használtam: a méréshez használt
feszültséget egy PE szigetelésű ér, a földeléshez pedig egy PVC szigetelésű ér volt
kialakítva. Mindkét ér végén krokodil csipesz volt található, melyek PVC szigeteléssel
voltak beburkolva.
A mérőkábel kétféleképpen tudja befolyásolni a mérési eredményeket.
Egyfelől a PVC jobban polarizálható anyag, mint a polietilén, és bár a polietilén
szigetelésű ér csak kis felületét borítja PVC szigetelés, a hatását meg kellett vizsgálni.
Másfelől pedig sorozatos mérések esetén nincs lehetőség a mérőkábelt megfelelő ideig
rövidre zárni, így ennek a hatását is megvizsgáltam.
A mérőkábelt szabadon hagyva egymás után többször elvégeztem rajta a
továbbfejlesztett teljes feszültségválasz mérést. A mérések kiértékelése előtt minden
eredményre elvégeztem a mért eredmények kapacitásának korrekcióját a (2.14) egyenlet
szerint. A mérés eredményeit a 2.13. ábra mutatja be. Az ábrán háromfajta mérés
eredményei láthatóak, a kék pontokkal jelölt mérés során egy mérési ciklust végeztem
és annak a feszültségválaszait rögzítettem. Ezután közvetlenül elindítottam egy második
mérési ciklust, amelynek a feszültségválaszait rögzítettem, ezeket a pontokat ábrázoltam
pirossal a 2.13. ábrán. Ez a vizsgálat azért volt fontos, mert a mérések során a rövidzárások
hatására nem garantált, hogy a polarizációk visszafejlődnek (lásd 2.12. ábra 2000 s-os
rövidzárási idő után). Ennek a folyamatnak a hatását vizsgáltam ezzel az eljárással. Ezt
az eljárást tovább folytatva, a négy mérési ciklust végeztem el. Ennek a mérésnek az
eredményeit zöld színnel jelöltem az ábrán.
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2.13. ábra. Mérőkábel feszültségválaszai
A mért visszatérő feszültségek kezdeti meredekségei egymáshoz nagyon közel estek
annak ellenére, hogy a szigetelésben levő nagy időállandójú, 1000 s és 40000 s közti
polarizációs folyamatok az egyes mérések során nem fejlődtek vissza az egymás utáni
mérések miatt. A mérési eredmények már a 20 s-os rövidzárási idő után belépnek a 0,1
V/s alatti tartományba, ami alapján kijelenthető, hogy a szigetelőanyagban a nagyobb
időállandójú polarizációs folyamatok intenzitása kicsinek tekinthető. Ez alapján, és a 2.3.4.
fejezetben leírtak szerint kijelenthető, hogy az egymás utáni mérések hatása a mérőkábelre
elhanyagolható. Megállapítható, hogy a kiválasztott mérési eljárás alkalmazható a kábelek
egymás utáni mérésére. Ez jelentősen felgyorsítja a mérési eljárást, mert egy munkanap
alatt akár négy mérés is elvégezhető, nem szükséges a mérőrendszer pihentetése. Ha ezt
nem lehetne megtenni, akkor a 2.12. ábra szerint ez ennél a mérési eljárásnál két ciklus
közt legalább 5 és fél óra pihentetést jelentene.

2.4. Eredmények értékelése
2.4.1. Térhálós polietilén kábelek
Az XLPE kábeleken az EVR mérés eredményeit a 2.14. ábra tartalmazza.
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2.14. ábra. Visszatérő feszültségek eltérő hosszúságú XLPE
kábeleken
XLPE kábelek esetén nem igaz, hogy a mérőrendszer szigetelési ellenállása két
nagyságrenddel nagyobb, mint a mért kábelé, ezért a (2.15) és (2.16) egyenletek szerint
szükséges a korrekció elvégzése. A korrekciót követően azonban több rövidzárási idő után is
negatív meredekségeket kaptam visszatérő feszültség értékekre, amely fizikai szempontból
nem lehetséges. A negatív korrigált értékek oka, hogy a mérési eredmények zajjal terheltek,
ez látható mind a 2.13., mind a 2.14. ábrán. A zajra a mérési módszer alapvetően nem
érzékeny, csak azokban a törtmásodpercekben, amikor a visszatérő feszültség kezdeti
meredekségeit mérjük. Ennek következtében előfordulhat olyan, hogy az (2.18) egyenletben
C
C +C
C +C
a Srm Cgm
tag nagyobb lesz az Srr g Cg gm tagnál. Ez azt is jelenti, hogy az Srr g Cg gm tag
g
segítségével felülről becsülhető a valódi feszültségválasz, így ezt a korrekciót vettem csak
figyelembe, amely megegyezik a (2.14) egyenlet szerinti, csak a kapacitás alapján történő
korrekcióval.
A mérési eredmények alapján megállapítható, hogy az eltérő hosszal rendelkező
kábelek feszültségválaszai nem tértek el jelentős mértékben egymástól, és jellegre is
ugyanolyannak tekinthetők. Egy zajjal nem terhelt mérés során a visszatérő feszültségek
kezdeti meredekségeinek értékei a rövidzárási idők növelésével monoton csökkenő
tendenciát kell mutassanak. Ennek oka, hogy a rövidzárás során a kialakult polarizációk
visszafejlődnek, tehát szükségszerűen a legnagyobb visszatérő feszültségértéket a
legrövidebb rövidzárási idő után lehet mérni, mivel ekkor vannak a szigetelőanyagban
leginkább kifejlődött állapotban a polarizációs folyamatok (lásd pl. (2.11) egyenlet). Ezért
a rövidzárási idő növelésével a visszatérő feszültségek meredekségeinek is csökkennie kell.
Mivel a mérési eredmények alapján ez a monoton csökkenés nem teljesül, így arra lehet
következtetni, hogy a mérési eredmények zajjal terheltek. Ez annak köszönhető, hogy
a mért értékek (extrapolálva) az 1 s-os rövidzárási idő után körülbelül 1 V/s körüliek,
amely nagyon alacsony értéknek tekinthető, mindazonáltal a csökkenő tendencia így is
megfigyelhető.
Az eredmények alapján arra lehet következtetni, hogy az XPLE kábelekben a 4000 s-os
töltés hatására sem alakult ki jelentősebb polarizáció.
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2.4.2. Olaj-papír szigetelésű kábelek
A tisztán olaj-papír kábeleken a továbbfejlesztett teljes feszültségválasz mérés eredményeit
2.15. ábra mutatja be, példaként a CV0 és TV1 jelű kábel mindhárom erét feltüntettem.
Az összes PILC kábelen kapott mérés eredményét a M.1.1. melléklet tartalmazza. Az
grafikonon a rövidzárási idők függvényében ábrázoltam a mért visszatérő feszültség
meredekségeket, mindkét tengelyen logaritmikus skálát választva.
A továbbfejlesztett teljes feszültségválasz mérés eredményeinek korrekcióját a (2.14)
egyenlet alapján, a mérőrendszer és a kábel kapacitását figyelembe véve végeztem el, hiszen
az olaj-papír szigetelési ellenállására teljesült az a feltétel, hogy a mérőrendszerhez képest
legyen legalább két nagyságrendnyi különbség a mérőrendszer javára.

2.15. ábra. CV0 és TV1 jelű kábelek feszültségválaszai
A mérési eredmények alapján megállapítható, hogy az összes rövidzárási időt követően
jelentős volt a visszatérő feszültségértékek meredeksége, még a leghosszabb, 2000 s-os
rövidzárási idő után is 4-8 V/s körüli értéknek adódtak. Az utóbbi eredményből
nagyon nagy intenzitású nagy időállandójú (103 − 104 s) polarizációs folyamat jelenlétére
lehet következtetni, amely a kábel felépítése miatt a határréteg polarizáció hatásának
tulajdonítható.
A kisülési és az 1 illetve 2 s rövidzárási idő után mért visszatérő feszültségek
kezdeti meredekségei a 2.2. táblázatban találhatók. Történelmi okokból ábrázoltam a
2 s-os rövidzárási idő után mért értékeket, hiszen a 2.5. ábrán bemutatott esetben
is ilyen rövidzárási idők után mért értékek szerepelnek. Fontos azonban megjegyezni,
hogy a 2 s-os választás oka [27] cikkben sokkal inkább magyarázható az adott korban
elérhető mérőműszer korlátaival. Kijelenthető, hogy kisebb rövidzárási idő alkalmazásával
a polarizációs spektrum szélesebb tartományát lehet vizsgálni, ezért én az 1 s-os
rövidzárási időt választottam a kiértékelésre. A mérési eredményekből megállapítható,
hogy a kábelek a kezdeti méréskor már termikusan öregedett állapotban voltak és jelentős
nedvességtartalommal is bírtak. Az eredmények azt sugallják, hogy első öregítési ciklus
(1000 h) után az összes feszültségválaszban egy csökkenő tendencia volt tapasztalható,
majd a második ciklust (2040 h) követően a feszültségválaszok növekedtek az öregítés
hatására.
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2.2. táblázat. Kisülési és visszatérő feszültségek kezdeti meredekségei az öregítés
hatására

Öregítés
Kezdeti
1000 h
2040 h

Sd [V/s]
Min. Max.
24,85 59,27
12,42 27,12
17,02 41,61

Sr1 [V/s]
Min.
Max.
157,05 326,91
144,56 196,15
153,68 284,10

Sr2 [V/s]
Min.
Max.
115,45 270,52
110,88 159,61
118,55 221,94

Az, hogy ez a tendencia az egyes kábel egyes ereinél hogyan volt tapasztalható, a
2.16. és 2.17. ábrákon látható, ahol a VR módszer eredményei alapján történő kiértékelést
alkalmaztam, azonban 1 s rövidzárási időt feltüntetve az x tengelyen [27]. A 2.16. ábra
mutatja be a CV jelű kábelek, a 2.17. ábra pedig a TV jelű kábeleken történt mérések
eredményeit. Az ábrákon egységesen zöld színnel jelöltem a vizsgálat kezdésekor mért
értékeket, kék színnel az 1000 h öregítés után, pirossal pedig az összesen 2040 h mért
értékeket.

2.16. ábra. Visszatérő feszültség eredményei alapján történő
kiértékelés, CV jelű kábel. Jelmagyarázat: zöld-0h,
kék-1000h, piros-2040h
Jól látható a 2.16. és 2.17. ábrákon, hogy a hat kábel összesen 18 eréből egynek sem
növekedett sem a kisülési, sem a visszatérő feszültségének meredeksége az első öregítési
ciklust követően. Ez azt jelenti, hogy a termikus öregítés hatására a kábelszigetelés
vezetőképessége, valamint a polarizációs vezetőképessége is csökkent. A kisülési feszültség
kezdeti meredekségének csökkenése még magyarázható a kábelek hő hatására történő
száradásával, tehát a nedvességtartam csökkenésével, viszont a visszatérő feszültség
jelentős csökkenése meglepő jelenség, hiszen [27] szerint a termikus öregedettség fokának
növekedésével ennek a paraméternek is a növekedése volt várható.
A második öregítési ciklust követően, tehát a pirossal jelölt pontoknál a kisülési
feszültség meredekségeiben jellemzően kis mértékű változás volt tapasztalható, legtöbbször
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2.17. ábra. Visszatérő feszültség eredményei alapján történő
kiértékelés, TV jelű kábel. Jelmagyarázat: zöld-0h,
kék-1000h, piros-2040h
a kék színnel jelölt első ciklus után mért értékekhez közel estek. Egységes kivételt
jelentett a TV2-es minta, ugyanis itt mind a három ér esetén kb. 10 V/s-os növekedés
volt tapasztalható az öregítést követően. A visszatérő feszültségek meredekségei azonban
a második öregítési ciklus hatására már sokkal inkább a várt viselkedést tükrözték,
tehát növekedtek a termikus öregítés hatására. Kivételt képzett a TV0 kábel összes
ere, illetve a CV2-es kábel R jelű ere, ugyanis ezekben az esetekben minimális változás
volt tapasztalható a korábbi ciklus mérési eredményeihez képest. A visszatérő feszültség
kezdeti meredekségében a legnagyobb növekedést a TV2-es kábelnél tapasztaltam, közel
100 V/s-os értékben az öregítés hatására.
Fontos kiemelni, hogy ezen változás ellenére a hat kábel 18 eréből 6 esetben haladta
meg a visszatérő feszültség kezdeti meredeksége a több, mint 2000 órás öregítés hatására a
laboratóriumi vizsgálat kezdetekor mért értéket miközben a kábel állapotának kiértékelése
szerint [27] az Sr értékének folyamatosan növekednie kellett volna a termikus öregítés
hatására.
Megállapítható tehát, hogy a [27] által bemutatott állapotkiértékelés nem alkalmas
termikusan erősen öregedett kábelek esetében az öregedés előrehaladtának követésére, de
ez természetesen nem jelenti azt, hogy az állapot meghatározására alkalmatlan lenne.

2.4.3. Vegyes szakaszok
A középfeszültségű kábelhálózat Magyarország mellett több európai országban még mindig
jelentős mértékben áll olaj-papír szigetelésű kábelekből [14–16, 18], amelyek élettartamuk
végéhez közel járnak. A villamos-energiaszolgáltatók gazdasági okok miatt jellemzően
csak az üzemeltetésre már alkalmatlan részeket cserélik le modern, jellemzően valamilyen
polietilén típusú szigetelésre, amelynek következtében gyakori elem a hálózaton az
olaj-papír és polietilén vagy térhálósított polietilén típusú vegyes kábelszakasz.
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Az ilyen szakaszok modellezéséhez elkészítettem XLPE szigetelésű középfeszültségű
kábelből egy 1, 2 illetve 4 m hosszú darabot és ezeket csatlakoztattam az olaj-papír
szigetelésű kábelek ereihez. Az erek kiválasztását véletlenszerűen végeztem el úgy, hogy
négy különböző kábelből kerüljenek ki ezek az erek. A választás a TV0 jelű kábel T
erére, TV1 jelű kábel R erére, a CV2 jelű kábel R erére, valamint a CV0 kábel S erére
esett. A mérések során az XLPE kábeleket az olaj-papír kábelekhez egy szigetelés nélküli
krokodilcsipesszel ellátott drót segítségével kötöttem össze, ügyelve, hogy a mérés során ne
kerüljön közel, vagy ne érintkezhessen semmivel a két kábel erén kívül. Minden felsorolt
olaj-papír kábel eréhez csatlakoztatva lemértem az összes XLPE kábelt, természetesen
ügyelve arra, hogy két mérés között az olaj-papír ér megfelelő ideig legyen pihentetve.
A továbbfejlesztett teljes feszültségválasz mérés eredményeinek korrekcióját a
(2.14) egyenlet alapján végeztem el, hiszen a vegyes szakaszok együttes szigetelési
ellenállására már teljesült az a feltétel, hogy a mérőrendszerhez képest legyen legalább két
nagyságrendnyi különbség. A mérőrendszer vezetőképességével arányos kisülési feszültség
kezdeti meredeksége 0,33 V/s volt 4 mérés alapján történő átlagolást követően, míg
a legnagyobb szigetelési ellenállást megvalósító leghosszabb (tehát a 4 m-es) XLPE
szigetelést is tartalmazó vegyes szakaszok közül a legkisebb mért érték is 20,68 V/s
értékű volt. Mivel

Rszmero
Rszvegyes

=

1
Rszvegyes
1
Rszmero

=

γvegyes
γmero

=

20,68 Vs
0,33 Vs

= 62, 67, így látható, hogy a

legrosszabb esetben is jó közelítéssel teljesült a két nagyságrendnyi különbség a szigetelési
ellenállásra vonatkozóan.
A vegyes kábelek továbbfejlesztett teljes feszültségválasz mérési eredményei hasonló
jelleget mutattak, így itt csak a CV0 jelű kábel S erén mért eredményeket mutatom be,
amely a 2.18. ábrán látható. Az összes vegyes kábelen kapott mérési eredményt a M.2.
melléklet tartalmazza.

2.18. ábra. Olaj-papír XLPE vegyes szakasz továbbfejlesztett
teljes feszültségválasz módszerrel mért eredménye a
különböző XLPE részarányok esetében
Az XLPE szakasz részarányának növekedésével egyre kisebb
feszültségértéket tapasztaltam, és ez igaz volt az összes rövidzárási idő
visszatérő feszültség meredekségének értékére is. Ugyanezt tapasztaltam
feszültség meredeksége esetén is. A visszatérő feszültség meredekségeit a
30

visszatérő
után mért
a kisülési
rövidzárási

idők függvényében mindkét tengelyen logaritmikus léptékben ábrázolva az egyes
feszültségválaszok tehát az XLPE részarányának növelésével nagyon jó közelítéssel
párhuzamosan lefelé tolódtak. Ez nagyon hasonló jelenség volt ahhoz, mintha az
olaj-papír kábellel az XLPE kábel helyett csak egy kondenzátort kötöttem volna sorba,
ugyanis ekkor a 2.18. ábrán is használt log(Sri )(log(tdch )) ábrázolási síkon a sorba kötött
kondenzátor kapacitásának növelésével pontosan párhuzamos lefelé tolódást tapasztaltam
volna.
Megvizsgáltam ezért, hogy az egyes XLPE szakaszt csak azok kapacitásaival
helyettesítve mekkora eltérés tapasztalható a vegyes szakaszokon mért eredményekhez
képest. A mért és számolt értékek közti maximális eltéréseket és a hozzájuk tartozó
abszolút és relatív eltéréseket a 2.3. táblázat mutatja be, a CV0 jelű kábel S erén mért
konkrét esetet mutat be a 2.4. táblázat. A PILC+XLPE és PILC+C mérési és számolt
eredmények teljes összevetését a M.2.1. melléklet tartalmazza.
2.3. táblázat. Maximális relatív eltérések és a hozzájuk tartozó abszolút eltérés az XLPE
kábel kondenzátorral való közelítése esetén

Sd
Sr

33%
Rel. [%] Abs. [V/s]
10.7%
3.2
-8.9%
-0.5

XLPE részarány
50%
Rel. [%] Abs. [V/s]
4.6%
1.2
-10.0%
-0.5

67%
Rel. [%] Abs. [V/s]
6.1%
1.3
-14.3%
-0.6

2.4. táblázat. XLPE kábel helyettesíthetősége annak kapacitásával, abszolút és relatív
hibák CV0 jelű olaj-papír kábel S erén

Látható, hogy az XLPE szakasz helyett annak kapacitásával való számolás megtehető
elfogadható hibával, hiszen a legnagyobb abszolút eltérés Sd értékek esetében 10,7% 33%-os
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XLPE részarány esetén, ám ekkor is csak 3,16 V/s abszolút különbség adódik, nagyobb
XLPE részarányok esetében kisebb különbséget tapasztaltam. A visszatérő feszültségek
kezdeti meredekségeinek a legnagyobb hibája ugyan 14,3%-os, ám ekkor az abszolút hiba
0,6 V/s körüli, amely a mérési pontatlansággal egy nagyságrendbe eső hiba és ugyanez igaz
az összes másik hosszarányra is. Az előbb említett eltérések ugyan százalékosan lehetnek
akár 10% felettiek, azonban jellemzően ahol a százalékos eltérés nagy volt, ott az abszolút
eltérés olyan mértékű, amely nem okozna téves diagnosztikai eredményt [C2].
Az eredményekből jól látszik, hogy minél hosszabb XLPE szakasz volt csatlakoztatva,
annál inkább csökkent az Sr és Sd értéke, amely így kisebb termikus öregítési állapotra és
nedvességtartamra utal, ha a hagyományos kiértékelési módot vesszük alapul [27], amely
így téves diagnosztikai eredményt is okozhat. Erre mutat példát a 2.19. ábra a CV0 és
TV0 jelű kábelek esetében.

2.19. ábra. XLPE kábel arány
kábelszakaszok esetén

növelésének

hatása

vegyes

Látható, hogy minél hosszabb XLPE kábel volt a vegyes szakaszban, annál kisebb
volt a mért feszültségválaszok értéke, hozzávetőlegesen feleződött mindkét feszültségválasz
amikor a leghosszabb XLPE szakasz volt csatlakoztatva a tisztán olaj-papír esethez
képest. Ez itt nem okozna téves diagnosztikai eredményt, mert az olaj-papír kábelek
nagyon öregedett állapotban voltak, azonban az eltolódás tendenciáját megfigyelve látható,
hogy a vegyes szakaszok 2.5. ábra [27] szerinti kiértékelését csak az olaj-papír szakaszra
vonatkoztatott értékek szerint szabad elvégezni.
A fejezetben leírtak alapján megállapítottam, hogy ha az XLPE kábel
továbbfejlesztett teljes feszültségválasz módszerrel mért visszatérő feszültség értékei
elhanyagolhatóak, akkor az olaj-papír és XLPE kábelekből álló vegyes szakasz
feszültségválaszára való hatása közelíthető úgy, hogy az XLPE szakaszt annak
kapacitásával vesszük figyelembe [C2]. Hasonló következtetésre jutott Patsch is, csak ő
a kábelek kapacitása által tárolt energia alapján [67–69]. Ez a megállapítás a gyakorlat
szempontjából is érdekes eredményt szolgálatat, ugyanis ha adott egy olaj-papír és XLPE
szigetelésű kábelekből álló vegyes szakasz, az üzemeltetés szempontjából a gyengébb
pontnak számító olaj-papír kábel állapota jól becsülhető a teljes feszültségválasz mérés
eredményeiből az XLPE szakaszt helyettesítve annak kapacitásával. Ennek a kapacitásnak
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a meghatározásához elegendő a kábel hosszát valamint fajlagos kapacitását ismerni.
További előny a [60] cikkben közölt módszerhez képest, hogy elég csak egy mérést végezni
a diagnosztikai döntéshez.

