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1. Bevezetés

Szinte minden villamos berendezésben (pl. transzformátor, megszakító, kábel
stb.) található villamos szigetelőanyag, amely az adott berendezés biztonsá-
gos üzemelését teszi lehetővé. A kutatásom során a villamos berendezések
közül kiemelten a kábelekkel foglalkoztam.

A szigeteléseket üzemelésük során sokféle környezeti, öregítő hatás ér-
heti (pl. nedvesség, hő, sugárzás, mechanikai rezgés stb.), amely az adott
szigetelésben irreverzibilis változásokat okoz, melyek a szigetelőanyagok élet-
tartamának csökkenéséhez vezetnek. A különböző szigetelésfajták öregedése
jellemzően eltér egymástól, sőt, a szigetelőanyag öregedése az öregítést elő-
idéző folyamatonként (pl. hő, feszültség, sugárzás stb.) is változhat. Ezért
nem létezik olyan diagnosztikai módszer, amely minden szigetelésfajta vizs-
gálatához a legjobb megoldást jelentené [1–3].

A szigeteléstechnika fejlődésének köszönhetően számos szigetelésdiagnosz-
tikai módszer látott napvilágot, amelyek segítségével következtetni lehet a
villamos szigetelések állapotára [4–6]. Ezek közül kiemelkedő fontossággal
bír a roncsolásmentes diagnosztikai eljárások fejlesztése és alkalmazása. E
módszerek kutatásában tanszékünk évtizedek óta részt vesz, jelentős ered-
ményekkel [5, 7, 8]. Az új szigetelésdiagnosztikai módszerek megjelenését
jellemzően két hatás befolyásolja. Az egyik az új típusú szigetelések meg-
jelenése a villamos gyakorlatban (pl. térhálósított polietilén), a másik pedig
a villamosenergia-termelés dekarbonizációja miatt, a villamosenergia-hálózat
átalakulása, az elosztott energiatermelés térnyerése.

2. Motiváció

2.1. Vegyes olaj-papír és térhálós polietilén szigetelésű
kábelek

Az új típusú szigetelések fokozatos üzembe helyezésével, 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 [9]. Ez a gyakorlatban megnehezít-
heti diagnosztikai vizsgálatokat, különösen ha egy szakaszon belül található
ilyen, hiszen a villamos tulajdonságai ezen kábeleknek egymástól jellemzően
nagyon eltérő.

A kutatásom során a jelenleg egész Európában széleskörűen előforduló
olaj-papír (paper insulated lead covered — PILC) szigetelésű kábel fokozatos
lecseréléséből adódóan létrejövő olaj-papír és térhálósított (XLPE) és lineáris
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polietilén (PE) szigetelésű vegyes kábelszakaszok diagnosztizálására alkalmas
módszer kifejlesztésével foglalkoztam továbbfejlesztett teljes feszültségválasz
módszer segítségével. A vegyes kábelszakaszok a középfeszültségű villamos
hálózat gyakori, sokszor nehezen diagnosztizálható elemeit képezik.

2.2. PVC szigetelésű kábelek

PVC szigetelésű kábeleket annak ellenére, hogy villamos paraméterei nem a
legkiválóbbak, több helyen is használják a villamos energetikában, pl. atom-
erőművekben, kisfeszültségű elosztóhálózati-kábeleknél, stb. ezért állapot-
vizsgálatuk ma is fontos területet jelent. A PVC szigetelésű kábelek jellemző
két legfontosabb öregedési folyamata a sósav-lehasadás, valamint a lágyító
fogyása [10]. Korábbi kutatások alapján a PVC szigetelésen teljes feszültség-
válasz méréséből kapott kisülési feszültség kezdeti meredekségének növekedé-
se arányos a szigetelés termikus degradációjával, amellyel a sósav-lehasadás
hatása jól követhető [8,11]. A mesterséges termikus öregítési eljárások során
a hőmérsékletet általában állandó értéken tartják, több száz vagy akár több
ezer órán keresztül. A valós körülmények között fellépő igénybevétel azon-
ban nem ilyen. A túlterhelés miatti hőterhelés időszakosan jelentkezik, nem
állandó hőmérsékleten és nem több száz órán keresztül.