2.4.4. Spektrumok
A következő pontokban a sorba vett különböző mintákon végzett számítások során a
továbbfejlesztett teljes feszültségválasz mérés visszatérő feszültség meredekség eredményeit
használtam fel. A spektrum számítását 2.3.3. fejezetben leírtak szerint végeztem.
A számítások során a 2.3.3. fejezetben bemutatott loghibára minimalizáltam, 20
pontot, tehát 20 polarizációs időállandót felvéve dekádonként, logaritmikusan egyenletes
mértékben. Ahol más beállítást használtam, ott azt külön feltüntettem.
2.4.4.1. Térhálós polietilén kábelek spektruma
Az XLPE kábelek visszatérő feszültségeiből számolt elemi polarizációs folyamatok
eloszlását a 2.20 ábra tartalmazza. Mindegyik kábel esetében a legnagyobb intenzitású
polarizáció egy nagy, 4-6000 s-os időállandóval bíró polarizáció volt, melynek intenzitása
az XLPE szakasz növelésével csökkent. Ennek oka, hogy a mérőkábel PE szigetelésű
volt, míg a vizsgált kábel XLPE szigetelésű, tehát a szigetelési ellenállások nagyjából
egy nagyságrendbe estek [84], így nem teljesült a 2.3.5 pontban leírt feltétel a szigetelési
ellenállásra vonatkozóan. Az XLPE részarány növelésével csökkenő intenzitás arra utal,
hogy a mérőkábel egyre kisebb részarányt képviselt a mérés során.

2.20. ábra. XLPE kábel polarizációs spektruma
Két kisebb időállandójú polarizáció is adódott kábelenként, amelyek időállandója
változott a hossz változásával. Fontos megjegyezni, hogy a kapott polarizációk intenzitása
sokkal kisebb a PILC kábeleknél számolt polarizációk intenzitásánál, mintegy három-négy
nagyságrend a különbség az olaj-papír kábeleken tapasztaltakhoz képest.
2.4.4.2. Olaj-papír kábelek spektruma
A tisztán olaj-papír kábeleken számolt spektrumok a M.1.3. mellékletben találhatóak, a
jellemző eloszlást csak a 2.21. ábrával mutatom be, amelyet a CV0 és TV1 jelű kábelek R,
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S, T erein egyenként mért visszatérő feszültség adatok alapján készítettem, feltüntetve az
öregítés hatását kékkel jelölve a kiinduláskori, pirossal az 1000 h utáni és zölddel a 2040 h
utáni állapotot.

(a) CV0 R ér spektruma

(b) TV1 R ér spektruma

(c) CV0 S ér spektruma

(d) TV1 S ér spektruma

(e) CV0 T ér spektruma

(f) TV1 T ér spektruma

2.21. ábra. Polarizációs spektrum a CV0 és TV1 jelű kábelek R,
S, T erein, termikus öregítést követően
A spektrumok esetében a megfigyelhető, hogy van egy nagy intenzitású polarizációs
folyamat a 2-6000 s-os időállandó tartományban. Ez az időállandó a határréteg és
tértöltéses polarizációkra jellemző időállandó tartományába esik, azonban a kábel
felépítése miatt határréteg polarizációra utalnak ezek a nagy intenzitású polarizációs
csúcsok.
Megfigyelhető volt még egy olyan tendencia a spektrumokon, hogy minél nagyobb
időállandójú polarizációt talált meg az algoritmus, azt annál nagyobb intenzitással tette,
azonban akadnak ellenpéldák is.
Az öregítés hatására tendenciaszerű változást a 30 s és 100 s körüli időállandójú
polarizációk esetén figyeltem meg. Ezek a legtöbbször az öregítés hatására a kisebb
időállandók irányába tolódtak el. A legnagyobb időállandós polarizációk esetében viszont
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2.5. táblázat. Kis időállandós polarizációk hatása a visszatérő feszültség kezdeti
meredekségére
τi [s]
αi [−]
Uc1 [V ]
Sr1 [V /s]

1
0,1
367,9
36,8

5
0,6
818,7
98,2

30
1,2
967,2
38,7

nem volt tapasztalható ilyen tendencia pl. az öregítés hatására hol a kisebb időállandók
irányába, balra tolódtak (pl. 2.21e. ábra), hol jobbra (pl. 2.21b. ábra), hol nem változtak
(pl. 2.21a. ábra), vagy először balra, majd jobbra tolódtak (pl. 2.21d. ábra).
A polarizációk intenzitását tekintve 2000-6000 s időállandó tartományban található
polarizációk intenzitása jelentősen csökkent az első öregítési ciklus hatására, majd a
második után kis mértékben változott csak. Az egy dekáddal kisebb, tehát a 100-1000 s
közt található polarizációk intenzitása is csökkent, azonban az ennél kisebb időállandóval
rendelkező polarizációknál sem az időállandó sem az intenzitás nem változott jelentős
mértékben.
Minden öregítési állapotban több nagyon jelentős αi értékkel bíró polarizációs
folyamat is feltűnt az 1000 s-os időállandónál kisebb időállandó tartományban. Azt
tapasztaltam, hogy ezek a polarizációk minden vizsgált kábel minden ere esetén nagyjából
ugyanott sűrűsödtek. Minden vizsgált, összesen 18 különböző ér esetén 1 s, 5-6 s és 30-35 s
körüli időállandóval tapasztaltam jelentős intenzitású polarizációkat (0,1-től 2,7-es értékig)
minimális időállandóbeli szórással. Szintén sűrűsödést tapasztaltam, de nagyobb szórással
a 100-200 s-os és 400-1000 s-os időállandó tartományban is.
Ezek a kis időállandójú, de nagy intenzitással rendelkező polarizációs folyamatok a
felelősek az 1 s-os rövidzárási után mért visszatérő feszültség nagy részéért, a következők
miatt. A Debye-modellben (lásd 2.10. ábra) egy polarizációs folyamat hatását a visszatérő
feszültség értékére a (2.9) és (2.10) egyenletek alapján így számolhatjuk:
Sri =
Mivel τpi = Ri Ci és αi =

Cpi
C0 ,

Ucpi
Ri C0

(2.19)

Ucpi
τpi

(2.20)

így
Sri = αi

Ahol Sri az egy polarizáció által keltett visszatérő feszültség értéke egy adott rövidzárási
idő után, Ucpi a Cpi kondenzátorban maradó feszültség a töltést és rövidre zárást követően.
Az 1 s-os rövidzárási idő után mért visszatérő feszültség (Sr1 ) értéke tehát a 2.5. táblázat
utolsó sorában látható, 1000 V-os töltési feszültséggel és 4000 s-os töltési idővel számolva.
A polarizációk adatai közelítőleg megegyeznek a CV0 jelű kábel S erében számoltakkal
(lásd 2.21c. ábra). Az 1 s időállandóval bíró, 0,1 αi értékű polarizáció tehát önmagában
36,8 V/s visszatérő feszültség meredekséget okozna, az 5 s időállandójú polarizáció már
közel 100 V/s-ot, míg a 30 s időállandó környéki szintén közel 40 V/s-ot az adott szigetelés
Sr1 értékében.
Ha csak ez a három polarizációs folyamat lenne a szigetelésben, akkor ezek 1 s
rövidzárását követően tapasztalt visszatérő feszültség kezdeti meredeksége közel 175 V/s-os
érték lenne, ami nagyon jelentősnek tekinthető, a 2.5. ábra alapján ez már egy termikusan
nagyon öregedett állapotra utaló értéket jelentene.
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Habár a vizsgálat során nem állt módomban egy új állapotú olaj-papír kábel
öregítését végig követni, de ennek ellenére kijelenthető, hogy ezek a kis időállandójú,
de jelentős polarizálhatósággal bíró polarizációk utalnak a kábel termikusan erősen
öregedett állapotára, ezek a polarizációk elhanyagolható intenzitással jelennének meg
egy teljesen új olaj-papír szigetelésű kábelben. Az RVM mérési módszer segítségével is
azt lehetett tapasztalni, hogy a termikus öregítés hatására a mért centrális időállandó
a kisebb időállandók irányába tolódott [57, 85, 86], ami még inkább alátámasztja a
fenti eredményeket, következtetéseket. A továbbfejlesztett teljes feszültségválasz mérések
eredményeiből számolt polarizációs spektrum segítségével tehát megállapítható a termikus
öregedettsége a szigetelésnek.
2.4.4.3. Olaj-papír és térhálós polietilén vegyes szakaszok spektruma
A 2.4.3. fejezetben, valamint a kapcsolódó szakirodalomban [68, 69] bemutatottak alapján
arra a következtetésre jutottam, hogy vegyes kábelszakasz esetén az XLPE kábel
csatlakoztatásának hatása EVR mérés esetén jól közelíthető úgy, hogy az XLPE kábelt
annak csak a kapacitásával vesszük figyelembe. Ezt a megállapítást ellenőriztem a
spektrum módszer segítségével úgy, hogy az XLPE-t tartalmazó vegyes szakaszok mérési
eredményeit minden egyes rövidzárási idő után korrigáltam a következő hányados értékével:
CXLP E +CP ILC +Cmérő
. Ezt követően a kapott értékekre kiszámoltam a spektrumokat. Az ily
CP ILC
módon kapott spektrumokat PILC+C jelöléssel láttam el, utalva a kapacitással történő
helyettesítésre.
Emellett azt is megvizsgáltam, hogy ha ezt a korrekciót nem végzem el, tehát a vegyes
szakasz eredő feszültségválaszait veszem figyelembe, akkor a mért adatok spektrumai
milyen változást mutatnak. Az ily módon kapott spektrumokat PILC+XLPE jelöléssel
láttam el, utalva az eredeti mérési összetételre.
A PILC+XLPE összeállítás spektrumai a 2.22. ábra bal oldalán, a PILC+C
spektrumai pedig a 2.22. ábra jobb oldalán láthatók, a kezdeti, tehát öregítést megelőző
állapotban. Mindkét öregítési ciklust követően is elvégeztem a spektrumszámításokat,
amelyek hasonló eredményeket hoztak, és a M.2.2. mellékletben találhatók. Kék színnel
jelöltem a tisztán olaj-papír ér spektrumát, pirossal jelöltem az 1 m-es XLPE kábelt
tartalmazó vegyes szakasz, zölddel a 2 m-es XLPE kábelt tartalmazó vegyes szakasz és
lilával pedig a 4 m-es XLPE kábelt tartalmazó vegyes szakasz spektrumát.
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(a) CV0 S ér + XLPE spektruma

(b) CV0 S ér + C spektruma

(c) CV2 R ér + XLPE spektruma

(d) CV2 R ér + C spektruma

(e) TV0 T ér + XLPE spektruma

(f) TV0 T ér + C spektruma

(g) TV1 R ér + XLPE spektruma

(h) TV1 R ér + C spektruma

2.22. ábra. Polarizációs spektrum vegyes XLPE+ PILC mérési
eredmények alapján (CV0 S, CV2 R, TV0 T és TV1
R ereken)
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A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy mind a PILC+XLPE esetben,
mind a PILC+C esetekben a vegyes spektrumok a tisztán olaj-papír spektrumaihoz közel
estek. Eltérés leginkább a nagy időállandójú polarizációk esetében volt tapasztalható,
sokszor azért mert az algoritmus ezeket a csúcsokat néha egy kiugró polarizációként találta
meg, máskor pedig elosztottabban és valamivel kisebb időállandóval pl. a 2.22c. és 2.22d.
ábrák esetén a legnagyobb időállandójú tagnál figyelhető meg ilyen jelenség. Ennek a
legvalószínűbb oka az, hogy ezek a nagy időállandós polarizációk még ha nagy intenzitással
is bírnak, csak kis mértékben felelősek a visszatérő feszültség meredekségének növeléséért,
így az algoritmus az 1000 s feletti időállandó tartományban csak megközelítőleg ad pontos
eredményt. Ez azonban diagnosztikai szempontból nem probléma, hiszen a termikus
degradáció előrehaladtával a kisebb időállandójú polarizációk erősödnek [86], és ahogy
a kapott spektrumok is mutatják, az ennél kisebb időállandójú polarizációkat megtalálta
hosszaránytól függetlenül az algoritmus.
Tehát az 1000 s-nál kisebb időállandóval rendelkező polarizációk elég jó fedést
mutattak időállandót tekintve, különösen az 1 s, 5-6 s valamint 30-35 s-os tartományokban
található polarizációs folyamatok, amelyek a 2.4.4.2. fejezetben taglaltak szerint elég nagy
mértékben járulnak hozzá az 1 s rövidzárási idő után mért visszatérő feszültség kezdeti
meredekségének értékéhez, és az olaj-papír kábel termikus öregedésével válnak egyre
erősebbé. A kapott spektrumokban a polarizációk intenzitása azonban az XLPE részarány
növelésével csökkenő tendenciát mutatott. Ez nem meglepő, hiszen itt a számításokat a
mért értékekkel végeztem úgy, hogy csak a mérőkábel kapacitásával korrigáltam azokat,
az XLPE kábelt nem csak egy kondenzátorként vettem figyelembe, tehát a mért értékek is
kisebbek voltak. A fenti megállapítások igazak voltak a másik két öregítési állapot esetében
is.
Mivel a [60] cikkben foglaltak szerint az olaj papír állapotának meghatározása az
olaj-papír 20-40%-os arányában bizonytalan, így az XLPE szakaszt kondenzátorként
figyelembe véve kiszámítottam a vegyes szakaszok feszültségválaszait a 2.6. táblázatban
foglaltak szerint. Egy méter XLPE kábelt 140 pF kapacitással vettem figyelembe, az
olaj-papír szakasz hosszaként változatlanul 2 méterrel számoltam. A vizsgálat célja az
volt, hogy bebizonyítsam, hogy a spektrum módszerrel szinte részaránytól függetlenül
lehetséges megállapítani a termikus öregedettséget. A vizsgálathoz a TV1 kábel R erét
választottam ki.
2.6. táblázat. Vizsgálati paraméterek 5, 10, 20 és 40% olaj-papír részarány esetén
PILC részarány [%]
5% PILC
10% PILC
20% PILC
40% PILC
100%PILC

C [pF]
5320
2520
1120
420
825

XLPE hossza [m]
38
18
8
3
0

Teljes hossz [m]
40
20
10
5
2

A vizsgálat eredményét a 2.23. ábra mutatja be. Kékkel jelöltem a tisztán olaj-papír
szakasz spektrumát, pirossal a 40% PILC-et tartalmazó szakasz, zölddel a 20%, lilával a
10%, és világos kékkel az 5% olaj-papír hosszarányt tartalmazó szakasz spektrumait.
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2.23. ábra. 5, 10, 20 és 40% olaj-papír részt tartalmazó
spektrumok
Továbbra is igaznak bizonyult az, hogy a PILC részarány csökkenésével a polarizációk
időállandóját az algoritmus képes volt megtalálni, egyedül az 5% PILC részt tartalmazó
spektrumban volt a legnagyobb időállandójú polarizáció esetén egy kisebb időállandó
irányába történő eltolódás.
Megállapítható tehát, hogy az XLPE szakasz részarányának növelése ellenére
a kapott spektrumok csak a polarizációk intenzitásában változnak, de a spektrum
időállandó szerinti eloszlásában nem, vagy kis mértékben. Ebből következően az általam
bemutatott spektrumszámítási módszer alkalmas a különböző olaj-papír részarányú
vegyes szakaszok diagnosztikai vizsgálatára. A spektrumszámítási módszer segítségével
gyakorlatilag bármilyen olaj-papír részarány esetén kimutatható az olaj-papír szakasz
termikus öregedettsége. Ennek oka, hogy a kis időállandóval rendelkező polarizációs
folyamatok intenzitásának növekedése, tehát a polarizációs spektrum kisebb időállandók
felé történő eltolódása egy indikátora az olaj-papír típusú szigetelések öregedésének [86],
és ezt minden részarány és kábel esetén megtalálta az algoritmus.
2.4.4.4. Olaj-papír és lineáris polietilén vegyes szakaszok spektruma
A lineáris polietilén szigetelés hatását a vegyes szakaszok számolt spektrumaira a 2.24.
ábra mutatja be. A vizsgálatokat a CV2 kábel T eréhez csatlakoztatva, valamint a TV2
kábel szintén T eréhez csatlakoztatva végeztem. Kék színnel jelöltem a tisztán olaj papír
éren mért spektrumokat és pirossal a vegyes szakasz spektrumait.
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(a) CV2 T ér, és vegyes (RUNDAL) spektruma (b) TV2 T ér és vegyes (RUNDAL) spektruma

2.24. ábra. RUNDAL kábel hatása a polarizációs spektrumra
Az eredményekből megállapítható, hogy mindkét kábel esetében jó pontossággal
találta meg az algoritmus a 100 s alatti időállandójú elemi polarizációkat. A CV2-es kábel
esetében ráadásul ez az egyezés egészen a legnagyobb időállandójú tagjáig igaz, de az ott
tapasztalt eltérés sem jelentős. A TV2-es kábel esetén a 100 s-nál nagyobb időállandójú
polarizációk a tisztán olaj-papír esetben kapott időállandókhoz képest kisebb időállandóval
jelentek meg, azonban a csúcsértékek itt is egymáshoz közel estek.
A kapott eredmények tehát megegyeznek az XLPE kábelek esetén tapasztaltakkal,
így a spektrális vizsgálat segítségével olaj-papír és lineáris polietilén vegyes szakasz esetén
is megállapítható az olaj-papír szakasz állapota.

2.5. Következtetések
A fejezetben olaj-papír (PILC) és térhálósított polietilén (XLPE), valamint PILC
és lineáris polietilén (PE) szigetelésű vegyes szakaszok olaj-papír részének
állapotvizsgálatára alkalmas módszert mutattam be. Ilyen vegyes szakaszok a magyar
villamosenergia-hálózaton nagy számban fordulnak elő.
Az elvégzett vizsgálataim során azt kutattam, hogy a továbbfejlesztett teljes
feszültségválasz módszer hogyan terjeszthető ki vegyes kábelszakaszok diagnosztikai
vizsgálatára. Három különböző részarányú XLPE és PILC vegyes szakaszon mérési
eredményekkel bizonyítottam, hogy az XLPE szakasz teljes feszültségválasz, és az abból
számítható polarizációs spektrum szempontjából kapacitásként helyettesíthető.
A fejezetben bemutattam, hogy a teljes feszültségválasz módszer a polarizációs
folyamatokat csak egy mérőszámmal jellemzi, amely így nem tartalmaz információt a
polarizációk időállandók szerinti eloszlásáról, más néven a polarizációs spektrumról. Az
olaj-papír szigetelés állapotát teljes feszültségválasz méréssel való kiértékelésére használt
módszer (2.5 . ábra) ezt a mérőszámot használja, amely a kábel termikusan öregítettebb
állapotában nem alkalmas a termikus öregedés előrehaladottságának követésére.
Megállapítottam, hogy az XLPE szakasz részarányának növelése ellenére a kapott
spektrumok csak a polarizációk intenzitásában változnak, de a spektrum időállandó
szerinti eloszlásában nem, vagy csak kis mértékben. Ebből következően az általam
bemutatott spektrumszámítási módszer alkalmas a különböző olaj-papír részarányú
vegyes szakaszok diagnosztikai vizsgálatára. A spektrumszámítási módszer segítségével
a gyakorlati szempontból előforduló olaj-papír részarányok esetén kimutatható az
olaj-papír szakasz termikus öregedettsége. Ennek oka, hogy a kis időállandóval rendelkező
polarizációs folyamatok intenzitásának növekedése, tehát a polarizációs spektrum kisebb
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időállandók felé történő eltolódása egy indikátora az olaj-papír típusú szigetelések
öregedésének [57,85,86], és ezt minden részarány és kábel esetén megtalálta az algoritmus.

2.6. Új tudományos eredmények
1. Tézis
Termikusan öregített, különböző hosszúságú olaj-papír és térhálós polietilén részekből
álló, vegyes kábelszakaszokon továbbfejlesztett teljes feszültségválasz mérések
eredményéből számított, polarizációs folyamatok időállandók szerinti eloszlását vizsgálva
megállapítottam, hogy a polarizációs folyamatok időállandók szerinti eloszlására a térhálós
polietilén kábelszakasz hatása elhanyagolható. A polarizációs folyamatok időállandók
szerinti eloszlásának meghatározása során a térhálós polietilén szakaszt elegendő annak
kapacitásával figyelembe venni. Így a továbbfejlesztett teljes feszültségválasz mérések
eredményéből az olaj-papír rész állapota meghatározható, termikus degradációja nyomon
követhető.
Kapcsolódó publikációk: [J2], [J3], [C1], [C2], [C3], [C4]
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3. fejezet

PVC szigetelésű elosztó-hálózati
kábelek vizsgálata rövid idejű
termikus öregítések hatására
Az elosztott energiatermelés új kihívások elé állítja a kábelhálózatot, amely új,
kihívásokban gazdag területet jelent a kutatók számára [12]. Az elosztott termelés hatása
a hálózat különböző elemeire, ma igen kutatott terület a nemzetközi irodalomban. A
kábelek védelmére többféle ötlet látott napvilágot (pl. elektromos autók akkumulátorának
bevonása a túlmelegedés elkerülésére) [37, 38, 87–89].
A hazai kisfeszültségű (KiF) elosztóhálózat jellemzően sugaras topológiával
rendelkezik. Az egyes vonalakat túláramvédelemmel védik. A védelmet a középfeszültségű
(KöF)/KiF transzformátor, kisfeszültségű oldalán elhelyezett olvadóbiztosítókkal oldják
meg. Ez a védelmi topológia egyirányú teljesítményáramlásra lett kitalálva, mely egy
pontban védi a hálózatot. Azonban a hálózatba visszatápláló eszközök (pl. napelemek)
miatt, a teljesítményáramlás már nem csak egyirányú lehet. Így kialakulhat olyan helyzet
a kábelhálózaton, amikor a védelmi eszköznél nem haladja meg a felvett áram nagysága
a vonal maximális kapacitását, de a kábelszakasz egyes részei mégis túlterhelődnek. Egy
ilyen esetet mutat a 3.1. ábra.
Az ábrán látható KöF/KiF transzformátorból leágazó kisfeszültségű vonal két, a
hálózatra visszatápláló megújuló energiaforrást, valamint öt fogyasztót tartalmaz. Zölddel
jelöltem a megújuló forrásból származó áram pillanatnyi értékét, míg narancssárgával a
fogyasztók által felvett áram pillanatnyi értékét. A KöF/KiF transzformátor leágazásánál
található olvadóbiztosító 40 A-es értékre van beállítva. A vonalon kék és piros színnel
jelöltem a pillanatnyi áramértékeket, kékkel azokat, amelyek nem haladják meg ezt a
40 A-es értéket, míg pirossal azokat, ahol az áram pillanatnyi értéke nagyobb, mint a
túláramvédelem által egy ponton beállított érték.
A példában bemutatott kábelvonal egy része túl van terhelve, miközben a vonalat védő
olvadóbiztosító nem érzékeli a túlterhelést [Cnk1], [J4], [J5]. Ez az állapotban nem állandó

3.1. ábra. Vakfoltok kialakulása a kisfeszültségű hálózaton [Cnk1]
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jelleggel áll fent a hálózaton, hanem periodikusan, pár órás időtartamra, a napelemek,
vagy egyéb háztartási méretű kiserőművek visszatáplálási módjától függően.
Ezeken a kisfeszültségű elosztóhálózatokon, jellemzően PVC szigetelésű kábeleket
alkalmaznak, a PVC elérhetősége, elterjedtsége és a kedvező ára miatt. Azonban a
PVC szigetelés a hőmérséklet megemelkedésére érzékenyen reagál. A lokális túlterhelések
megnövelik az érintett kábelrészek hőmérsékletét, így jelentősen csökkentve a szigetelés
élettartamát.
Fontos, hogy az ilyen rövid idejű termikus túlterhelések hatása diagnosztizálható
legyen. Illetve, hogy a lokális túlterhelések jelentette műszaki és pénzügyi kockázatok az
üzemeltető számára becsülhetőek legyenek.
Ennek a feladatnak a megoldására, egy laboratóriumi vizsgálatot terveztem meg
és hajtottam végre. A kutatás során rövid idejű, három illetve hat óra hosszúságú
termikus túlterhelés hatását vizsgáltam PVC szigetelésű, kisfeszültségű elosztó-hálózati
kábelmintákon. A mérések során, olyan villamos paramétereket kerestem, amelyek
jól jellemzik a szigetelés öregedését, már rövid időtartamú igénybevétel esetén is. A
következőkben bemutatom a laboratóriumi mérések során összeállított és elvégzett
öregítéses vizsgálatot, valamint annak eredményeit.

3.1. PVC termikus öregedése
A PVC széles körben elterjedt szigetelőanyag. Villamos tulajdonságai miatt azonban
leginkább kisfeszültségen alkalmazható (pl. kisfeszültségű elosztóhálózaton, erőművekben,
ipari létesítményekben stb.). Középfeszültségű kábel köpenyanyagaként is alkalmazták,
pl. a Magyar Kábel Művek által gyártott RUNDAL márkanevű kábelek esetén [90].
Azonban az üzemeltetési tapasztalatok alapján, gyakran pont a PVC köpeny jelentette a
kábel gyenge pontját. A PVC termikus öregítésének hatása a mechanikai és dielektromos
tulajdonságokra régóta kutatott terület [40,91–93]. Korábbi kutatások bizonyították, hogy
a mechanikai mérési módszerek pl. szakadási nyúlás vagy indenter típusú mérések sikerrel
alkalmazhatók termikus túlterhelés illetve öregítés hatására a PVC szigetelésben létrejövő
változások követésére [42, 45, 91, 94–96].
A PVC egy szintetikus, hőre lágyuló, éghető, kémiailag ellenálló, polimer [94]. A
polimer láncot alkotó monomer a 3.2. ábrán látható.

3.2. ábra. A PVC molekulalánc monomerje
A PVC egy termikus öregítésre érzékeny polimer, villamos tulajdonságai is erősen
hőmérséklet-függőek. Hő hatására a PVC öregedését leginkább a következő folyamatok
jelentik: sósavlehasadás, lágyító adalékanyag fogyása és az oxidáció [97–99].
Termikus öregítés eredményeként a PVC sósavlehasadással öregszik, melynek
következtében kettőskötések alakulnak ki a PVC polimeren. Minél előrehaladottabb
állapotban van az öregedés, annál több kettőskötés alakul ki, amely növeli a
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szigetelés vezetőképességét, így a szigetelőanyag egyre kevésbé tudja ellátni a feladatát.
A lehasadt sósav ráadásul katalizátorként is működik, tovább gyorsítva az újabb
molekulák lehasadását. A sósavlehasadásos folyamat késleltetését stabilizátor adalékanyag
hozzáadásával érik el, amely képes megkötni bizonyos mértékig a lehasadt sósav
molekulákat. Ahogy a stabilizátor egyre több lehasadt molekulát köt meg, úgy növekszik a
kettőskötések száma is, így ezen folyamatot is a szigetelés vezetőképességének növekedése
kíséri [2, 100, 101]. Az ilyen jellegű öregedés, sok más tulajdonság változása mellett együtt
jár a szigetelés színének a megváltozásával is [94, 100].
A PVC alapvetően egy igen rideg anyag, amely ebből kifolyólag nem lenne alkalmas
pl. kábelek szigeteléseként történő felhasználására, hiszen hajlítás során könnyedén
repedne, illetve törne a szigetelés. Azért, hogy ez az eset ne álljon fent, a PVC
keménységének csökkentését lágyító adalékanyag hozzáadásával érik el, jellemzően 15-50
tömegszázalék (wt%) mennyiségben [102]. A lágyítót nem tartalmazó PVC üvegesedési
hőmérséklete 80°C környékére tehető [103], ez az a hőmérséklet, ahol, illetve amely
fölött a PVC keménysége drasztikusan lecsökken, és a PVC nagyrugalmas állapotba
kerül. A lágyító a PVC üvegesedési hőmérsékletét csökkenti, ezáltal alacsonyabb
hőmérsékleten is már nagyrugalmas állapotba kerül a szigetelőanyag [97], tehát a
keménysége csökken, hajlíthatóvá válik. Többen foglalkoztak a lágyítótartam PVC
szigetelés villamos tulajdonságaira gyakorolt hatásának vizsgálatával [42, 98, 104–106],
mely során azt tapasztalták, hogy a hozzáadott lágyító mennyiségének növelésével a
szigetelés vezetőképessége is növekszik. A PVC szigetelést érő magasabb hőmérséklet
hatására a lágyító távozik a szigetelőanyagból, ennek következtében keménysége növekszik,
és a vezetőképessége pedig csökken. Ez egészen addig igaz, míg a domináns öregedési
folyamat a sósav lehasadása nem lesz, hiszen ebben az esetben a kettőskötések számának
növekedése miatt a vezetőképesség növekedni kezd. Audouin szerint amennyiben a vizsgált
szigetelést azonos lágyítótartamú elemi szeletekként fogjuk fel, csak a lágyítótartam
koncentrációjának a függvénye az adott PVC szigetelés dielektromos viselkedése, attól
függetlenül, hogy mi a PVC öregedési állapota [40].
Következésképpen a lágyítótartam csökkenése hatására a PVC jobb szigetelési
tulajdonságokkal bír (vezetőképessége csökken), azonban egyre keményebb is lesz. Ha a
szigetelőanyag túl rideggé válik, mechanikai hatásokra (pl. rezgés, hajlítás) megrepedezhet,
vagy akár el is törhet, amely a szigetelőképesség csökkenését, illetve akár teljes megszűnését
is jelentheti. A termikus öregítés hatására a PVC szigetelés térfogata jelentősen csökken,
Nedjar és munkatársai 53 százaléknyi térfogatcsökkenést tapasztaltak 4500 h öregítés után
100°C-on, 1000 h öregítést követően 140°C-on pedig közel 20 százaléknyit, és a szigetelés
jelentősen repedezett az utóbbi esetben, így bizonyították, hogy akár mechanikai hatás
nélkül is megrepedezhet a szigetelés [107, 108].

3.2. PVC szigetelés termikus
dielektromos módszerekkel

öregítésének

vizsgálata

A kábelszigetelésként alkalmazott PVC szigetelőanyag dielektromos tulajdonságait
tekintve jelentős a vezetési és polarizációs folyamatok erőssége [41, 95, 107, 109].
Állapotvizsgálatára ezért alkalmazhatók a különböző dielektromos mérési módszerek,
pl. veszteségi tényező mérés [41, 95, 107], teljes feszültségválasz mérése [26, 110, 111],
szigetelési ellenállás mérése [107, 112], vagy a relatív permittivitás mérése [112, 113].
Ezek a mérési módszerek gyakran párosulnak valamilyen mechanikai (pl. sűrűség,
szakadási nyúlás, keménységmérés, indenter modulus stb.) vagy kémiai (hőstabilitási idő,
differenciális pásztázó kalorimetria, infravörös spektroszkópia) méréssel [94, 108], mivel a
PVC polimer degradációja bonyolult folyamatok együtteséből áll (sósavlehasadás, lágyító
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fogyás, oxidáció stb.), így egy-egy módszerrel jellemzően nem lehet teljes képet kapni
a szigetelés állapotáról, tehát komplex diagnosztika elvégzése szükséges [114]. Azonban a
kémiai és mechanikai vizsgálatok jellemzően roncsolással járó vizsgálatok [115], így jelentős
eredmény, ha valamilyen roncsolásmentes mérési módszerrel jó korreláció mutatható ki.
A PVC termikus öregedését a teljes feszültségválasz módszerrel vizsgálva Németh és
Tamus is arra a következtetésre jutottak, hogy a kisülési feszültség kezdeti meredeksége
(Sd ) alkalmas, míg a visszatérő feszültség kezdeti meredeksége (Sr ) nem alkalmas
paraméter a PVC öregedésének követésére [26, 109–111]. A kisülési feszültség kezdeti
meredeksége fordított arányban változott a hőstabilitási idő értékével, amellyel a PVC
szigetelőanyagban található stabilizátor visszamaradó mennyiségére lehet következtetni
[110]. A stabilizátor adalék a sósavlehasadásos öregítési folyamatot hivatott lassítani [101],
tehát a PVC-nek egy jellemző degradációs folyamatának előrehaladottságára lehet belőle
következtetni. A vizsgálataik során egy öregítési ciklus négy hétig (672 h 80-100°C-on)
tartott, tehát nem a rövid idejű öregítések hatását vizsgálták. Ennek ellenére az első
öregítési ciklust követően jelentősebb növekedést tapasztaltak a visszatérő feszültség
meredekségében (3,52 V/s -ról 13,36 V/s értékre), de további öregítésre ez a mennyiség
lényegében változatlan maradt, így ez a paraméter akár alkalmas lehet a rövid idejű
öregítések vizsgálatára, viszont ezt nem vizsgálták. A visszatérő feszültség kezdeti
meredeksége azonban az összes polarizációs folyamatot egy számként jellemzi, szemben a
továbbfejlesztett verziójával, amellyel már lehet következtetni a polarizációs spektrumában
bekövetkező változásokra [J2].
Több kutatás is arra a következtetésre jutott, hogy a 80-100°C-os öregítés hatására
az 50 Hz-en mért veszteségi tényező több száz vagy akár ezer órás öregítés után sem jelez
jelentős változást, viszont magasabb hőmérsékleten, 120-140°C körül már igen [95,107,113].
A csak egy frekvencián történő mérésnél azonban lényegesen több információt szolgáltat,
ha ezt több frekvencián végzik el, ugyanis így is egy spektrum áll rendelkezésre a kis
időállandójú polarizációs folyamatok vizsgálatára.
A [113] cikkben rövid idejű öregítések együttes hatását vizsgálták. Egy ciklus 12 h-ig
tartott, melyből az UV-B sugárzás 8 h-ig 60°C-on és rögtön ezt követően a páratartalom
kondenzálása történt a mintákon 4 h terjedelemben 50°C-on. Az infravörös spektrum
(Fourier transform infrared, FTIR) vizsgálata alapján arra jutottak, hogy az öregítés
hatással volt a minták lágyítótartamára, amely csökkent. Rövid idejű, 100°C-on mintegy
50 órás termikus öregítés hatására a lágyítótartam csökkenését mutatta ki Ito és Nagai
is [42].
Összességében kijelenthető, hogy a PVC öregedése komplex folyamatok együtteséből
áll, melyek sokféle paramétertől függenek, pl. lágyító típusa, stabilizátor típusa,
mennyisége, öregítési hőmérséklet nagysága, így az öregedés követéséhez is komplex (tehát
nem csak egyféle) vizsgálat szükséges [114].

3.3. Laboratóriumi vizsgálat
A vonatkozó szakirodalmak áttekintését követően arra a következtetésre jutottam, hogy
a rövid idejű termikus öregítés során a lágyítótartam csökkenése várható, azonban
a stabilizátor mennyiségének csökkenése kevésbé. Mivel a lágyítótartam csökkenése a
keménységet növeli, és a vezetőképességet csökkenti [97, 104–106], így az öregedés hatását
nem elég csak dielektromos módszerekkel követni, ezért egy kevésbé roncsolásos mechanikai
mérési módszert, a Shore D keménységmérést választottam a keménység változásának
követésére, valamint két dielektromos mérési módszert, a veszteségi tényező és a
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továbbfejlesztett teljes feszültségválasz mérését a dielektromos folyamatok változásának
követésére.
A következő fejezetben bemutatom az elvégzett laboratóriumi vizsgálatot, amely során
kisfeszültségű PVC szigetelésű kábeleken vizsgáltam a rövid idejű termikus öregítések
hatását, valamint hogy ezt az öregedést milyen mennyiségekkel lehet a legjobban követni.
Az itt leírt vizsgálat a [J1], [J4], [J5] cikkek felhasználásával készült, ahol más forrást
használtam, ott ezt külön megjelöltem.
A mérési eredmények a M.3. mellékletben találhatók.

3.3.1. Felhasznált kábelminták
A vizsgálatokat fél méter hosszú PVC ér- és köpenyszigeteléssel ellátott kisfeszültségű
elosztóhálózati-kábeleken végeztem. A minták NYCWY jelölésű 0.6/1 kV 4x10/10 mm2
kábelek voltak, felépítésüket a 3.3. ábra mutatja be.

3.3. ábra. PVC szigetelésű elosztóhálózati kábel felépítése [116]
A kábel alkotóelemei: négy, tömör rézér (1), PVC érszigetelés (2), kitöltő anyag (3),
huzalos és szalagos árnyékolás (4), és PVC köpenyszigetelés. Az érszigetelések barna,
fekete, kék és szürke színnel rendelkeztek. Az, hogy egy kábel erének szigetelése milyen
színnel bír, befolyásolhatja az adott érben a kialakuló polarizációs és vezetési folyamatokat
is [117], [123]. A gyártó által szolgáltatott adatok szerint a kábel maximális működési
hőmérséklete 70°C, rövidzár esetén 160°C-ig emelkedhet az ér hőmérséklete. Sem a
kitöltőanyag pontos összetételével, sem a termikus öregítéssel kapcsolatban a gyártó nem
szolgáltatott információt.
A mérések során egy belső elektródot hoztam létre az árnyékolás és az összes ér
összekötésével. A külső elektródot egy alumínium fólia segítségével készítettem, melyet
szorosan a kábel köpenyére illesztettem ügyelve arra, hogy a fólián minél kevesebb átfedés
keletkezzen. A fólia rögzítését vékony szigetelőszalag-csíkkal oldottam meg. Egy ilyen
elkészült mintát mutat be a 3.4. ábra.

3.4. ábra. PVC kábelminta előkészítve a dielektromos mérésekre.
A külső elektródot egy alumínium fólia képezte, a belső
pedig az árnyékolás valamint az erek összekapcsolásával
jött létre.
Az alumínium fóliát minden öregítési ciklus előtt eltávolítottam a kábelről, majd az
öregítés befejeztével a kábeleket pihentettem legalább 8 órán át, és a már kihűlt kábelekre
egy új külső elektródot készítettem.
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3.3.2. Öregítés
A mintákat három csoportba osztottam, mindegyik csoportban három kábelmintával. A
három csoport aszerint különült el, hogy milyen hőmérsékleten öregítettem őket, ezek
rendre 110°C, 125°C, és 140°C voltak. Nyolc ciklus (öregítés, pihentetés, mérés) termikus
öregítésen estek át a 110°C-on, és a 125°C-on öregített minták. Az első hat ciklusban az
öregítés 3 óráig, míg az utolsó kettőben 6 óráig tartott. A 110°C, és 125°C minták így
összesen 30 h öregítésen estek át.
Egy öregítési ciklust mutat be a 3.5. ábra.

3.5. ábra. Egy öregítési ciklus folyamatábrája
Fontos megjegyezni, hogy a 12 órás összöregítési időt elérve a minták körülbelül 2
hónapig pihentek mielőtt a mérések folytatódtak, a többi esetben egy mérési ciklus kb.
2 nap alatt zajlott le. Ennek oka kettős volt. Egyrészt a hőmérséklet nagysága miatt a
lágyító fogyására lehetett számítani [42], amely mivel az öregítés egy légkeveréses öregítő
kemencében zajlott, így a lágyító fogyása diffúzió kontrollált folyamatnak tekinthető
[118]. Ennek következtében az öregítés hatására a lágyító koncentrációja inhomogénné
válhat a kábelköpenyen belül is [93], valamint a kábelköpeny, kitöltő anyag, érszigetelések
vonatkozásában is. Tehát a lágyító koncentrációja feltehetően egyre kisebb lesz a kábel
tengelyétől sugár irányban a kábel köpenye felé. A 2 hónapos pihentetése a kábeleknek
elegendő időt adhat a kábelszigetelés lágyító koncentrációjának a kiegyenlítődésére, elérve
egy homogén eloszláshoz közeli állapotot. A másik ok a 2 hónapos pihentetésre pedig az,
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hogy időszakos túlterhelések vizsgálatáról van szó, ezért valószínű, hogy a túlterhelések
előfordulásában bár felfedezhető periodicitás (gondoljunk csak a napelemek hálózatra
gyakorolt hatására), előfordulhat azonban olyan, hogy két ilyen túlterhelés közt több idő
is eltelik.
A harmadik csoportot a 140°C-on öregített minták képezték, amelyek csak 4 öregítési
cikluson estek át. Itt az első két öregítési ciklus tartott 3 órát, és az utolsó kettő pedig
hatot, így összesen 12 óráig voltak öregítve. Itt az öregítési ciklusok közt nem volt nagyobb
szünet.
A különböző öregítési hőmérsékleteket az Arrhenius-összefüggés segítségével
átszámoltam 110° C-on ekvivalens öregítési időre. A számítások során az aktiválási energiát
80 kJ/mol (0.829 eV) értékkel vettem figyelembe, [94] eredményei alapján. Az így számolt
értékeket a 3.1 táblázat tartalmazza.
3.1. táblázat. Ekvivalens öregítési idők 110°C-on

Valós [h]
Ekvivalens 110°C-on [h]

3
8

6
15

9
23

125°C
12 15
31 39

18
46

24
62

30
77

3
19

140°C
6 12
37 74

18
111

A kábel ereit csak 4 ciklus erejéig, tehát 12 h öregítési ideig és 110°C valamint 125°C-os
hőmérsékleten öregítettem.