A kisfeszültségű elosztóhálózaton egyre inkább terjedő elosztott energia-
termelés új kihívások elé állítja a kábelhálózatot, amelynek eredményeként a
nem csak egyirányú teljesítményáramlás miatt egy kábelvonal egyes szaka-
szai túlterhelődhetnek csökkentve szigetelésének élettartamát. A megváltozó
viszonyok következtében előálló nagyobb terhelés miatt a kábelek túlterhe-
lődhetnek, így szigetelései is nagyobb igénybevételnek vannak kitéve, amely
miatt az élettartamuk csökken [12, 13], pl. középfeszültségű PILC kábelek
esetén kevesebb, mint felére csökkenhet [14]. Az elosztott termelés hatása
a hálózat különböző elemeire ma igen kutatott terület, a kábelek védelmé-
re többféle ötlet látott napvilágot (pl. elektromos autók akkumulátorának
bevonása a túlmelegedés elkerülésére stb.) [12, 15]. Az ilyen rövid idejű ter-
mikus túlterhelések hatása azonban még a kevéssé kutatott területek közé
tartozik.

A munkám másik része során rövid idejű termikus túlterhelésének hatását
vizsgáltam PVC szigetelésű elosztóhálózati kábeleken valamint ismert össze-
tételű PVC szigeteléslapkákon. A kutatás során olyan villamos paramétere-
ket kerestem, amelyek jól jelzik PVC szigetelés esetén a rövid időtartamú,
(pl. túlterhelésből származó) termikus öregítések hatását. Ezen összefüg-
gés ismerete alapját képezheti a villamosenergia-szolgáltatók számára egy
pontosabb állapotbecslést lehetővé tevő, és hatékonyabb működést nyújtó
infrastrukturális eszközkezelő rendszernek.
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3. Tézisek

I. Tézis

Termikusan öregített, különböző hosszúságú olaj-papír
és térhálós polietilén részekből álló, vegyes kábelszaka-
szokon a továbbfejlesztett teljes feszültségválasz mérések
eredményéből számított, polarizációs folyamatok időál-
landók szerinti eloszlását vizsgálva megállapítottam, hogy
a polarizációs folyamatok időállandók szerinti eloszlására
a térhálós polietilén kábelszakasz hatása elhanyagolható.
A polarizációs folyamatok időállandók szerinti eloszlásá-
nak meghatározása során a térhálós polietilén szakaszt
elegendő annak kapacitásával figyelembe venni. Így a
továbbfejlesztett teljes feszültségválasz mérések eredmé-
nyéből az olaj-papír rész állapota meghatározható, ter-
mikus degradációja nyomon követhető.

Kapcsolódó publikációk: (J2), (J5), (C2), (C3), (C5), (C6)

A feszültségválaszon alapuló diagnosztikai módszerek nagyon jól, és több
évtizede alkalmazhatók az olaj-papír szigetelésű kábelek általános állapotá-
nak vizsgálatára [4, 16, 17]. Vegyes szakaszok esetén az olaj-papír rész álla-
potának meghatározására eddig kétféle feszültségválaszon alapuló megoldást
közöltek [18–20]. Ezeket a módszereket azonban laboratóriumi vizsgálat kere-
tein 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 [18–20].
Korlátozást jelent a [18] 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 in-
formációtartalmat [21,22].

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 kapa-
citásként helyettesíthető.

A továbbfejlesztett teljes feszültségválasz módszer eredményeiből megha-
tároztam egy iterációs módszer segítségével a polarizációs folyamatok inten-
zitásának időállandó szerinti eloszlását, a polarizációs spektrumot. Megál-
lapítottam, hogy az XLPE szakasz részarányának növelése ellenére a kapott
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spektrumok csak a polarizációk intenzitásában változnak, de a spektrum idő-
állandó szerinti eloszlásában nem, vagy az állapotmeghatározás szempontjá-
ból elhanyagolható mértékben. Ebből következően, az általam bemutatott
spektrumszámítási módszer alkalmas a különböző olaj-papír részarányú ve-
gyes szakaszok diagnosztikai vizsgálatára. A spektrumszámítási módszer se-
gítségével 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 növeke-
dése, tehát a polarizációs spektrum kisebb időállandók felé történő eltolódása
egy indikátora az olaj-papír típusú szigetelések öregedésének [23], és ezt min-
den 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 mé-
rés eredményeinek kiértékelésre szolgáló származtatott
mennyiségeket tartalmazó új mutatórendszert. Az álta-
lam kidolgozott származtatott mennyiségeket tartalma-
zó új mutatórendszert rövid idejű, termikus igénybevé-
teleket szimuláló laboratóriumi öregítésnek kitett PVC
kábel- és szigetelésmintákon alkalmazva megállapítottam,
hogy a PVC szigetelések rövid idejű termikus túlterhelé-
se ezen mutatókkal kimutatható, valamint a bekövetke-
ző degradáció roncsolásmentes módon nyomon követhe-
tő. Az eredményeket a mintákon elvégzett mechanikai,
Shore D keménységméréssel validáltam.