3.3.3. Mérés módja
3.3.3.1. Keménységmérés
A kábel köpenyszigetelésének mechanikai állapotváltozását Shore D keménységméréssel,
míg a dielektromos folyamatokban bekövetkező változásokat veszteségi tényező (tanδ),
valamint teljes feszültségválasz mérésével követtem. A Shore D keménységmérés során
a műszer egy állandó erővel nyom egy lekerekített fejű tűt a vizsgált anyagba pár
másodpercen keresztül, majd a behatolás mélységének megfelelően egy mértékegység
nélküli számmal skálázza a keménységet 0 és 100 közt. Tehát ha a tű nem képes semennyire
behatolni a mért anyagba, a Shore D keménység értéke 100, ha teljes hosszában bele tud
hatolni, akkor a keménység értéke 0.
Az ASTM szabványok megkülönböztetnek többféle keménységskálát, [119], pl. A-D,
O, OO ezek közül például a Shore A keménységmérés a lágyabb anyagok mérésére szolgál.
A jelen vizsgálatban alkalmazott szigetelések keménysége a korábbi tapasztalatok szerint
legjobban a D keménységskálán, tehát Shore D keménységméréssel követhető [45].
Az elektromos méréseket követően az alumínium fóliát eltávolítva 10 Shore D
keménységmérést végeztem el minden kábelköpenyen. A Shore D keménységméréshez
egy Bareiss HPE II Shore D durometer típusú mérőműszert alkalmaztam. Ezek a mérési
eredmények csak a kábelek közti összehasonlításra alkalmasak, mivel a köpenyszigetelés
vastagsága (körülbelül 2 mm) nem érte el a vonatkozó szabványokban említett minimum
vastagságot, pl. az ASTM D2240 szabvány által megkívánt minimum vastagság 6 mm.
3.3.3.2. Veszteségi tényező mérése
A veszteségi tényező méréseket egy Wayne-Kerr 6430A típusú mérőberendezés segítségével
végeztem el. A szigetelés párhuzamos R-C modelljének tanδ és kapacitásának értékei
13 különböző frekvencián lettek lemérve, logaritmikusan léptetve a 20 Hz–500 kHz
tartományban és 5 V-os mérési feszültséget használva. A mérés során a következő
frekvenciákat (f) használtam: 20, 50, 100, 200, 500, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000,
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100000, 200000, 500000 Hz. A mérések eredményeképpen így az egyes mintákra jellemző
tanδ(f) görbéket kapunk. A mérések során a hőmérsékletet 23 ± 1°C-on tartva végeztem.
A mérések során a minták egy Faraday-kalitkában voltak elhelyezve, hogy a külső
elektromágneses zajok hatása minél kisebb legyen. A tanδ mérés során alkalmazott
kapcsolás sematikus ábrázolását a 3.6. ábra mutatja be. A kábel köpenyének mérése során

3.6. ábra. Veszteségi tényező mérése Wayne-Kerr 6430A típusú
impedanciamérővel, Faraday-kalitkában
a kábel összes ere össze volt kötve az árnyékolással, a külső elektródot pedig a köpenyre
tekert alumínium fólia képezte. A kábel ereinek mérése során az éppen nem mért erek
egymással, valamint az árnyékolással voltak összekötve.
A mérést egy kábelmintán a 3.7. ábra mutatja be.

3.7. ábra. Veszteségi tényező mérése kábelen

3.3.3.3. Teljes feszültségválasz mérése
A teljes feszültségválasz méréseket a BME Villamos Energetika Tanszékén fejlesztett
mérőeszközzel végeztem. A mérések során 1000 V DC töltőfeszültséget és 2000 s-os töltési
időt alkalmaztam. Az 1000 V-os feszültséget a belső elektródra kötöttem, amelyet az összes
ér és árnyékolás összekapcsolásával hoztam létre, a külső elektródot, ami az alumínium
fólia jelentett, pedig földeltem. A hőmérséklet a 23,35 ± 0,55°C tartományban mozgott a
vizsgálat során. Mivel a mérési módszer kevésbé érzékeny a külső, elektromágneses zajok
zavaró hatására, így Faraday-kalitka nélkül végeztem a méréseket. A mérési elrendezést a
3.8. ábra mutatja be.
49

3.8. ábra. Teljes feszültségválasz
mérésekor

mérési

elrendezése

kábel

A kábel ereinek mérése során az éppen nem mért erek egymással, valamint az
árnyékolással voltak összekötve és ezek földelve.
Minden elektromos mérés előtt meggyőződtem a kontaktusok megfelelőségéről.
A VR mérést egy kábelmintán a 3.9. ábra mutatja be.

3.9. ábra. Teljes feszültségválasz mérése kábelmintán

3.4. Öregítés követéséhez számolt és mért paraméterek
A veszteségi tényező a frekvencia függvényében jellemzi a szigetelőanyagban létrejövő
dielektromos veszteséget. A különféle öregítő tényezők (pl. hő, nedvesség, sugárzás,
stb.) hatásaként a szigetelőanyagban létrejövő változások hatással vannak a szigetelésben
létrejövő dielektromos veszteségre is, ebből kifolyólag a tanδ(f) görbék értékére, alakjára
is. Habár a mért tanδ(f) görbék részletes információkkal szolgálnak a veszteségi tényező
alakulásáról különböző frekvenciákon, de az öregítés hatására létrejövő változása a
tanδ(f) görbéknek nem egy olyan egzakt paraméter, amely alkalmas pl. korrelációanalízis
elvégzésére. Azért, hogy az öregítési folyamatok követése lehetővé váljon egy paraméterrel,
amely már alkalmas ilyen korrelációanalízis elvégzésére, a mért tanδ, kapacitás és
frekvencia értékekből különböző származtatott mennyiséget számoltam.
A termikus öregedés hatásának követésére az alábbiakban mutatom be a vizsgált
származtatott mennyiségeket. Minden esetben az i index az i-edik mérést jelenti, a 20
Hz-500 kHz mérési tartományban, pl. i=1 a 20 Hz-en mért értékeket jelöli, i=2 az 50 Hz-en
mérteket stb.
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3.4.1. Közép veszteségi tényező (Central Loss Factor, CLF)
A CLF a mérési frekvenciák logaritmusának és az ezeken a frekvenciákon mért veszteségi
tényezők szorzatösszegének és a frekvenciák logaritmusának az összegének a hányadosaként
definiáltam. Egyenlet formában:
CLF =

Pn
i=1 log10 fi tanδi
Pn
i=1 log10 fi

(3.1)

A CLF tehát a logaritmikus frekvenciaskálán súlyozott átlaga a veszteségi tényezőnek.

3.4.2. Középfrekvencia (Central Frequency, CF)
A középfrekvencia 10-es alapra hatványozva a mérési frekvenciák logaritmusának és az
ezeken a frekvenciákon mért veszteségi tényezők szorzatösszege osztva a mért tanδ értékek
összegével. Egyenlet formában:

CF = 10

Pn
log f tanδi
i=1
Pn 10 i
i=1

tanδi

(3.2)

A CF tehát megadja, hogy mely az a frekvencia, amely a veszteségi tényezőt figyelembe
véve súlypontként viselkedik. Segítségével pl. a spektrum eltolódása érzékelhető, követhető.

3.4.3. Közép kapacitás (Central Capacitance, CC)
A középkapacitás ugyanazon logika mentén számolandó, mint a CLF, annyi különbséggel,
hogy a veszteségi tényező értékek helyett a mért kapacitás értékek szerepelnek. Egyenlet
formában:
Pn
i=1 log10 fi Ci
(3.3)
CC = P
n
i=1 log10 fi
A CC, hasonló módon a CLF-nél leírtakhoz, a logaritmikus frekvenciaskálán súlyozott
átlaga a kapacitásnak.

3.4.4. Kapacitás x lg(Frekvencia) x tanδ (CxlgFxLF)
A CxlgFxLF származtatott mennyiség a (3.4) egyenletben leírt módon számolható. A
mennyiség a szorzatösszege a mért frekvencia logaritmusának, az ehhez tartozó veszteségi
tényezőnek, valamint a kapacitásnak.
CxlgF xLF =

n
X

log10 fi tanδi Ci

(3.4)

i=1

3.4.5. Kapacitás x Frekvencia x tanδ (CxFxLF)
A CxFxLF mennyiség ugyanúgy számolható, mint a (3.4) egyenlet azzal a különbséggel,
hogy itt a frekvencia logaritmus nélkül szerepel.
CxF xLF =

n
X
i=1
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fi tanδi Ci

(3.5)

3.4.6. Kapacitás és tanδ szorzata által lefedett terület logaritmikus
frekvenciaskálán (Alog)
Az imént bemutatott származtatott mennyiséghez hasonló mennyiséget számoltam ki,
trapéz módszerrel közelítve a kapacitás és tanδ szorzata által lefedett területet logaritmikus
frekvenciaskálán. Egyenlet formában:
Alog =

n−2
X
i=1

min(pi , pi+1 ) + (max(pi , pi+1 ) − min(pi , pi+1 )
(log10 fi+1 − log10 fi )
2

(3.6)

ahol pi = Ci × tanδi és i az i-edik frekvencia amelyen méréseket végeztem.

3.4.7. Szorzatok: CFxCLFxCC, CFxCLF
Összeszorozva a CF, CC, es a CLF értékeket két másik származtatott mennyiséget
számoltam ki.

3.4.8. Teljes feszültségválasz mérések
A teljes feszültségválasz mérések eredményei közül csak a kisülési feszültség kezdeti
meredekségét (Sd ) vizsgáltam, mivel egy korábbi kutatás kimutatta, hogy a visszatérő
feszültség kezdeti meredeksége (Sr ) nem követi jól a rövid idejű termikus öregedést [120].

3.5. Eredmények értékelése
3.5.1. Veszteségi tényező változása a kábelköpenyen
A kábelköpenyen mért veszteségi tényező mérésének eredményeit 110°C, 125°C és 140°C-on
a 3.10. ábra mutatja be. Az összes hőmérsékleten látható, hogy az öregítés hatással volt
a tanδ görbék alakjára. A veszteségi tényező értéke növekedett minden mért frekvencián
az öregítés hatására. Továbbá megfigyelhető még az összes hőmérséklet esetén, hogy a
mérés során kapott görbék csúcsértéke balra tolódott el, tehát a csúcs egyre kisebb
frekvencián volt mérhető. Az eltolódás „sebessége” függ attól, hogy az adott öregítési
ciklus milyen hőmérsékleten történt, illetve attól, hogy mennyi ideig tartott. Az öregítést
megelőzően az összes kábelminta esetén a veszteségi tényező görbe csúcsértéke körülbelül
az 500 kHz-es frekvenciaértékre tehető. Fontos megjegyezni, hogy mivel a mérés felső
határa az 500 kHz-es érték volt, így a pontosabb érték nem volt megállapítható az öregítés
elkezdése előtt, hiszen a görbe csúcsától számított jobb oldala nem állt rendelkezésre a
mérési korlátok miatt. De ez is elégséges, hiszen 110°C-on az öregítés 30 órás időtartama
után a csúcs 30 és 40 kHz közt helyezkedett el, 125°C esetén ugyanennyi öregítési időt
követően a csúcs a 20 kHz-es értékig jutott el, és 140°C-on a csúcs ugyancsak 20 kHz
környékén helyezkedett el, csak ezt az értéket mindössze 12 h öregítési idő alatt elérve.
Ezekből az eredményekből jól látszik a termikus öregítés hatására történő balra tolódás,
valamint az, hogy minél kisebb volt az öregítés hőmérséklete, annál több idő kellett a
veszteségi tényező görbe csúcsának a balra tolódásához.
A mérési eredményekben feltüntettem a 2 hónapos pihentetés előtt és után mért
értékeket is. A pihentetés után a 110°C és 125°C-os esetben is nagyobb tanδ értékeket
mértem minden frekvencián, mint a pihentetést megelőzően.
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3.10. ábra. Veszteségi tényező mérések eredményei PVC
kábelmintákon 110°C, 125°C és 140°C-on történő
öregítést követően
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3.5.2. Veszteségi tényező változása a kábelek erein
A kábel erein mért veszteségi tényező mérés eredményeit 110°C-on a 3.11. ábra, 125°C-on
a 3.12. ábra mutatja be.

(a) 110°C barna

(b) 110°C szürke

(c) 110°C fekete

(d) 110°C kék

3.11. ábra. Veszteségi tényező
kábelek erein

változása

110°C-on

öregített

Mindkét öregítési hőmérséklet esetében azt tapasztaltam, hogy az első öregítési
ciklust követően minden mért frekvencián növekedett a veszteségi tényező értéke. Érdemes
kiemelni, hogy mindkét hőmérséklet esetén a 20 Hz-es frekvencián mért veszteségi tényező
értéke növekedett a termikus öregítés hatására. Az 110°C-on mért eredmények alapján az
első öregítési ciklus után mért tanδ értékek csökkentek a 100 Hz-nél nagyobb frekvenciákon,
100 Hz alatt viszont növekedtek. A 125°C-on mért eredményeknél is megfigyelhető volt,
hogy a 3 h-s öregítési állapotnál mért tanδ értékek voltak a legnagyobbak 200 Hz fölött.
A 3.5.1. pontban bemutatott kábelköpenyen tapasztalt eredményekhez hasonlóan,
a kábelek ereinél is megfigyelhető volt a veszteségi tényező csúcsértékének a kisebb
frekvenciák irányába (balra) történő eltolódása. Ez a 110°C-os esetben kb. 50 kHz-es
értéktől a 10-20 kHz-es frekvenciáig történő eltolódást jelentette. A 125°C-os esetben
50 kHz-től 10 kHz-ig tolódott el a veszteségi tényező csúcsértéke. Annak ellenére, hogy
mindkét hőmérsékleten a csúcsok az öregítés végére egymáshoz közel esett, a 110°C-os
mérésekből készített diagramok (3.11. ábra) esetén a második öregítési ciklust (6 h)
követően a görbék már lényegében majdnem egybeestek, a 125°C-os esetben nem ez volt
tapasztalható. Ott a 9 h és a 12 h-s öregítési ciklus eredményei estek egymáshoz közel, a
többi esetben viszont jól látható a csúcsértékek balra történő mozgása (3.12. ábra).
Azonban fontos megjegyezni, hogy mind a 110°C, mind a 125°C-os mérések
esetében minden öregítési ciklus hatására ez az eltolódás kisebb, vagy nagyobb változást
eredményezve, de észlelhető volt. Ezt az állítást támasztja alá a 3.13. ábra, amely a kábel
erein mért veszteségi tényező mérés eredményekből számított középfrekvencia értékeket
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a mutatja be. A középfrekvencia olyan mutató, amely segítségével a spektrum mozgása
követhető (lásd 3.4.2. bekezdés). Az ábrán a 125°C-on mért adatokat is feltüntettem,
méghozzá úgy, hogy a hozzájuk tartozó öregítési időket a 3.3.2. bekezdésben taglaltak
szerint az Arrhenius-egyenlet segítségével átszámoltam 110°C-os hőmérsékletre 80 kJ/mol
aktiválási energiát figyelembe véve [94]. Jól látható, hogy az összes színű ér esetében
hasonló hatása volt a rövid idejű termikus öregítésnek, minden esetben csökkenő tendenciát
mutatott a CF értéke. Ez azt jelenti, hogy az öregítés előrehaladtával a spektrum egyre
inkább balra, a kisebb frekvenciák felé tolódott.

(a) 125°C barna

(b) 125°C szürke

(c) 125°C fekete

(d) 125°C kék

3.12. ábra. Veszteségi tényező
kábelek erein

változása

125°C-on

öregített

3.13. ábra. Középfrekvencia változása öregítés hatására [J4]
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3.5.3. Shore D keménység változása az öregítés hatására
A mérési eredményeket a 3.14. ábra tartalmazza. A kezdeti rövid idejű öregítések hatására
mindegyik öregítési hőmérséklet esetében azt tapasztaltam, hogy a kábelköpenyen a
keménység az első pár ciklus erejéig csökkent, majd azt követően növekedni kezdett, ez
megegyezik a [110], [J4] és [120] cikkekben tapasztaltakkal. A két hónapos pihentetés
hatása tisztán látható a 110°C és 125°C-os esetekben: pihentetést követően ugyancsak
egy kezdeti keménységbeli csökkenés után egy monoton növekvő tendencia figyelhető meg
azzal a különbséggel, hogy az elért minimum már mindkét hőmérséklet esetén nagyobb
volt, mint a kezdeti öregítés esetében.

3.14. ábra. Shore D keménység
hőmérsékleteken

változása

az

öregítési

3.5.4. A származtatott mennyiségek összehasonlítása
Korábbi kutatási eredmények szerint a Shore D keménység jól korrelál a PVC szigetelésű
kábel állapotával termikus öregítés esetében [45, 94, 95, 121], azonban ezt a kapcsolatot
hosszabb időtartamú (100-1000 h) öregítéses kutatások során vizsgálták.
Ahhoz, hogy korreláció vizsgálat segítségével összehasonlítható legyen a Shore
D keménység a tanδ(f) függvény változásával, az utóbbi görbékből a 3.4. fejezetben
bemutatott származtatott mennyiségeket számoltam ki. Mivel a származtatott
mennyiségek szintén egy számot rendelnek így egy öregítési állapothoz, már elvégezhető
volt a korrelációvizsgálat.
A vizsgálathoz használt összes mennyiséget minden esetben normalizáltam. A
műveletet a következőképpen végeztem el: az adott mennyiség minden öregítési időhöz
tartozó értékét elosztottam az öregítést megelőző állapotban (0 h öregítési idő) mért
értékkel, így minden vizsgált mennyiség értéke 1-ről indult. Ily módon a normalizálás
leegyszerűsítette az összehasonlítást.
A kiértékelés során a származtatott mennyiségek korrelációját nem csak az
öregítés időtartamával, hanem a Shore D keménységgel is vizsgáltam, valamint a
keménységváltozással is, amely két mérési pont közti keménység megváltozását jelenti
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osztva a közben eltelt idővel. Ez tulajdonképpen egy egyszerű meredekségszámításnak felel
meg, és "Meredekség"-ként jelenik meg a 3.2. táblázatban. A Meredekség paraméterrel való
jó korreláció azt mutatja meg, hogy az adott származtatott mennyiség mennyire mozog
együtt a szigetelés keménységének megváltozásával.
Minden korrelációvizsgálatot elvégeztem az összes öregítési hőmérsékleten mért
értékekre egyenként, tehát külön a 110°C (9 mérési pont) , 125°C (9 mérési pont) és a
140°C-on (4 mérési pont) mért értékekre, valamint elvégeztem a számításokat a 110°C-ra
(21 mérési pont) átszámolt ekvivalens öregítési idő esetén is.
A 3.2. táblázat bemutatja a származtatott és mért értékek korrelációját az öregítés
időtartamával, a Shore D keménységgel, valamint a Shore D keménység megváltozásával.
3.2. táblázat. A származtatott mennyiségek korrelációja az ekvivalens öregítési idővel,
Shore D keménységgel és a keménység változásával
CLF
110°C ekv.
(21 mér.)
110°C
(9 mér.)
125°C
(9 mér.)
140°C
(4 mér.)

CF

CFxCLF CFxCLFxCC CxFxLF

CC

Alog Shore D CxLFxlgF

Sd

Öreg. id. 0,687 -0,853

-0,676

0,077

-0,354

0,874 0,875

0,853

0,849

-0,636

Shore D 0,332 -0,700

-0,717

-0,092

-0,592

0,706 0,627

1,000

0,598

-0,388

-0,831 -0,612

-0,897

-0,835

-0,844

-0,589 -0,753

1,000

-0,765

0,090

Öreg. id. 0,675 0,277

0,830

0,869

0,849

0,877 0,815

0,432

0,826

-0,440

Shore D -0,319 0,842

0,407

0,357

0,016

0,293 -0,045

1,000

-0,013

0,065

-0,941 0,781

-0,025

-0,174

-0,896

-0,389 -0,869

1,000

-0,862

0,306

Öreg. id. 0,821 -0,898

-0,469

0,835

0,935

0,984 0,959

0,721

0,957

-0,393

Shore D 0,281 -0,519

-0,609

0,464

0,524

0,677 0,529

1,000

0,531

0,076

-0,739 0,586

-0,433

-0,336

-0,492

-0,167 -0,754

1,000

-0,707

0,302

Öreg. id. 0,700 -0,962

-0,980

-0,769

0,601

0,848 0,860

0,932

0,811

-0,980

Shore D 0,395 -0,811

-0,957

-0,943

0,279

0,606 0,619

1,000

0,548

-0,915

-0,851

-0,990

-0,960

-0,940 -0,977

1,000

-0,975

-0,569

Mer.

Mer.

Mer.

Mer.

-0,993 0,793

A 110°C-ra átszámolt ekvivalens öregítési idő esetén az összesen 21 mérési pont
alapján a Shore D keménység jó korrelációt mutatott az öregítési idővel (0,853),
A számítások során 80 kJ/mol (0,829 eV) aktiválási energiával számoltam, a közölt
eredmények alapján [94]. A származtatott mennyiségek közül azonban négy is volt, amely
ennél jobb, vagy hasonló korrelációt mutatott: Alog (0,875), CC (0,874), CF (-0,853) and
CxLFxlgF (0,849). Ezen mennyiségek változása az öregítés hatására látható a 3.15. ábrán.
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3.15. ábra. Származtatott mennyiségek
átszámolva (Ea =80kJ/mol)

változása

110°C-ra

Az összes származtatott mennyiség az öregítés hatására nagyobb meredekséggel
változott, mint a Shore D keménység, így érzékenyebbnek is tekinthető a termikus öregítés
esetében. A Shore D keménység változásával legjobban együtt változó mennyiségek, tehát
a Meredekség alatt feltüntetett eredmények esetén a sorrend kissé eltér: CFxCLF (-0.897),
CxFxLF (-0.844), CFxCLFxCC (-0.835), CLF (-0.831), de a CxlgFxLF (-0.765) es az Alog
(-0.753) értéket is érdemes megemlíteni. Amennyiben együttesen fontos az öregítési idővel
valamint a keménységgel történő együttes változás, a legjobb paraméter az Alog, és a
következő pedig a CxlgFxLF volt.
A 110°C-os mérések jellemzik leginkább a rövid idejű termikus túlterhelések kezdeti
fázisát, mivel ez volt a legkisebb öregítési hőmérséklet. A legjobb paraméternek az öregítési
időre vonatkoztatva a CC (0,877), CFxCLFxCC (0,869) és CxFxLF (0,849) bizonyultak,
de a CFxCLF, Alog és CxlgFxLF is 0,8-as korreláció feletti értékkel rendelkezett, míg a
Shore D csak 0,432-vel. A Meredekség oszlop alapján a keménységváltozást leginkább a
CLF (-0,941) követte, ám a CxFxLF, Alog és CxlgFxLF mennyiségek is 0.86-nál is nagyobb
fordított korrelációt mutattak.
125 °C esetén a legjobbnak a CC (0,984), Alog (0,959), CxlgFxLF (0,957) CxFxLF
(0,935) and CF (-0,898) mennyiségek bizonyultak, ám a CFxCLFxCC (0,835) es a CLF
(0,821) is jobbnak bizonyult, mint a Shore D keménység (0,721) az öregítési idővel való
korrelációvizsgálat során.
A köpeny keménységének változását a legjobban 125°C-on az Alog (-0,754) mennyiség
követte, amely jóval kisebb érték a 110°C-os értékeknél tapasztaltaknál. Érdemes még
megemlíteni a CLF (-0,739) és CxlgFxLF (-0,707) korrelációértékeket is.

3.6. Az eredmények diszkussziója
A fejezetben bemutatott mérési eredmények alapján kijelenthető, hogy vannak olyan
származtatott mennyiségek, amelyek jobban követik a PVC szigetelésű kábel rövid idejű
öregedésének hatását, mint a Shore D keménység, a legjobb paraméterek azonban az
öregedési hőmérséklettől függést mutattak. Habár korábbi kutatások eredményei alapján
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a mechanikai mérési eljárások, mint pl. az indenter típusú, vagy a szakadási nyúlás mérés
jól alkalmazható PVC szigetelésen a termikus öregítés előrehaladottságának követésére
[45, 94–96], azonban a mérési eredményeim, és korábbi kutatások is bizonyították [40, 42,
45], [J1], [J4], [J5], hogy a termikus öregítés megkezdésekor a PVC szigetelés keménysége
csökken és csak hosszabb idejű öregítés hatására válik ez egy növekvő trenddé. Ennek
köszönhetően a rövid idejű termikus öregítések követésére a Shore D keménység mérése
csak korlátozottan alkalmas, annál lehetséges jobb paraméter kiválasztása is.
A mérési eredmények alapján átlagosan a legjobb paraméterek a különböző hőfokokon
az Alog, CxFxLF, CxlgFxLF, CF és CC paraméterek bizonyultak. Ezek közül az első
három szoros kapcsolatban áll a váltakozó feszültség hatására a szigetelésben létrejövő
dielektromos veszteséggel, amely az alábbi módon számítható.
Pd = E 2  0 ω tanδ

(3.7)

ahol Pd a disszipált teljesítmény, E az elektromos térerősség,  0 a relatív permittivitás és
a vákuum permittivitás szorzata, ω a körfrekvencia és a tanδ a veszteségi tényező.
A fentebb említett szoros kapcsolat abban áll, hogy a tanδ értéke megjelenik az Alog,
CxFxLF, CxlgFxLF származtatott mennyiségekben, valamint a körfrekvencia egyenesen
arányos a frekvenciával és a relatív permittivitás is a kapacitással. Ebből következően
kijelenthető, hogy a rövid idejű termikus öregítés hatására a 20 Hz-500 kHz frekvenciasáv
által keltett disszipált teljesítmény növekszik.
Egy korábbi tanulmány hasonló eredményre jutott, amikor a disszipált energia és a
termikus öregítés kapcsolatát vizsgálta, és szoros korrelációt mutatott ki. A vizsgálatot
szintén PVC mintákon végezték, ám hosszú idejű öregítésre, és a disszipált energiát
a mért kumulatív töltésből számították, tehát más paraméterekből, mint az itt közölt
származtatott mennyiségek esetében [43]. Ugyanakkor a veszteségi tényező mérése egy
széles körben elterjedt, gyakorlatban alkalmazott módszer, míg a disszipált energia
meghatározása teljesen új méréstechnikát igényel.
A közép kapacitás (CC) öregítés hatására történő megváltozása alapján arra
lehet következtetni, hogy a kábelszigetelés kapacitása növekszik a 20 Hz–500 kHz
frekvenciatartományban. Ennek a jelenségnek az oka, hogy a szigetelés molekulaszerkezete
megváltozik az öregedés hatására, amely változás jelentkezik a szigetelőanyag relatív
permittivitásának megváltozásában is. Ugyanezt figyelte meg [95] is, viszont szélesebb
frekvenciatartományban, valamint sokkal hosszabb (több száz órás) öregítési időt
alkalmazva, nagyobb hőmérsékleten (140°C).
Egy másik érdekes eredmény, hogy a középfrekvencia (CF) közel lineárisan csökkent a
termikus öregítés hatására. Ez azt jelenti, hogy a veszteségi tényező a 20 Hz-500 kHz
frekvenciasávban a kisebb frekvenciák felé mozdul el rövid idejű öregítés hatására.
Ugyanilyen változást lehetett látni a [J5], [J4] cikkekben, azonban ott a spektrum
eltolódását csak a diagramon lehetett követni, és nem egy specifikus mérőszámmal. A
vizsgált frekvenciatartomány méretének hatása a származtatott mennyiségekre kérdéseket
vet fel. A tartomány szélességétől, illetve a mérési pontok számától jelentősen változhat
a származtatott mennyiségek értéke, azonban PVC esetén a kiválasztott tartomány más
mérési eredmények alapján is jó választásnak tűnik [95].
A veszteségi tényező spektrumának kisebb frekvenciák felé tolódására utaló
eredményeket közölt [42, 107] is, itt az 50 Hz-es frekvencián mért veszteségi tényező
120°C-on 1500 h öregítés után, míg 140°C-on csak 250 h után növekedett. Habár a vizsgálat
célja nem a frekvenciafüggés vizsgálata volt, a kisebb frekvencián a növekvő veszteségi
tényező érték jelentheti a középfrekvencia kisebb frekvenciák irányába történő eltolódását.
A kisülési feszültség kezdeti meredekségével (Sd ), csak a legnagyobb öregítési
hőmérséklet, tehát 140°C esetén lehetett jól követni az öregítést, itt tapasztaltam monoton
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csökkenő trendet az öregítési idő múlásával. Ennek oka feltehetően az, hogy a nagyobb
hőmérséklet miatt a lágyító fogyása hamarabb válik domináns öregítési folyamattá, mint
kisebb öregítési hőmérsékleten. A lágyító fogyásával a szigetelés vezetőképessége, és ezzel az
Sd értéke is csökken [27,28], azonban a kisebb hőmérséklet esetén a vezetőképesség a kezdeti
öregítés hatására növekedett, majd onnan vált csökkenő tendenciára. Az eredményekből
ezért arra lehet következtetni, hogy 125°C, vagy ennél kisebb hőmérsékleten a rövid
idejű termikus öregítés esetén a kezdetekben nem a lágyító fogyása a domináns öregítési
folyamat, annak ellenére, hogy a lágyító fogyása 100°C-on, tehát már kisebb hőmérsékleten
elkezdődik 50 h-s öregítés hatására [42]. Ezt a feltevést erősíti meg a Shore D keménységben
látható, a termikus öregítés hatására történő kezdeti csökkenés is (lásd 3.14. ábra), ugyanis
ennek oka feltehetően az ún. „annealing effect”, más néven kilágyulási effektus, tehát
a megnövekedett hőmérséklet hatására történő újrarendeződése a PVC molekuláinak
[40, 42]. Kevésbé valószínű, ám szintén lehetséges azonban egy másik magyarázat is a
jelenségre, amely szerint az érszigetelések és az árnyékolás között található ismeretlen
összetételű kitöltőanyagból diffundál lágyító a köpeny, és ez okozza a köpenyanyag kezdeti
fellágyulását [122].
A két hónapig tartó pihentetés hatása jól látható mind a 110°C-on mind a 125°C-on
történt mérési eredmények esetén. Mindkét esetben a pihentetés után ugyanúgy egy
csökkenő tendencia figyelhető meg a termikus öregítés újrakezdését követően, amely az
öregítés előre haladtával növekedő tendenciává változik át. Mivel egy öregítési ciklus kb. két
napig tartott, és az itteni pihentetés hossza jelentősen nagyobb volt ennél, így kijelenthető,
hogy a Shore D keménység nem független a mérések közt eltelt időtartamtól. Egy lehetséges
magyarázat a jelenségre az, hogy a lágyító fogyása egy kétlépcsős folyamat: a lágyító
diffúziója az anyag belsejéből annak felszínére, majd a lágyító elpárolgása a felszínről a
környezetbe [118]. Mivel az öregítést egy a környezet felé jól ventilált öregítő kemencében
végeztük, a lágyító fogyásának sebességét feltehetőleg a diffúzió sebessége határozta meg,
hiszen a párolgás és a diffúziós folyamatok közül az utóbbi volt a lassabb folyamat.
Tehát a lágyító fogyása feltehetőleg egy diffúzió-kontrollált folyamat volt az esetünkben,
vagyis a felszínről gyorsabban párologtak el a lágyító molekulák, ezáltal keményebb is
lesz az öregítést rövid idő után követő mérés során. Tehát a lágyítótartam eloszlása nem
homogén ekkor a szigetelés teljes vastagságában, hiszen mivel a felszínen képes a lágyító
párologni, így ott kisebb lesz annak koncentrációja [93]. Azonban ez a koncentrációbeli
egyenetlenség, ha hosszabb ideig magára van hagyva a próbatest, képes kiegyenlítődni
és így egy homogénebb lágyítótartam alakul ki a szigetelés vastagsága mentén. Ennek
köszönhetően a mért keménység is kisebb lesz, mint a termikus öregítést követően rövid
idő után mérve, amikor a felületen így a keményebb réteget mérjük.

3.7. Következtetések
A fejezetben bemutattam, hogy a rövid idejű termikus öregítések hatással vannak a
PVC szigetelésű kábel állapotára. Definiáltam származtatott mennyiségeket, amelyeket
korrelációvizsgálat segítségével összehasonlítottam az öregítés időtartamával, a Shore D
keménységgel, amellyel tapasztalat alapján a PVC hosszú idejű öregítése jól követhető, a
szigetelés feszültségválaszaival és egyéb mért mennyiségekkel. Az összehasonlítás során azt
vizsgáltam mennyire követik az öregítés időtartamát, illetve a keménységet valamint annak
változását. A vizsgálatokat több öregítési hőmérsékleten végeztem kábeleken (110°C,
125°C, 140°C). Megmutattam, hogy a hosszú idejű termikus öregítés hatását jól követő
Shore D keménységnél lehetséges jobb mennyiségek választása is a rövid idejű termikus
öregítés követésének feladatára. Kábelek esetén a legjobb mennyiségnek az Alog, CxFxLF,
CxlgFxLF, CF és CC mennyiségek, míg lapkákon a CxFxLF, CC, CFxCLFxCC és a
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CFxCLF bizonyultak a legjobbnak. A fentebbi mennyiségek arányosak a dielektrikumban
20 Hz és 500 kHz közt létrejött disszipált teljesítménnyel, így az öregítés követését egy
arányszámmal leírhatóvá teszik.
A kábelek erein is kimutatható volt a rövid idejű termikus öregítések hatása, amely
leginkább a középfrekvencia (CF) értékével mutatott jó korrelációt. Meg kell jegyezni
azonban, hogy az ereken végzett vizsgálatok lényegesen kevesebb mérési ciklusból álltak,
mint a köpenyen végzett kutatás.
Az ún. „annealing-effect”, tehát a felhevítés utáni kilágyulása a PVC-nek, amely a
molekulaszerkezet átrendeződésével jár, nem csak a szigetelés keménységében jelenik meg,
hanem a dielektromos jellemzőkben is, növelve a vezetőképességet, illetve a veszteségi
tényezőt is.
A két keménységmérés közt eltelt időtől nem függetlenek a mérési eredmények, annak
hatására a szigetelésben a lágyító eloszlása a vastagság mentén jobban kiegyenlítődik a
pihentetés idejének növelésével. A visszarendezést követően az öregítési eljárás további
folytatásakor hasonló fellágyulási szakasz következett mind 110°, mind 125°C-on.
A fejezetben az általam definiált új származtatott mennyiségek a 20 Hz...500 kHz
frekvenciatartományban mért veszteségi tényező mérésből számolhatók. A gyakorlat
szempontjából ennek azért van jelentősége, mert így az általam javasolt mennyiségek
mérése akár on-line módon is elvégezhető lehet, a fogyasztók zavartatása nélkül [4].

3.8. Új tudományos eredmények
2. Tézis
Kidolgoztam a villamos szigeteléseken a 20 Hz...500 kHz-es frekvenciatartományban
végzett veszteségi-tényező mérés eredményeinek kiértékelésre szolgáló származtatott
mennyiségeket tartalmazó új mutatórendszert. Az általam kidolgozott származtatott
mennyiségeket tartalmazó új mutatórendszert PVC kábel- és szigetelésminták a rövid
idejű termikus igénybevételeket szimuláló laboratóriumi öregítésnek kitett mintákon
alkalmazva megállapítottam, hogy a PVC szigetelések rövid idejű termikus túlterhelése
ezen mutatókkal kimutatható, valamint a bekövetkező degradáció roncsolásmentes módon
nyomon követhető. Eredményeimet a szigeteléseken elvégzett mechanikai, Shore D
keménységméréssel validáltam
Kapcsolódó publikációk: [J1], [C5], [J4], [J5], [C6]
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4. fejezet

PVC szigetelésminták vizsgálata
rövid idejű termikus öregítések
hatására
A 3. fejezetben bemutatott vizsgálat kiterjesztésére, és annak eredményeinek validálására
különböző lágyítótartamú PVC lapkák viselkedését is vizsgáltam két öregítéses
vizsgálattal. Az első egyciklusos öregítéses vizsgálat során egy viszonylag hosszabb
időtartamú öregítést végeztem, mely eredményei alapján terveztem meg a második,
ciklikus öregítéses vizsgálatot. A kutatási munka megtervezésekor szempont volt a minél
több befolyásoló tényező kiküszöbölése, úgy, mint:
• a komplexebb geometria helyett egyszerű geometria választása (kábel helyett, sík
szigetelésminta),
• a különböző színezőanyagok hatását elkerülendő [117,123], színezéktől mentes minták
készítése,
• a kábelek esetén legtöbbször ismeretlen mennyiségű és fajtájú lágyítótartama helyett
előre meghatározott anyag és tömegrész értékek használata.
A fejezet felépítése a következő. A szigetelésminták összetételét és az alkalmazott
mérési módszereket a 4.1 fejezetben mutatom be. Az első öregítéses vizsgálat eredményeit a
4.2 fejezetben ismertetem. Majd a 4.3. pontban bemutatom a rövid idejű termikus öregítés
hatásának kutatására általam megtervezett és végrehajtott laboratóriumi vizsgálatot.
A 4.3.2. és 4.3.3. fejezetekben az eredmények kiértékelése során megmutatom, hogy az
általam kifejlesztett vizsgálati módszer, amely a továbbfejlesztett teljes feszültségválasz
módszeren alapul, alkalmas PVC szigetelés esetén a lágyító fogyásának követésére,
amely a PVC szigetelőanyag jellemző degradációs folyamata. Továbbá összehasonlítom
a 3. fejezetben a PVC kábeleken, valamint a PVC szigeteléslapkákon legjobbnak talált
származtatott mennyiségeket, megállapítva, hogy melyek azok amelyek a PVC-re mint
anyagra alkalmazhatóak.

4.1. Felhasznált minták és módszerek
4.1.1. Minták
Ahhoz, hogy a fejezet bevezetőjében már említett szigetelés tulajdonságait befolyásoló
tényezőket (színezék, geometria, ismeretlen összetétel) kiküszöbölhessük, külön erre a
célra gyártott mintákra volt szükség. Ezért megbíztuk a BME Műanyag- és Gumiipari
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Laboratóriumát a próbatestek elkészítésével. A vizsgálathoz különböző keménységű
mintákat állítottunk elő. A különböző összetételű mintákból három-három darab készült
100 mm x 100 mm x 1 mm méretben.
A minták a következő összetevőket tartalmazták:
• Ongrovil S-5070 típusú (K=70) PVC por (100 tömegrész)
• Eviplast 80 típusú DOP (dioktil-ftalát) lágyító (0-50 tömegrész)
• MP 300/4 típusú tribázikus ólom stabilizátor (3 tömegrész)
• Sztearinsav csúsztató (0,3 tömegrész)
A minták nem tartalmaztak semmilyen színezéket.
A labor munkatársainak korábbi tapasztalatait felhasználva, a következő
tömegszázalékban tartalmaztak lágyító adalékot az elkészült minták: 0, 30, 40 és
50 wt%-ban. Az így előállt mintakészlet olyan PVC-lapkákat tartalmazott, amelyeknek
a keménysége megegyezett a kábel köpenyének jellemző keménységével (40 wt%), annál
valamivel keményebbet (30 wt%), puhábbat (50 wt%), valamint egy teljesen lágyítatlan
mintát (0 wt%). Azt, hogy a 40 wt%-os minták keménysége nagyjából megegyezik a kábel
köpenyének keménységével [41, 45, 110], méréssel igazoltam (vö. 3.14. ábra és 4.6 ábra).
A továbbiakban DOP XXY -nal fogom jelölni az egyes lágyítótartamú mintákat, ahol
XX jelenti a lágyítótartamot tömegrészben és Y pedig a minta sorszáma, amennyiben
releváns, tehát pl. a DOP 403 -as minta a 40 tömegrészt tartalmazó lapkák közül a 3-as
számút jelöli.

4.1.2. Mérési módszerek
A PVC lapkákon a kábeleken már ismertetett méréseket végeztem el azonos beállításokkal,
kivéve, hogy a minták mérés közben két 35,6 mm átmérővel rendelkező rézelektród közé
lettek téve, mint [124] cikkében. A kábeleknél alkalmazott méréseken túl a lapkákon a
továbbfejlesztett teljes feszültségválasz módszerrel is követtem az öregítés hatását. Töltési
feszültségnek 1000 V-ot állítottam be, míg töltési időnek 2000 s-ot választottam, visszatérő
feszültséget pedig 18 különböző rövidzárási idő után mértem, egészen pontosan 1, 2, 4, 6,
8, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500, 750, 1000 másodperc után.
A veszteségi tényező méréseket egy Wayne-Kerr 6430A típusú mérőberendezés
segítségével végeztem el, a következő frekvenciákon (f): 20, 50, 100, 200, 500, 2000, 5000,
10000, 20000, 50000, 100000, 200000, 500000 Hz. A minták itt is két 35,6 mm átmérővel
rendelkező rézelektród közé lettek téve, ahogy a 4.1. ábra mutatja.

4.1. ábra. PVC minták veszteségi tényező mérése
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A PVC-ben létrejövő dielektromos folyamatok nagy hőfokfüggése miatt [110, 123] a
mintákat 25±0,5°C-ra temperáltam.
A Shore D keménység mérésekor a következőképpen jártam el. A lágyított mintákat
egymásra helyeztem növekvő sorba rendezve, majd alájuk raktam a DOP 01 -es mintát,
ezzel biztosítva, hogy elérjem a kb. 4 mm-es szigetelésvastagságot. A legfölső mintán 10
mérést elvégezve a mért mintát közvetlenül a DOP 01 mintára tettem, a többi minta
sorrendjét nem változtatva, majd a felülről második mintán végeztem el a további
méréseket.

4.2. Egyciklusú, 165 órás öregítéses vizsgálat
A fejezetben bemutatott öregítéses vizsgálatot és villamos méréseket diplomaterv
feladatként végeztem [D1]. A további eredmények és következtetések későbbi kutatásaim
eredménye.

4.2.1. Az öregítés és mérési módszerek rövid bemutatása
A vizsgálat célja az volt, hogy úgy legyenek öregítve a minták, hogy a DOP50-es
minták lágyítótartama körülbelül 40 tömegrészre, míg a DOP40-es mintáé 30 tömegrészre
csökkenjen. Ehhez [125, 126] munkáiban található eredményeket használtam fel, melyek
segítségével a lágyító várható fogyásából, és az öregítés során alkalmazott 110°C-os
hőmérsékletből az öregítés időtartamát lehetett meghatározni. Az öregítés időtartama a
számítások alapján közel egy hétre, 165,7 órának adódott, ebből a megvalósult öregítés
164,4 órás volt. Az öregítés során az összes minta egy légtérben volt elhelyezve a
kemencében, amely légkeveréses üzemmódban működött. A minták elhelyezését a 4.2.
ábra mutatja be.