Kapcsolódó publikációk: (J1), (J3), (J4), (C1), (C4)

PVC szigetelésű elosztóhálózati kábelmintákon, valamint ismert össze-
tétellel készített PVC szigetelésmintákon rövid ideig tartó (3-6 h) ciklikus
termikus öregítést végeztem, a kábelmintákon több különböző hőmérsékle-
ten. A mérési eredmények segítségével bebizonyítottam, hogy a rövid idejű
termikus öregítések hatással vannak a PVC szigetelésű kábel állapotára. De-
finiáltam származtatott mennyiségeket, amelyeket korrelációvizsgálat segít-
ségével összehasonlítottam az öregítés időtartamával, és a minták Shore D
keménységével. A vizsgálat alapján megállapítottam, hogy a PVC rövid ide-
jű termikus öregítése jól követhető, a szigetelés feszültségválaszaival és egyéb
mért mennyiségekkel.
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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 to-
vábbfejlesztett teljes feszültségválasz módszerével vizs-
gálva kimutattam, hogy a PVC lágyítófogyása — ami a
PVC szigetelések meghatározó degradációs folyamata —
a visszatérő feszültség kezdeti meredekségének értékével
nyomon követhető. A termikus öregedés után visszama-
radó lágyító mennyisége arányos a visszatérő feszültség
kezdeti meredekségével. Az eredményeket mechanikai
módszerekkel, Shore D keménységméréssel, valamint di-
namikus mechanikai termikus analízissel (DMTA) vali-
dáltam.

Kapcsolódó publikációk: (J1), (C1), (E1)

A PVC egy rideg polimer, amelyet lágyító adalékokkal tesznek alkalmas-
sá a kábelszigetelésként történő felhasználásra [10]. Korábbi kutatások bizo-
nyították, hogy mechanikai mérési módszerekkel pl. szakadási nyúlás vagy
indenter típusú méréssekkel követhető a termikus öregítés hatása PVC szi-
getelésen [24–26]. Ezek a módszerek azonban jellemzően együtt járnak a
szigetelés roncsolásával, hiszen pl. a szakadási nyúlás méréséhez a kábelszi-
getelésből történő mintavétel szükséges.

Kidolgoztam egy eljárást, amely segítségével roncsolásmentes módon le-
het következtetni a dioktil-ftalát (DOP) lágyító adalékkal lágyított PVC lá-
gyítótartamának 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 lá-
gyítótartamú PVC-ből készített színezékmentes szigetelésmintákon. Mérési
eredményekkel bizonyítottam, hogy a továbbfejlesztett teljes feszültségvá-
lasz módszer segítségével az öregedés hatása jól követhető a kábelköpenyre
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jellemző, vagy annál nagyobb keménységű szigetelések esetén. A köpenyke-
ménységű mintákon jól megfigyelhető volt a lágyítótartam csökkenésével egy
intenzív polarizációs folyamat időállandójának növekedése, tehát a polarizá-
ciós spektrumon való nagyobb időállandó felé való tolódása.

Megállapítottam, hogy a PVC üvegszerű, vagy üvegszerű és nagyrugalmas
állapotok közti átmeneti állapotában a PVC lágyítótartamával arányosan vál-
tozott a továbbfejlesztett teljes feszültségválasz módszerrel mért visszatérő
feszültségek meredeksége. Shore D keménységméréssel valamint a PVC di-
namikus mechanikai termikus analízisével (DMTA) igazoltam a visszatérő
feszültségek meredekségeinek arányosságát a PVC lágyítótartamával.
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