4.2. ábra. Öregített minták elhelyezése [D1]
Az öregítés hatását a továbbfejlesztett teljes feszültségválasz módszerrel követtem, a
töltéshez 1000 V-os egyenfeszültséget alkalmaztam 1000 s-os töltési idő mellett. A [123]
munkában tapasztaltak alapján már nem az 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 és 500 s-os
rövidzárási időket alkalmaztam, mert az 500 s-os mérési eredményeknél a mért értékek
bizonytalansága ilyen töltési idő mellett nagy volt, valamint a biztosabb eredmények
érdekében a gyakoribb mérés mellett döntve a visszatérő feszültségek meredekségeit az
1, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200 s-os rövidzárási idők után mértem.
A mintákon veszteségi tényező vizsgálata nem történt.
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4.2.2. Eredmények, következtetések
Az öregítés során a minták nem a várt és tervezett módon öregedtek, hanem lényegesen
több lágyító fogyott belőlük, egyik mintát sem lehetett meghajlítani, pedig a tervek
szerint legalább a DOP50-es mintákat könnyen kellett volna tudni hajlítani. Emiatt azt
lehetett feltételezni, hogy az összes minta üvegszerű állapotban volt szobahőmérsékleten.
A későbbiekben ezt dinamikus mechanikai termikus analízis (DMTA) méréssel igazoltuk
is (lásd 4.2.3. ábra). Az öregítés utáni visszatérő feszültség értékeket három hőmérsékleten
a 4.3. ábra tartalmazza.

4.3. ábra. Visszatérő
feszültség
értékek
lágyítótartamonként öregítés után [D1]

kezdeti

A visszatérő feszültségeket ábrázolva a rövidzárási idők függvényében minden esetben
egy egyenest követtek a mindkét tengelyen logaritmikus skálát választva. Az összes
hőmérsékleten igaz volt, hogy a legerősebb feszültségválaszokat a rövidzárások után az
eredetileg DOP50-es minták adták, és a leggyöngébbet pedig a DOP0-ás minták, és
a DOP30-as és DOP40-es minták esetén mért visszatérő feszültségek meredeksége kis
mértékben tért el egymástól, de a DOP40-es értékei valamivel nagyobbnak bizonyultak a
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DOP30-as mintákon tapasztaltaknál. A fentebbi megállapítások a hőmérséklet növelésével
egyre jobban nyomon követhetővé váltak. A kapott görbék tehát úgy helyezkedtek el, hogy
a visszamaradó lágyító mennyiségének függvényében egymáshoz képest a nagyobb, illetve
a kisebb intenzitások felé (felfelé illetve lefelé) tolódtak el egymással közel párhuzamosan,
mikor a minták üvegszerű állapotban voltak.
A próbatesteken a termikus öregítést követően Shore D keménységmérést is végeztem,
mivel a PVC lágyítótartama és annak keménysége között erős összefüggés van. A
keménységméréseket 24°C-on végeztem el. A méréseket megelőzően egy napig temperáltam
a mintákat a fenti hőmérsékleten. Ahhoz, hogy elérjem a Shore D keménységmérés
vonatkozó szabványa szerint előírt minimális 4 mm-es vastagságot, az öregítés után
0,7-0,8 mm-es vastagságúra zsugorodott PVC lapkákból 6 réteget tettem egymásra.
Minden mintán 5 mérést végeztem el, így egy lágyítótartamhoz 15 darab mérés tartozott.
Az átlagolt eredményeket és a szórásokat a 4.1. táblázat tartalmazza [D1]:
4.1. táblázat. Shore D keménységmérés átlaga öregített mintákon lágyítótartalom szerint

Átlag
Szórás

DOP0
78,5
1,7

DOP30
73,2
1,7

DOP40
72,2
2,1

DOP50
67,4
2,1

A DOP0-ás minták bizonyultak a legkeményebbnek, míg A Shore D keménység értéke
csökkent a DOP30, 40 és 50-es minták esetén. A DOP30-as és DOP40-es próbatestek
átlagos keménysége csak minimálisan billent az előbbi irányába, a szórás értékek
nagyobbnak bizonyultak az átlagok különbségénél. Az eredmények alapján feltételezhető
volt, hogy a DOP30-as és 40-es minták lágyítótartama közel megegyezik, ám az utóbbiban
valamennyivel nagyobb a visszamaradt lágyító mennyisége, és a DOP50-es mintáknak a
legmagasabb a visszamaradó lágyítótartama. Az eredmények tehát összhangban voltak a
4.3. ábrán bemutatott eredményekkel. A mérési eredmények alapján feltehető volt, hogy az
üvegszerű állapotban lévő minták kisülési feszültségeinek vizsgálatával lehetséges a minták
lágyítótartalom szerinti differenciálása, ám ennek igazolásához kémiai vizsgálatok elvégzése
is szükséges [D1].

4.2.3. Kémiai, anyagszerkezeti vizsgálat
Az előzőekben bemutatott eredmények igazolására — már az MSc diplomamunkám
keretein túl — vegyészeti mérési módszerrel is megvizsgáltam, hogy hogyan viszonyul
egymáshoz a visszamaradó lágyítótartam tekintetében a PVC üvegesedési hőmérséklete
(Tg ), amelyet többek között a PVC dinamikus mechanikai analízisével (DMA) lehetséges
meghatározni. A DMA mérésnek azonban — lehetőség hiányában — csak minden
lágyítótartamú mintából a 2. számúak lettek alávetve. A mérési eredményeket a 4.4. ábra
mutatja be.
A PVC üvegszerű állapotából a nagyrugalmas állapotba való áttérését a dinamikus
(tárolási) húzó/hajlító rugalmassági modulus (storage modulus) értékének lépcsőszerű
csökkenése jelzi, több féle számítása is létezik. Jelen kiértékeléshez a görbék inflexiós
pontját vettem figyelembe, [103] munkájában foglaltakhoz hasonlóan.
A DOP0-ás mintán ez 75 és 85°C közt, a DOP30-as mintán 55 és 70°C közt, míg
a DOP40-es és DOP50-es esetben ez 50 és 65°C között történik meg, azonban látható,
hogy az átmenet valamivel kisebb hőfokon történik meg a DOP50-es mintán, mint a
DOP40-esen.
Ebből következően a 2-es mintákra igazoltuk azt, hogy az öregítés után a legtöbb
visszamaradt lágyító a DOP50-es mintában, illetve ehhez hasonló mennyiségű, de
kevesebb lágyító maradt a DOP40-es mintában, míg jelentősen kevesebb a DOP30-asban.
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4.4. ábra. DMA mérés eredményei különböző lágyítótartamokon
Az eredmény, bár tendenciában követi az átlagolt értékek esetén megállapítottakat,
némiképpen el is tér abban, hogy egymáshoz közel nem a DOP30-as és a DOP40-es
minták estek az üvegesedés átmeneti hőmérséklete tekintetében, hanem a DOP40-es és
50-es minták. Az eltérés feltehetőleg abból fakad, hogy az egyik esetben egy átlagot, míg
a másik esetben egy-egy konkrét mintát vizsgáltunk.
A DMA méréssel igazoltuk tehát, hogy az öregítés után az összes minta üvegszerű
állapotban volt a vizsgálat során alkalmazott összes hőmérsékleten (25°C, 40°C, 55°C). Az
összes esetben igaz volt, hogy a visszatérő feszültségek meredekségeit (Sri ) a rövidzárási
időkkel mindkét tengelyen logaritmikus léptékben ábrázolva egyeneseket kapunk. Az
egyenesek az y tengelyen egymáshoz képest közel párhuzamosan feljebb tolódtak a nagyobb
visszamaradó lágyítótartammal, melyet igazoltam egymástól független mechanikai és
kémiai mérési módszerrel is.

4.3. Ciklikus öregítéses laboratóriumi vizsgálat
A következő fejezetben bemutatom az elvégzett laboratóriumi vizsgálatot, amely során
különböző lágyítótartalommal bíró PVC szigetelésű lapkákon vizsgáltam a rövid idejű
termikus öregítések hatását, valamint hogy ezt az öregedést milyen mennyiségekkel lehet
a legjobban követni. Az itt leírt vizsgálat a [J1], [C5] cikkekben publikáltak szerint készült,
ahol más forrást használtam, ott ezt külön megjelöltem.
A mérési eredmények az M.4. mellékletben találhatók.

4.3.1. Öregítés
Kilenc öregítési ciklust végeztem el egy ventilált kemencében. A kábeleken történő
öregítéssel ellentétben, az öregítés hőmérsékletét nem változtattam, az egységesen
mindenhol 110 °C volt. Az első hét ciklus hossza három, míg az utolsó kettőé pedig hat
órát tartott, összesen 33 órás öregítési időt elérve.
A mintákat a kemencéből kivéve legalább egy napig pihentettem, majd csak
ezt követően végeztem el a méréseket. Hogy megvizsgáljam a pihentetés hatását a
dielektromos jellemzőkre, hasonlóan, mint a kábelek esetében, közbeiktattam a szokásosnál
hosszabb pihentetési időket. A DOP50-es minták esetében a 18 órás öregítési időt elérve
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hozzávetőlegesen egy hónapot pihentek a minták, a DOP40-es és DOP30-as minták
esetében ugyanilyen megszakítás történt, csak 15 órás összöregítési időt követően.
A mintákat az öregítéshez a 4.5. ábrán láthatóak szerint készítettem fel.

4.5. ábra. DOP30-as minták felkészítve az öregítésre
Azért, hogy a levegő szabadon körül tudja járni a mintákat, és minél kevesebb
olyan rész legyen, ahol a PVC fémes felülettel érintkezik, alumínium drótból kampókat
készítettem, és a mintákat a sarkaiknál kilyukasztottam. Ezekbe a lyukakba betettem a
kampókat, majd a kampókat egy acélrúdhoz rögzítettem. Az acélrudat az öregítő kemence
erre kialakított hornyaiba tettem. Minden esetben egy öregítési ciklus során a kemencébe
csak azonos lágyítótartamú csoportba tartozó mintákat helyeztem, ezzel megakadályozva
a várhatóan elpárolgó lágyító kiegyenlítődésének esélyét a minták között.

4.3.2. Eredmények
A következőkben bemutatom a rövid idejű termikus öregítés vizsgálatának eredményeit
különböző lágyítótartamú szigeteléslapkákon.
4.3.2.1. Shore D keménység változása az öregítés hatására
Az öregítés során a keménység változása a 4.6. ábrán látható. Minden lágyítótartamnál
ugyanolyan viselkedést tapasztaltam, mint a 3.14. ábra esetében: az öregítés hatására
kezdetben csökkent keménység, majd a minimumot elérve elkezdett emelkedni. Az egy
hónapos pihentetés hatása szintén jól látható a mért eredményeken: szinte ugyanaz
tapasztalható, mint az öregítés kezdeténél, csak a kiindulási keménység már magasabb.
A lágyítatlan, DOP0-ás mintákon is látható volt az öregítés megkezdésekor egy
keménységbeli csökkenés, ám ezt követően a keménység elérte a körülbelüli 80-as Shore
D keménységet, majd nem változott számottevően. A mérési eredmények alapján az is
látható, hogy a pihentetés egyre kevesebb hatással volt a kisebb lágyítótartammal bíró
mintákra, hiszen a DOP50-es mintákon kb. 15 óra öregítés volt szükséges ahhoz, hogy
az öregítés előtti keménységet elérje, míg a DOP40-esnél ez már kb. 9, a DOP30-asoknál
pedig csak 6 óra volt.
4.3.2.2. Veszteségi tényező mérések eredménye
A veszteségi tényező mérések eredményeit a 4.7. ábra mutatja be. Az ábrák alapján
azt lehet megállapítani, hogy a lágyítótartam mennyisége jelentős hatással bírt mind a
tanδ(f) görbék alakjára, mind pedig a veszteségi tényező értékek nagyságára. A DOP
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4.6. ábra. Keménység változása rövid idejű termikus öregítés
hatására különböző lágyítótartamok esetén [J1]
lágyítótartamának növekedésével nagyobb tanδ értékeket mértem. A DOP30-as minták
esetében a veszteségi tényező görbe monoton módon csökkent a frekvencia növelésével,
a többi lágyítótartam esetén azonban a görbék konkáv lefutást mutattak. Lágyítatlan
mintákon (DOP0) a veszteségi tényező csúcsértéke 20 kHz-es frekvenciaérték körül volt
mérhető, míg DOP40-es minták esetében ez 2 kHz-nek, DOP50-es minták esetében 8
kHz-nek adódott.
A kábeleknél tapasztaltakhoz hasonlóan a veszteségi tényező csúcsok öregítés hatására
történő eltolódását figyeltem meg a DOP40-es és DOP50-es minták esetében. Mindkét
mintacsoport esetében az öregítés hatására balra, azaz a kisebb frekvenciák irányába
történt az eltolódás.
Az első négy öregítési ciklus hatására (12 h összöregítési idő eléréséig) a veszteségi
tényező csúcsértékei növekvő tendenciát követtek, majd az öregítés folytatásával ez
átváltott csökkenő tendenciává.
4.3.2.3. Származtatott mennyiségek összehasonlítása
Az összehasonlításkor itt is a kezdeti mért eredményekere normalizáltam a mért értékeket,
majd kiszámoltam ezeknek az öregítési időtartammal, a Shore D keménységgel, valamint
a Shore D keménység változásával való korrelációját, amely eredmények a 4.2. táblázatban
találhatók. A 3.2. táblázatban foglaltakkal eltérően itt fel van tüntetve egy Sr oszlop is,
amely a visszatérő feszültség kezdeti meredekségét jelöli 1 s-os rövidzárási időt követően.
4.3.2.4. Lágyítatlan minták
A kapott eredmények alapján a lágyítatlan minták (DOP0) esetében a rövid idejű
öregedést a legjobban a CxFxLF (-0,865), CC (-0,715) és CxLFxlgF (-0,686)
mennyiségekkel lehet követni, és a Shore D keménység mutatta a legkisebb korrelációt
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(a) DOP0

(b) DOP30

(c) DOP40

(d) DOP50

4.7. ábra. Veszteségi tényező változása a 110°C-on öregített
különböző lágyítótartamú lapkákon
4.2. táblázat. A származtatott mennyiségek korrelációja az öregítési idővel, Shore D
keménységgel, valamint a keménység változásával PVC lapkákon
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az öregítés idejével. Ez az eredmény nem meglepő, mivel lágyító nem volt a mintákban,
és a keménység leginkább ezzel változik, illetve öregítés során a lágyítótartam fogyásával.
A Shore D keménységgel való legjobb korrelációt az Sd (-0,776) és az Sr (-0,602)
értékek mutatták, az összes többi 0,5 alattinak bizonyult.
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A keménység megváltozásával való korrelációk lényegesen nagyobbnak bizonyultak
a keménységgel való korrelációknál, azonban ezek az eredmények a keménységbeli kis
változások miatt nem relevánsak.
4.3.2.5. Lágyított minták
Lágyított minták esetében a Shore D keménység segítségével a termikus öregedés jól
követhetőnek bizonyult, 0,81, 0,724 és 0,836 korrelációs értékeket kaptam a DOP30,
DOP40 és DOP50-es mintákra. A származtatott mennyiségek közt azonban volt 4, amely
minden lágyítótartam mellett meghaladta a fentebbi értékeket, ezek lágyító szerinti
növekvő sorban (DOP30, DOP40, DOP50): CxFxLF(-0,935, -0,929, -0,958), CC (-0,843,
-0,905, -0,95), CFxCLFxCC (-0,867, -0,869, -0,936), CFxCLF (-0,811, -0,831, -0,829). A
gyakorlat szempontjából legfontosabb lágyítótartamoknál (DOP30 és 40), a CLF (-0,95,
-0,879, -0,69), CxLFxlgF (-0,935, -0,875, -0,771) és az Alog (-0,924, -0,811, -0,591) is jobb
korrelációt mutatott a keménységnél, míg a kisülési feszültség meredeksége (Sd ) nagyobb
lágyítótartamoknál bizonyult jobbnak (-0,769, -0,884, -0,925).
A Shore D keménységgel legjobban korreláló mennyiségek a következők voltak:
CxLFxlgF (-0,816, -0,856, -0,832), CLF (-0,838, -0,876, -0,796) and Alog (-0,832, -0,873,
-0,736). Meglepő módon a keménység megváltozásával való korreláció értékek kisebbeknek
bizonyultak: a DOP50-es mintákon a legjobb érték 0,413-as (Sd ), míg a DOP40-es minták
esetében 0,605 (CF) volt. A DOP30-as lapkákon az Sr (-0,862), Sd (-0,808) értékeken kívül
minden mennyiség a 0,7-es korreláció alatt maradt, egyedül az Alog közelített meg ezt a
szintet (-0,698).
4.3.2.6. Továbbfejlesztett teljes feszültségválasz mérések eredményei
A fejezetben bemutatott mérési eredmények és következtetések a [J1] cikkben lettek
publikálva. Minden forrás, amit ezen kívül használtam, megjelöltem.
Kisülési feszültség meredeksége (Sd )
A kisülési feszültségek kezdeti meredekségeinek (Sd ) mérési eredményei láthatók a
három lágyított (DOP50, DOP40 és DOP30) és lágyítatlan (DOP0) mintákon a 4.8.
ábrán. Az összes lágyított minta esetén csökkenő tendenciát lehetett megfigyelni az öregítés
hatására. Mindemellett azonban fontos megjegyezni, hogy az összes esetben megfigyelhető
volt egy növekvő tendencia az első öregítési ciklust követően, még ha kis mértékben is, de
még a lágyítatlan minták is így viselkedtek, tehát ez a viselkedés nem a lágyítóra jellemző
jelenség, hanem magára a PVC-re, mint szigetelőanyagra. A DOP0-ás mintákon a kezdeti
minimális növekedést követően nem változott, vagy minimálisan csökkent a mért kisülési
feszültség kezdeti meredeksége. Ez megerősíti azt a hipotézist, hogy ezen jelenség oka a
kilágyulási effektus, avagy „annealing effect”, amely a molekulák átrendeződéséből fakadó
jelenség hő hatására [39,42]. A lapkák esetében kizárható, hogy a fellágyulást más folyamat
okozhatta volna, hiszen itt nem volt más olyan anyag, mint a kábeleknél a kitöltőanyag,
amelyből lágyító diffundálhatott volna. Ez az eredmény így azt erősíti, hogy a kábeleknél
sem a kitöltőanyagból diffundáló lágyító hatását lehetett tapasztalni, hanem a kilágyulási
effektus hatását.
Az Sd értékek ezt követően csökkenő tendenciát mutattak a lágyított minták esetében,
de változatlanok maradtak a lágyítatlan minták esetében. Ismerve, hogy a vezetőképesség
és így a kisülési feszültség kezdeti meredeksége annál nagyobb, minél több lágyítót
tartalmaz a szigetelőanyag [27, 28], arra lehet következtetni, hogy a rövid idejű öregítések
hatására is elkezdett fogyni a lágyító a lapkákból, domináns öregedési folyamattá előlépve,
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4.8. ábra. Kisülési feszültség kezdeti meredekségének változása az
összes mintán [J1]
felülkerekedve a kilágyulási effektus hatásán. A lágyító fogyását támasztják még alá a [42]
cikkben leírtak, mely szerint 100°C-on 50 h öregítés után bizonyítható volt a lágyító
fogyása.
Megfigyelhető volt azonban, hogy a kisülési feszültség kezdeti meredekségének
csökkenése nem azonos meredekséggel csökkent az egyes lágyítótartamok esetén, lineáris
trendet feltételezve a meredekségeket a 4.3. táblázat tartalmazza. Az eredmények
azt mutatják, hogy minél több lágyítót tartalmazott eredetileg a szigetelés, annál
meredekebben csökkent az Sd értéke.
V
4.3. táblázat. Sd meredekségének változása lineáris trendet feltételezve [ sh
] [J1]

DOP50
-6.17

DOP40
-1.29

DOP30
-0.11

DOP0
-0.03

Fontos még megjegyezni, hogy a mérési adatokon látszik az a pont, amikor az egyes
minták a két öregítési ciklus közt hosszabb ideig pihentek, mint az átlagos időtartam
(DOP50: 18h, DOP40, DOP30: 15h): mindegyik esetben az adott pontot megelőző
méréshez képest nagyobb Sd értéket mértem a pihentetést követően.
Visszatérő feszültség meredeksége (Sri )
A visszatérő feszültség meredekségek átlagát az egyes rövidzárási idők és öregítések után
a 4.9., 4.11., 4.13., valamint a 4.14. ábra mutatja be.
A DOP50-es minták esetén jól megfigyelhető volt egy töréspont, körülbelül 20 s
rövidzárás után. Az öregítések hatására, bár monoton jellegű tendencia nem látható a
töréspontok mozgásában, de a 21 és 27 h-s öregítés után a kezdeti 20 s-ról kb. 30-40 s-ra
tolódtak a töréspontok. Ez azt jelenti, hogy egy nagyobb intenzitású polarizáció, amely
20 s időállandóval rendelkezik, eltolódott a nagyobb időállandók felé az öregítés hatására.
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4.9. ábra. Visszatérő feszültségek változása öregítés hatására:
DOP50-es minták [J1]
Elvégeztem a töréspont előtti és a töréspont utáni pontokra egy egyenes illesztést,
melyek segítségével pontosabban ki tudtam számolni a töréspont helyét az egyenesek
metszéspontjának kiszámolásával. DOP50-es minták esetén a két egyenest az 1,2,4 és az
50,75,100 s pontokra illesztettem, és a kapott egyeneseknek kiszámoltam a metszéspontját,
melyet a 4.10. ábra mutat be.

4.10. ábra. Töréspont mozgása DOP50-es minták esetén
Az eredmények alapján látható, hogy bár a szemrevételezés során a tendencia nem
volt világos, de a számolt értékek a 12 h-s érték kivételével növekedő tendenciát követnek az
öregítés hatására. A lágyító fogyása tehát, amire a kisülési feszültség kezdeti meredeksége
utalt, hatással van a töréspont mozgására: minél kevesebb a lágyító, annál inkább a
nagyobb időállandók felé tolódik az intenzív polarizációs folyamat.
A DOP40-es minták esetén is megfigyelhető volt egy töréspont 70-80 s-os rövidzárási
időt követően, a mérési eredményeket a 4.11. ábra mutatja be.
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4.11. ábra. Visszatérő feszültségek változása öregítés hatására:
DOP40-es minták [J1]
Ha a töréspont kezdeti és az öregítések utáni helyét vesszük figyelembe, az látszik,
hogy az jelentősen eltolódott a nagyobb időállandók felé, 70-80 s-ról egészen 200-300 s-ig.
Hasonlóan a DOP50-es mintákhoz, itt is egyeneseket illesztettem, az 1-8 s közti mért
értékekhez, valamint 300-1000 s közti értékekhez, kivételt képzett a 0, 3, 21 és 27 h öregítési
idő, ezeknél sorban 500-1000 s, 200-1000 s, 500-1000 s és 750-1000 s pontokra illesztettem
a töréspont mozgása miatt. A számolt értékek változását a 4.12. ábra mutatja be.

4.12. ábra. Töréspont mozgása DOP40-es minták esetén
Habár a kapott görbe nem monoton jelleget követ, de az általános tendenciája
növekvő. Elmondható tehát, hogy a DOP40-es minták esetén is megfigyelhető volt az
intenzív polarizációs folyamat időállandójának növekedése öregítés hatására, tehát ismét
azt kaptam, hogy minél kevesebb a lágyító, annál inkább a nagyobb időállandók felé tolódik
az intenzív polarizációs folyamat.
A DOP30-as mintákon a mért eredményeket a 4.13. ábra mutatja be. Látható, hogy itt
a lágyabb mintákkal szemben már nem állapítható meg töréspont, hanem a log Sri (log tdch )
síkon ábrázolva az egyes mérések eredménye megközelítőleg egy egyenes. Ennek oka
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4.13. ábra. Visszatérő feszültségek változása öregítés hatására:
DOP30-as minták [J1]
feltehetőleg, hogy az előzőekben tárgyalt lágyított mintáknál az öregítés hatására
egyre nagyobb időállandóval rendelkező, intenzív polarizációs folyamat időállandója már
nagyobb, mint 1000 s, vagy ekörüli érték. A mérési eredmények alapján a kilágyulási
szakaszban (0-3 h), a kezdeti mérési eredményekhez képest növekedést tapasztaltam
a kisebb rövidzárási idők utáni méréseknél (1 s-75 s), ám ez a növekedés nem volt
tapasztalható a 75 s-nál nagyobb rövidzárási idők után. Az öregítés folytatásával a mért
értékek elkezdtek egyre kisebb Sr kezdeti meredekséggel bírni, amelynek következtében
hozzávetőlegesen egymással párhuzamosan, lefelé tolódtak a mért eredmények. Különösen
jól megfigyelhető volt ez a nagyobb öregítési idők esetén.
A mérési eredmények szemrevételezése alapján tehát úgy tűnik, hogy a hosszabb
rövidzárási idők után mért visszatérő feszültségek követik jobban a rövid idejű öregítést.
Ennek validálására kiszámoltam és ábrázoltam a korreláció értékét az egyes Sri mért
értékekre, melyeket a 4.15. ábra mutat be.
Jól látható, hogy a kisebb rövidzárási idők esetében a korreláció, bár nem tekinthető
jelentéktelennek, de lényegesen kisebb értéket képvisel abszolút értékben, mint a nagyobb
rövidzárási idők esetén számolt korreláció. Egészen pontosan a 30 s és 500 s közti
rövidzárási idők esetén -0,9-nél nagyobb értékeket kaptam, amely igen erős kapcsolatot
jelent a visszatérő feszültség értékei és az öregítési idő között. A gyakorlat szempontjából
azonban a mérési eredmények annál pontosabbak, minél nagyobb a visszatérő feszültség
értéke, a 0,5 V/s érték alatti értékek esetében a környezeti zavaró hatások már számottevő
mértékben befolyásolhatják a mérést. Emiatt a gyakorlat szempontjából az 50 s és 300 s
közti mért értékek tűnnek a legbiztosabb választásnak az öregítés követésére.
A DOP0-ás lágyítatlan minták mérési eredményeit a 4.14. ábra tartalmazza. A
DOP30-as mintáknál tapasztaltakhoz hasonlóan, itt is minden mérésnél egy egyenest
kaptam ábrázolva a mért értékeket a log Sr (log tdch ) síkon. Az öregedés hatása is nagyon
hasonló volt, mint a DOP30-as minták esetében: a 3 h-s öregítést követő kilágyulási
fázist követően a fent említett síkon kapott egyenesek az öregítés hatására egymással
hozzávetőlegesen párhuzamosan lefelé tolódtak, habár az öregítésnek a kezdeti állapothoz
képest egészen a 15 h-s öregítésig ez nem jelentős, de a 21 h-s öregítés után már jól látható
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4.14. ábra. Visszatérő feszültségek változása öregítés hatására:
DOP0-ás minták [J1]
az eltolódás. A DOP30-as mintákhoz hasonlóan itt is kiszámoltam a visszatérő feszültségek
öregítési időkkel való korrelációját, melynek eredményeit a 4.15. ábra mutat be.

4.15. ábra. Öregítési idő és visszatérő feszültség közti korreláció
DOP0-ás és DOP30-as minták esetén
Az eredmények azt mutatják, hogy itt is látható egy növekedés a korreláció abszolút
értékében a rövidzárási időkkel, a legjobb értékek itt is majdnem elérik a -0,9-es értéket.
Azonban fontos megjegyezni, hogy a fentebb már említett környezeti hatások miatt
itt is figyelembe kell venni a mérések pontosságát az adott rövidzárási időt követően.
Ez alapján kijelenthető, hogy a 200 s alatti eredmények esetében már jelentős szerepe
lehet a környezetből származó zavaró tényezőknek. Emiatt az 50 s-tól 200 s-ig terjedő
rövidzárási idők által behatárolt tartomány tekinthető a leghasznosabbnak a rövid idejű
termikus öregítés követésének szempontjából lágyítatlan PVC esetében, ez mindegyik
esetben -0,7-hez közeli, vagy efeletti korrelációt jelent.
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4.3.3. Eredmények diszkussziója
A PVC lapkákon kapott eredmények hasonlónak bizonyultak a kábeleken tapasztaltakhoz.
A rövid idejű termikus öregítések hatására a keménység ugyanolyan módon változott, mint
a kábelek estében, tehát az öregítés kezdetekor tapasztalható volt egy fellágyulás, illetve
az öregítési ciklusok közti pihentetés hatása is hasonló volt. Ugyanúgy igaznak bizonyult
a megállapítás, hogy vannak származtatott mennyiségek, amellyel a rövid idejű öregítés
hatása jobban követhető, mint a Shore D keménység. Fontos azonban megjegyezni, hogy a
lapkák esetében a hőmérséklet nem, csak a minták lágyítótartama változott, így a lapkákon
kapott eredmények más aspektusból is rálátást engednek az öregedés folyamatára.
4.3.3.1. Származtatott mennyiségek
Az öregedés időtartamával való legjobb korrelációt a lapkáknál a CxFxLF, CC,
CFxCLFxCC és a CFxCLF mennyiségeknél tapasztaltam. A legjobbak a kábelek esetében
viszont az Alog, CxFxLF, CxlgFxLF, CF és a CC voltak. Látható, hogy a két
halmaz metszete csupán két mennyiség (CxFxLF, CC), azonban a 40 tömegrész alatti
lágyítótartamú mintákat vizsgálva ez a metszet további két taggal bővül (CxlgFxLF,
Alog), mindkettő esetében 0,9 feletti korrelációval a csökkenő lágyítótartam esetében is.
A 110°C-on öregített kábelek esetében a legjobb paraméterek majdnem megegyeztek a
lapkákon legjobbnak talált mennyiségekkel (CFxCLF, CxFxLF, CFxCLFxCC és CLF).
Ezek az eredmények megerősítést adnak, hogy a származtatott mennyiségek nem csupán
az adott kábel illetve adott lapka rövid idejű öregedésének követésére alkalmasak, hanem
magának a PVC-nek, mint szigetelőanyagnak, hiszen egymástól két nagyon különböző
vizsgálat is szinte ugyanarra az eredményre jutott.
Habár ezen vizsgálat fókusza nem a hosszabb ideig tartó öregedés hatásának követése
volt, a 4.2. bekezdésben bemutatott öregített mintákon is elvégeztem a középfrekvencia
(CF) és közép veszteségi tényező (CLF) számításokat, összehasonlítva a jelen fejezetben
kapott értékekkel [C6]. Az eredmények alapján arra lehetett következtetni, hogy a CLF
hosszabb idejű öregítés esetén lehet hatékony [C6].
4.3.3.2. Shore D keménység
A keménység mérésekor tapasztalt kezdeti csökkenés még a lágyítatlan mintákban is
mérhető volt, így arra következtettem, hogy ez a PVC anyagra jellemző jelenség. Magának
a jelenségnek az egyik lehetséges oka az ún. „annealing effect” tehát kilágyulási effektus,
amely az anyagban levő molekulák hő hatására történő átrendeződéséből fakad [39, 42].
Egy másik lehetséges oka a kezdeti lágyulásnak a sztearinsav csúsztató, amely a PVC
minták alkotóelemét képezte. Ez az alkotóelem a PVC üvegesedési hőmérsékletére növelő
hatással bír [99]. Mivel a sztearinsav csúsztató egy külső csúsztató [127], így elképzelhető,
hogy az első öregítési ciklus hatására a csúsztató elpárolgott a PVC minták felületéről.
A csúsztató első öregítési ciklust követő párolgása így csökkenthette az üvegesedési
hőmérsékletet, ezzel csökkentve a lapkák keménységét. A sztearinsav azonban az öregítés
hőmérsékletén, 110°C-on inkább megolvadna, mivel az olvadáspontja 70°C körüli [128],
párolgása 200°C-nál kisebb hőmérsékleten nem valószínű [129]. Megolvadás esetében is
elképzelhető lenne, hogy az öregítés hatására a sztearinsav csúsztató homogénebben oszlik
el, mint gyártást követően, és ez okozza a fellágyulást az első ciklust követően. Azonban
ez feltételezi, hogy a gyártást megelőzően a csúsztató koncentrációja nem volt homogén,
ami, bár előfordulhat, de szintén nem valószínű.
Az eredmények alapján arra lehet következtetni, hogy a legvalószínűbb ok a kilágyulási
effektus, tehát hogy a termikus öregítés hatására más orientációba kerülhetnek a hosszú
molekulaláncok és emiatt tapasztalható lágyulás [39, 42]. Emiatt valószínű, hogy kábelek
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esetén is ugyanez a folyamat lesz a fellágyulás oka, és nem a kitöltőanyagban levő lágyító
köpenybe történő diffúziója.
A keménységmérések során a kezdeti lágyulástól eltekintve alapvetően növekvő, tehát
keményedő tendenciát tapasztaltam. Az öregítési folyamat kezdetekor a domináns folyamat
tehát a kilágyulási effektus, majd az öregedés előre haladtával egyre inkább a lágyítótartam
csökkenése válik dominánssá.
Az egy hónapos pihentetés hatása nagyon hasonló volt a kábeleknél tapasztaltakhoz:
az öregítés folytatásával a keménység nem növekedni, hanem csökkenni kezdett minden
lágyítótartam esetében, mely után ismét növekvő tendenciát kezdett követni. A jelenség
minden lágyított mintánál tapasztalható volt, ám az az öregítési idő, amely ahhoz kellett,
hogy a pihentetés előtti keménységet ismét meghaladja, vagy elérje a szigetelés, változott
a lágyítótartamokkal: minél több lágyító volt az anyagban, ez annál később következett
be. A DOP50, DOP40 és DOP30-as mintákon sorban ez az öregítési idő körülbelül 15,
9 és 6 órának adódott. A lágyítatlan mintákon nem volt tapasztalható hasonló jelenség,
amely arra enged következtetni, hogy a már öregített, de jelentős pihentetésen átesett PVC
szigeteléseken az öregítés folytatásakor a kezdeti keménység újra eléréséhez szükséges idő
arányos a szigetelés lágyítótartamával.
A pihentetés előtti és utáni keménységmérések esetén pedig minden esetben kisebb
értéket mértem a pihentetés után, mint előtte, tehát a minták keménysége csökkent
a hosszabb pihenőidő hatására. A jelenség feltehető oka, hogy az öregítés során a
lágyító keresztmetszet szerinti eloszlása nem homogén, annak koncentrációja a szigetelés
felszínén a legkisebb [93], ezért nagyobb keménységet lehet mérni, mint pihentetés után,
mikor a lágyítótartam koncentrációbeli egyenlőtlenségeinek volt elég ideje kiegyenlítődni.
Az inhomogén eloszlás oka, hogy az öregítési folyamat során a lágyító fogyása egy
diffúzió-kontrollált folyamat [118], amely azt jelenti, hogy az öregítés során a lágyítónak
a minta felszínéről történő párolgása, valamint a lágyítónak a minta felületének irányába
diffúziója közül az utóbbi a lassabb. Ennek következtében a felületről történő párolgás
miatt kialakulhat a felszínhez közel egy kisebb lágyító koncentrációval bíró, keményebb
réteg.
4.3.3.3. Kisülési feszültség kezdeti meredeksége (Sd )
A kisülési feszültség kezdeti meredekségének az öregedési idővel való korrelációja egyre
nagyobb volt a minta lágyítótartamának a növekedésével (DOP0, DOP30, DOP40,
DOP50: -0,535, -0,769, -0,884, -0,925). Ennek oka, hogy az Sd értéke egyenesen arányos
a szigetelőanyag vezetőképességével [27, 28]. Azonban a visszatérő feszültség kezdeti
meredeksége (Sr ) nem mutatott kiemelkedő korrelációt az öregedés időtartamával, kivéve
a DOP40-es mintákat (-0.841).
4.3.3.4. Visszatérő feszültségek (Sri )
Fontos megjegyezni, hogy a DOP30-as minták teljes feszültségválasz mérések eredményei
alapján a log(Sr )(log(tdch )) síkon ábrázolva jó közelítéssel minden öregítési állapotban egy
egyenest adtak. Az öregítés azon szakaszában ahol már nem a kilágyulási effektus volt a
domináns, hanem a lágyítótartam csökkenése, az egyenesek elkezdtek az y tengely mentén
lefelé tolódni.
Az eredmények megerősítik a korábbi kutatási eredményekben (4.2.3. fejezet)
tapasztaltak következtetéseit, amelyben a 4.3. ábrán közöltek szerint a visszamaradó
lágyítótartam csökkenésével tapasztalható a visszatérő feszültséggörbéknek az egymással
közel párhuzamos lefelé tolódása a fent említett síkon ábrázolva. A DMA mérések
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eredményei megerősítették, hogy üvegszerű állapotban voltak az öregített minták
szobahőmérsékleten (lásd: 4.4. ábra).
A 30 tömegrésznyi DOP-t tartalmazó PVC üvegesedési hőmérséklete pont a
szobahőmérséklet környékére tehető. Li és mtsai. a [130] cikkben 28,1 tömegrésznyi DOP
lágyító alkalmazásával 22°C-os értéket mértek, tehát a 30 tömegrész ennél valamivel kisebb
érték is lehet. A PVC üvegszerű állapotból nagyrugalmas állapotba történő fázisátmenete
hozzávetőlegesen 10-15°C-os intervallumban lezajló folyamat (lásd 4.4. ábra). Ennek
következtében a mérés során alkalmazott hőfokon (25 ± 0, 5°C) a DOP30-as minták nagy
valószínűséggel a halmazállapotok közti átmeneti tartományban voltak.
Mindezek fényében arra lehet következtetni, hogy az üvegszerű, illetve a
halmazállapotok közötti átmeneti állapotban levő, de DOP lágyítót tartalmazó PVC
esetében a visszatérő feszültségek értékei a log(Sr )(log(tdch )) síkon jó közelítéssel egy
egyenest adnak méghozzá olyan tulajdonsággal, hogy minél kevesebb lágyítót tartalmaz az
adott minta, annál kisebb visszatérő feszültség érték mérhető szinte minden kisülési időt
követően. Másképpen megfogalmazva a log(Sr )(log(tdch )) síkon az egyenesek a függőleges
tengely mentén lefelé tolódnak a lágyítótartam csökkenésével.
Az eredmény a gyakorlatban, diagnosztikai szempontból is jelentős hasznosítási
lehetőséggel rendelkezik. Amennyiben PVC minták mérése esetén a visszatérő feszültségek
mérési eredményeit a rövidzárási idők függvényében log-log skálán ábrázolva nem
tapasztalható töréspont (a fentiekben bemutatott mérési beállítások mellett), úgy a
szigetelés vagy elérte az üvegszerű állapotot, vagy közel van annak eléréséhez. Ez
egyet jelent a szigetelés elridegülésével, megkeményedésével, amely következtében egy
mechanikai hatás, pl. a kábel meghajlítása a szigetelés megrepedésével, vagy akár
törésével is járhat, amely a szigetelőképesség csökkenését, illetve akár teljes megszűnését
is jelentheti. Az eredmény használhatóságát növeli az is, hogy szemben a mechanikai
vizsgálatokkal, mint pl. a sűrűség mérés vagy a szakadási nyúlás [131], a PVC szigetelés
mechanikai élettartamának végét roncsolásmentes módszerrel lehet megállapítani. Ez
fontos eredmény, ugyanis a mechanikai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges a pontos
eljárásrend szerinti roncsolással járó mintavétel is [115]. Tehát az eredmény jól használható
lehet olyan helyeken, ahol PVC szigetelésű kábelek nagyfokú üzembiztossága feltétel, mint
pl. atomerőművekben, vagy ahol ismert, hogy nagyobb a mechanikai igénybevétel, pl. utak
alatt haladó kábelek esetén.

4.4. Következtetések
A PVC lapkákon elvégzett vizsgálataim során azt kutattam, hogy a rövid idejű termikus
öregítések hatása melyik mérési módszerrel követhető a legjobban, kiküszöbölve a
különböző színezőanyagok hatását a dielektromos vizsgálatokra [117, 123], egyszerűbb
geometriát alkalmazva, és megvizsgálva, hogy a különböző lágyítótartamok esetén a
legjobbnak ítélt mérési módszerek mennyire változnak.
A vizsgálat rámutatott arra, hogy a hosszabb ideig (100-1000 h) tartó termikus
öregítések esetén az öregedést jól követő Shore D keménység a rövid idejű öregítések
esetén használható, de nem a legjobb mérőszám az öregítés követésére. Ennek oka, hogy a
szigetelés keményedése a PVC-ben található lágyító fogyása miatt növekszik, azonban ez
az öregítési folyamat kezdetben még nem a domináns folyamat, hanem az ún. „annealing
effect”, vagyis a kilágyulási effektus, amelynek hatására a szigetelés keménysége először
csökken a vezetőképesség növekedése mellett, majd csak ezt követően kezd a lágyító
fogyásának egyre dominánsabbá válásával a keménység növekedni és a vezetőképesség
pedig csökkenni. A jelenség oka, hogy a hő hatására fellágyulás, majd visszahűlés során
más orientációba kerülnek a hosszú molekulaláncok [39, 42].
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Habár a rövid idejű öregedést kábelek esetén a legjobban a származtatott mennyiségek
közül a Alog, CxFxLF, CxlgFxLF, CF és CC mennyiségek követték, az összes öregítési
hőmérsékletet figyelembe véve a lapkákon ezek a CxFxLF, CC, CFxCLFxCC és CFxCLF
mennyiségek voltak, a lágyított mintákat figyelembe véve. Metszetnek tehát csupán a
CxFxLF és a CC adódott a két különböző típusú próbatest, tehát a PVC kábelek és
a PVC szigeteléslapkák közt. Azonban ha a lapkák eredményeiből csak a DOP40-es
mintákon kapottakat vesszük figyelembe, amelynek a keménysége egyezik a kisfeszültségű
elosztóhálózati kábelek jellemző köpenykeménységével, akkor az Alog és a CxlgFxLF is
bekerült a metszetbe. Tehát mint kábelszigetelésre jellemző mennyiségként lehet ezekre
az értékekre tekinteni, nem a kábel plusz összetevői (pl. az árnyékolás és erek közti
kitöltőanyag) miatt követték ezek a mennyiségek kiemelkedően a rövid idejű öregítés
hatását. Összefoglalva tehát az Alog, CxFxLF, CxlgFxLF és a CC származtatott
mennyiségek bizonyultak a legjobbnak a rövid idejű öregítések követésére PVC lapkák
és kábelköpenyek esetében.
A továbbfejlesztett teljes feszültségválasz módszer segítségével a lapkákon végzett
vizsgálatok során kapott eredmények alapján az öregedés hatása jól követhető mind,
amikor jellemző köpenykeménységgel bíró, vagy annál nagyobb keménységű szigetelésről
van szó. A köpenykeménységű mintákon jól megfigyelhető volt a lágyítótartam
csökkenésével egy intenzív polarizációs folyamat időállandójának növekedése, tehát a
polarizációs spektrumon való nagyobb időállandó felé való tolódása. Ez az eltolódás
a log(Sr )(log(tdch )) síkon, tehát a visszatérő feszültségeknek a rövidzárási időkkel
szemben történő mindkét tengelyen logaritmikus léptékben való ábrázolása esetén egy
jól azonosítható töréspont nagyobb időállandók irányába történő mozgását jelenti.
Megfigyeltem továbbá, hogy a PVC üvegszerű, vagy üvegszerű és nagyrugalmas
állapotok közti átmenetében illetve az öregedés hatására ennél kevesebb DOP lágyítót
tartalmazó minták esetében a log(Sr )(log(tdch )) síkon a mérési eredmények egy egyenest
alkottak. Az egyenesek a kilágyuláskor a nagyobb visszatérő feszültségek irányába tértek
el a kezdeti állapottól, más szóval párhuzamosan felfelé tolódtak majd a lágyító fogyásával
(keménység növekedésével) ezzel ellenkező, lefelé tolódó tendencia volt megfigyelhető.
Különösen érzékenynek bizonyult a 20 s-tól 200 s-ig terjedő rövidzárási idők után mért
visszatérő feszültség a rövid idejű öregítések követésére.

4.5. Új tudományos eredmények
3. Tézis
Rövid periódusokból álló, ciklikus termikus öregítéses vizsgálatnak kitett PVC
szigetelésminták öregedését továbbfejlesztett teljes feszültségválasz módszerével vizsgálva
kimutattam, hogy a PVC a lágyító fogyása — ami a PVC szigetelések meghatározó
degradációs folyamata — visszatérő feszültség kezdeti meredekségeinek értékével nyomon
követhető. A termikus öregedés után visszamaradó lágyító mennyisége arányos a visszatérő
feszültség kezdeti meredekségeivel. Az eredményeket mechanikai módszerrel, Shore D
keménységméréssel, valamint dinamikus mechanikai termikus analízisével (DMTA)
validáltam.
Kapcsolódó publikációk: [J1], [C5], [D1]
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5. fejezet

További lehetőségek, jövőbeli
tervek
Egy új diagnosztikai módszer vizsgálata során az első fontos mérföldkövet a
laboratóriumi vizsgálatok jelentik. A Budapesti Szigeteléstechnikai Iskola egyik alapítója,
Csernátony-Hoffer András azonban kihangsúlyozta, hogy egy kutatás csak akkor
tekinthető befejezettnek, ha az ipar számára már hasznosultak. A Csernátony-Hoffer
András szerinti felfogás meghatározza a jövőbeli tervek irányát is.
Mind az olaj-papír (térhálós illetve lineáris) polietilén szigetelésű vegyes szakaszok,
mind pedig a PVC köpenyszigetelések esetében a következő szintet a valós hálózaton
történő mérések jelentik, mely során meg lehet győződni a laboratóriumi körülmények
közt tapasztalt szabályszerűségek ipari körülmények között való fennállásáról.
További érdekes kutatási irányt jelentenek azonban a laboratóriumi vizsgálatok is.
Mivel mind a PVC, mind az olaj-papír szigetelőanyag erősen hőmérsékletfüggő, így a
megállapított összefüggések hőmérséklettől való függése egy nagyon fontos további kutatási
irányt képez.
Egy másik kutatási kérdés az olaj-papír kábelek esetén az EVR mérés eredményeiből
számolt polarizációs spektrumban történő változásokat egy új állapotú kábel öregítéses
vizsgálata során végigkövetni. A korábbi nemzetközi kutatási eredmények alátámasztották,
hogy a polarizációs spektrum segítségével követhető a szigetelőanyag öregedése, azonban
az eredmények ily módon történő validálása fontos.
A PVC szigetelésű kábelek esetén két további kutatási irány is látszik. Az egyik az
aszimmetrikus terhelés hatásának vizsgálata a szigetelés öregedésére. A másik kutatási
lehetőség pedig a két termikus öregítés közti pihentetés hatásának vizsgálata. Ez különösen
érdekes a kábeleket érő hatások periodicitása, illetve azok sztochasztikus viselkedése miatt.
Összességében kijelenthető, hogy a munkámban bár sikerült több kutatási kérdést is
megválaszolni, jelentős a jövőbeli kutatási lehetőségek száma is.
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6. fejezet

Tézisek
I. Tézis
Termikusan öregített, különböző hosszúságú olaj-papír és térhálós
polietilén részekből álló, vegyes kábelszakaszokon a továbbfejlesztett
teljes feszültségválasz mérések eredményéből számított, polarizációs
folyamatok időállandók szerinti eloszlását vizsgálva megállapítottam,
hogy a polarizációs folyamatok időállandók szerinti eloszlására
a térhálós polietilén kábelszakasz hatása elhanyagolható.
A polarizációs folyamatok időállandók szerinti eloszlásának
meghatározása során a térhálós polietilén szakaszt elegendő
annak kapacitásával figyelembe venni. Így a továbbfejlesztett teljes
feszültségválasz mérések eredményéből az olaj-papír rész állapota
meghatározható, termikus degradációja nyomon követhető.
Kapcsolódó publikációk: [J2], [J3], [C1], [C2], [C3], [C4]
A feszültségválaszon alapuló diagnosztikai módszerek nagyon jól, és több évtizede
alkalmazhatók az olaj-papír szigetelésű kábelek általános állapotának vizsgálatára [19, 53,
70]. Vegyes szakaszok esetén az olaj-papír rész állapotának meghatározására eddig kétféle
feszültségválaszon alapuló megoldást közöltek [60, 67, 68]. Ezeket a módszereket azonban
laboratóriumi vizsgálat keretein belül csak kis mintaszámú (1-2 kábel) és kevés különböző
részarányú (1-2 különböző részarány) vegyes szakaszon validálták, valamint nem vizsgálták
meg a módszerek alkalmazhatóságát több öregítési állapot mellett [60, 67, 68]. Korlátozást
jelent a [60] módszer esetén, hogy csak akkor alkalmazható, ha az olaj papír szakasz
hossza nincs a 20-40%-os hosszarány közt. Mindkét módszer egy-egy számmal jelöli a
termikus degradáció előrehaladtát, tehát nem veszik figyelembe a polarizációs spektrum
által biztosított nagyobb információtartalmat [3, 78].
Ciklikus laboratóriumi öregítési vizsgálatot végeztem középfeszültségű olaj-papír
szigetelésű (PILC) kábeleken. Négy különböző mintán, három különböző részarányú
XLPE+PILC vegyes szakaszon mérési eredményekkel bizonyítottam, hogy az XLPE
szakasz feszültségválasz szempontjából kapacitásként helyettesíthető.
A továbbfejlesztett teljes feszültségválasz módszer eredményeiből meghatároztam
egy iterációs módszer segítségével a polarizációs folyamatok intenzitásának időállandó
szerinti eloszlását, a polarizációs spektrumot. Megállapítottam, hogy az XLPE
szakasz részarányának növelése ellenére a kapott spektrumok csak a polarizációk
intenzitásában változnak, de a spektrum időállandó szerinti eloszlásában nem, vagy
az állapotmeghatározás szempontjából elhanyagolható mértékben. Ebből következően,
az általam bemutatott spektrumszámítási módszer alkalmas a különböző olaj-papír
részarányú vegyes szakaszok diagnosztikai vizsgálatára. A spektrumszámítási módszer
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segítségével a gyakorlati szempontból előforduló olaj-papír részarányok esetén kimutatható
az olaj-papír szakasz termikus öregedettsége. Ennek oka, hogy a kis időállandóval
rendelkező polarizációs folyamatok intenzitásának növekedése, tehát a polarizációs
spektrum kisebb időállandók felé történő eltolódása egy indikátora az olaj-papír típusú
szigetelések öregedésének [86], és ezt minden részarány, kábel és öregítési állapot esetén
megtalálta az algoritmus.

II. Tézis
Kidolgoztam a villamos szigeteléseken a 20 Hz...500 kHz-es
frekvenciatartományban
végzett
veszteségi-tényező
mérés
eredményeinek kiértékelésre szolgáló származtatott mennyiségeket
tartalmazó
új
mutatórendszert.
Az
általam
kidolgozott
származtatott mennyiségeket tartalmazó új mutatórendszert
rövid idejű, termikus igénybevételeket szimuláló laboratóriumi
öregítésnek kitett PVC kábel- és szigetelésmintákon alkalmazva
megállapítottam, hogy a PVC szigetelések rövid idejű termikus
túlterhelése ezen mutatókkal kimutatható, valamint a bekövetkező
degradáció roncsolásmentes módon nyomon követhető. Az
eredményeket a mintákon elvégzett mechanikai, Shore D
keménységméréssel validáltam.
Kapcsolódó publikációk: [J1], [J4], [J5], [C5], [C6]
PVC szigetelésű elosztóhálózati kábelmintákon, valamint ismert összetétellel készített
PVC szigetelésmintákon rövid ideig tartó (3-6 h) ciklikus termikus öregítést végeztem,
a kábelmintákon több különböző hőmérsékleten. A mérési eredmények segítségével
bebizonyítottam, hogy a rövid idejű termikus öregítések hatással vannak a PVC szigetelésű
kábel állapotára. Definiáltam származtatott mennyiségeket, amelyeket korrelációvizsgálat
segítségével összehasonlítottam az öregítés időtartamával, és a minták Shore D
keménységével. A vizsgálat alapján megállapítottam, hogy a PVC rövid idejű termikus
öregítése jól követhető, a szigetelés feszültségválaszaival és egyéb mért mennyiségekkel.
Megmutattam, hogy a hosszú idejű termikus öregítés hatását jól követő Shore D
keménységnél lehetséges jobb mennyiségek választása is a rövid idejű termikus öregítés
vizsgálatára. A megállapításokat az ismert összetételű PVC szigetelés lapkákon kapott
eredmények is alátámasztották. Megállapítottam, hogy a legjobb mennyiségek arányosak
a dielektrikumban 20 Hz és 500 kHz közt létrejött disszipált teljesítménnyel, így a rövid
idejű termikus öregedés egy megfelelő mutatóval jól követhető.

III. Tézis
Rövid periódusokból álló, ciklikus termikus öregítéses vizsgálatnak
kitett PVC szigetelésminták öregedését továbbfejlesztett teljes
feszültségválasz módszerével vizsgálva kimutattam, hogy a PVC
lágyítófogyása — ami a PVC szigetelések meghatározó degradációs
folyamata — a visszatérő feszültség kezdeti meredekségének
értékével nyomon követhető. A termikus öregedés után visszamaradó
lágyító mennyisége arányos a visszatérő feszültség kezdeti
meredekségével. Az eredményeket mechanikai módszerekkel, Shore
D keménységméréssel, valamint dinamikus mechanikai termikus
analízissel (DMTA) validáltam.
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Kapcsolódó publikációk: [J1], [C5], [D1]
A PVC egy rideg polimer, amelyet lágyító adalékokkal tesznek alkalmassá a
kábelszigetelésként történő felhasználásra [102]. Korábbi kutatások bizonyították, hogy
mechanikai mérési módszerekkel pl. szakadási nyúlás vagy indenter típusú méréssekkel
követhető a termikus öregítés hatása PVC szigetelésen [42, 91, 94]. Ezek a módszerek
azonban jellemzően együtt járnak a szigetelés roncsolásával, hiszen pl. a szakadási nyúlás
méréséhez a kábelszigetelésből történő mintavétel szükséges.
Kidolgoztam egy eljárást, amely segítségével roncsolásmentes módon lehet
következtetni a dioktil-ftalát (DOP) lágyító adalékkal lágyított PVC lágyítótartamának
csökkenésére és a PVC üvegszerű vagy nagyrugalmas és üvegszerű állapot bekövetkeztére,
amely a gyakorlatban a PVC szigetelés mechanikai élettartamának végére figyelmeztet.
Rövid ideig tartó (3-6 h) ciklikus termikus öregítést végeztem többféle lágyítótartamú
PVC-ből készített színezékmentes szigetelésmintákon. Mérési eredményekkel
bizonyítottam, hogy a továbbfejlesztett teljes feszültségválasz módszer segítségével az
öregedés hatása jól követhető a kábelköpenyre jellemző, vagy annál nagyobb keménységű
szigetelések esetén. A köpenykeménységű mintákon jól megfigyelhető volt a lágyítótartam
csökkenésével egy intenzív polarizációs folyamat időállandójának növekedése, tehát a
polarizációs spektrumon való nagyobb időállandó felé való tolódása.
Megállapítottam, hogy a PVC üvegszerű, vagy üvegszerű és nagyrugalmas
állapotok közti átmeneti állapotában a PVC lágyítótartamával arányosan változott
a továbbfejlesztett teljes feszültségválasz módszerrel mért visszatérő feszültségek
meredeksége. Shore D keménységméréssel valamint a PVC dinamikus mechanikai termikus
analízisével (DMTA) igazoltam a visszatérő feszültségek meredekségeinek arányosságát a
PVC lágyítótartamával.
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Melléklet
M.1. Olaj-papír kábelek (PILC)
M.1.1. EVR mérési eredmények

M.1.1. ábra. Korrigált mérési értékek az öregítések megkezdése
előtt
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M.1.2. ábra. Korrigált mérési értékek 1000 h öregítési idő után

M.1.3. ábra. Korrigált mérési értékek 2000 h öregítési idő után
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M.1.4. ábra. Korrigálás előtti mérési értékek az öregítések
megkezdése előtt

M.1.5. ábra. Korrigálás előtti mérési értékek 1000 h öregítési idő
után
100

M.1.6. ábra. Korrigálás előtti mérési értékek 2000 h öregítési idő
után

M.1.2. EVR kapacitások, korrekciós faktorok

M.1.7. ábra. Kapacitások és korrekciós faktorok az öregítések
megkezdése előtt
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M.1.8. ábra. Kapacitások és korrekciós faktorok 1000 h öregítési
idő után

M.1.9. ábra. Kapacitások és korrekciós faktorok 2000 h öregítési
idő után
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M.1.3. PILC spektrumok

(a) CV0 R ér spektruma

(b) TV0 R ér spektruma

(c) CV0 S ér spektruma

(d) TV0 S ér spektruma

(e) CV0 T ér spektruma

(f) TV0 T ér spektruma

M.1.10. ábra. Polarizációs spektrumok a CV0, TV0 olaj-papír
kábelek erein termikus öregítést követően
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(a) CV1 R ér spektruma

(b) TV1 R ér spektruma

(c) CV1 S ér spektruma

(d) TV1 S ér spektruma

(e) CV1 T ér spektruma

(f) TV1 T ér spektruma

M.1.11. ábra. Polarizációs spektrumok a CV1, TV1 olaj-papír
kábelek erein termikus öregítést követően
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(a) CV2 R ér spektruma

(b) TV2 R ér spektruma

(c) CV2 S ér spektruma

(d) TV2 S ér spektruma

(e) CV2 T ér spektruma

(f) TV2 T ér spektruma

M.1.12. ábra. Polarizációs spektrumok a CV2, TV2 olaj-papír
kábelek erein termikus öregítést követően
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M.2. Vegyes kábelszakaszok (PILC+XLPE)
M.2.1. Vegyes kábelszakasz EVR mérési eredmények

M.2.1. ábra. XLPE szakasz helyettesíthetősége a szakasz
kapacitásával három hosszarányra (1:2,1:1,2:1) CV0
kábel

M.2.2. ábra. XLPE szakasz helyettesíthetősége a szakasz
kapacitásával három hosszarányra (1:2,1:1,2:1) CV2
kábel
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M.2.3. ábra. XLPE szakasz helyettesíthetősége a szakasz
kapacitásával három hosszarányra (1:2,1:1,2:1) TV0
kábel

M.2.4. ábra. XLPE szakasz helyettesíthetősége a szakasz
kapacitásával három hosszarányra (1:2,1:1,2:1) TV1
kábel
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M.2.5. ábra. Korrigált mérési értékek az öregítések megkezdése
előtt

M.2.6. ábra. PILC szakaszok visszatérő feszültségválaszainak
becslése
az
XLPE
kapacitással
történő
helyettesítésével az öregítések megkezdése előtt

M.2.7. ábra. Korrigált mérési értékek 1000h termikus öregítés
után
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M.2.8. ábra. PILC szakaszok visszatérő feszültségválaszainak
becslése
az
XLPE
kapacitással
történő
helyettesítésével 1000h termikus öregítés után

M.2.9. ábra. Korrigált mérési értékek 2040h termikus öregítés
után

M.2.10. ábra. PILC szakaszok visszatérő feszültségválaszainak
becslése
az
XLPE
kapacitással
történő
helyettesítésével 2040h termikus öregítés után
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M.2.2. Vegyes kábelszakasz spektrumok

(a) CV0 S ér + XLPE spektruma

(b) CV0 S ér + C spektruma

(c) CV2 R ér + XLPE spektruma

(d) CV2 R ér + C spektruma

(e) TV0 T ér + XLPE spektruma

(f) TV0 T ér + C spektruma

(g) TV1 R ér + XLPE spektruma

(h) TV1 R ér + C spektruma

M.2.11. ábra. Polarizációs spektrum vegyes XLPE + PILC mérési
eredmények alapján (CV0 S, CV2 R, TV0 T és TV1
R ereken) 1000 h termikus öregítést követően
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(a) CV0 S ér + XLPE spektruma

(b) CV0 S ér + C spektruma

(c) CV2 R ér + XLPE spektruma

(d) CV2 R ér + C spektruma

(e) TV0 T ér + XLPE spektruma

(f) TV0 T ér + C spektruma

(g) TV1 R ér + XLPE spektruma

(h) TV1 R ér + C spektruma

M.2.12. ábra. Polarizációs spektrum vegyes XLPE + PILC mérési
eredmények alapján (CV0 S, CV2 R, TV0 T és TV1
R ereken) 2040 h termikus öregítést követően
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M.3. PVC elosztóhálózati kábelek
M.3.1. Veszteségi tényező mérési eredmények

(a) 110° C 1-es minta

(b) 110° C 2-es minta

(c) 110° C 3-es minta

M.3.1. ábra. Veszteségi tényező és kapacitás értékek a 110°C-on
öregített kábelmintákon
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(a) 125° C 1-es minta

(b) 125° C 2-es minta

(c) 125° C 3-es minta

M.3.2. ábra. Veszteségi tényező és kapacitás értékek a 125°C-on
öregített kábelmintákon

114

(a) 140° C 1-es minta

(b) 140° C 2-es minta

(c) 140° C 3-es minta

M.3.3. ábra. Veszteségi tényező és kapacitás értékek a 140°C-on
öregített kábelmintákon

M.3.2. Veszteségi tényezőből származtatott mennyiségek

M.3.4. ábra. 110°C-on öregített kábeleken számolt származtatott
mennyiségek, átlagolt értékek
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M.3.5. ábra. 125°C-on öregített kábeleken számolt származtatott
mennyiségek, átlagolt értékek

M.3.6. ábra. 140°C-on öregített kábeleken számolt származtatott
mennyiségek, átlagolt értékek

M.3.7. ábra. 110°C-ra átszámolt öregített kábeleken számolt
származtatott mennyiségek, átlagolt értékek. Zöld:
110°C, Kék: 125°C, Narancs: 140°C
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M.4. PVC szigetelésminták
M.4.1. EVR mérési eredmények

M.4.1. ábra. PVC lapkák korrigált feszültségválaszainak értéke
kezdeti állapotban

M.4.2. ábra. PVC lapkák korrigált feszültségválaszainak értéke
3 h öregítést követően
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M.4.3. ábra. PVC lapkák korrigált feszültségválaszainak értéke
6 h öregítést követően

M.4.4. ábra. PVC lapkák korrigált feszültségválaszainak értéke
9 h öregítést követően

M.4.5. ábra. PVC lapkák korrigált feszültségválaszainak értéke
12 h öregítést követően
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M.4.6. ábra. PVC lapkák korrigált feszültségválaszainak értéke
15 h öregítést követően

M.4.7. ábra. PVC lapkák korrigált feszültségválaszainak értéke
18 h öregítést követően

M.4.8. ábra. PVC lapkák korrigált feszültségválaszainak értéke
21 h öregítést követően
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M.4.9. ábra. PVC lapkák korrigált feszültségválaszainak értéke
27 h öregítést követően
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M.4.10. ábra. PVC lapkák kapacitásai, korrekciós faktorai, mérési
hőmérséklete és páratartamai minden öregítési időt
követően
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M.4.2. Veszteségi tényező mérések

(a) DOP0 1-es minta

(b) DOP0 2-es minta

(c) DOP0 3-as minta

M.4.11. ábra. Veszteségi tényező és kapacitás értékek a DOP0-ás
mintákon
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(a) DOP30 1-es minta

(b) DOP30 2-es minta

(c) DOP30 3-as minta

M.4.12. ábra. Veszteségi tényező és kapacitás értékek a DOP30-as
mintákon
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(a) DOP40 1-es minta

(b) DOP40 2-es minta

(c) DOP40 3-as minta

M.4.13. ábra. Veszteségi tényező és kapacitás értékek a DOP40-es
mintákon
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(a) DOP50 1-es minta

(b) DOP50 2-es minta

(c) DOP50 3-as minta

M.4.14. ábra. Veszteségi tényező és kapacitás értékek a DOP50-as
mintákon
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M.4.3. Veszteségi tényezőből származtatott mennyiségek

M.4.15. ábra. PVC lapkák veszteségi tényezőjéből számolt
származtatott mennyiségek, átlagolt értékek
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M.4.4. Shore D keménység

M.4.16. ábra. PVC lapkák Shore D keménységértékei
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