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Elosztott energiatermelés 
által okozott termikus 

túlterhelések vizsgálata a 
kisfeszültségű 

elosztókábelekre 

Manapság hazánkban is egyre nagyobb teret hódít 
az elosztott energiatermelés, amely számos hatást 
gyakorolhat az elosztóhálózatra. A cikkben a rövid 
idejű termikus túlterhelések hatását mutatjuk be. 
Elsőként egy számítógépes szimulációval igazoltuk, 
hogy a túlterhelések létrejöhetnek. Majd 
kábelmintákat tettünk ki négy ciklusban 3 órás 
termikus öregítésnek 110 és 125 °C-os 
hőmérsékleten és vizsgáltuk a szigetelés 
tulajdonságainak megváltozását. A mérések során a 
kábel mechanikai (Shore D keménység) és villamos 
(kapacitás, veszteségi tényező) paramétereit 
kísértük figyelemmel. Az eredmények azt mutatják, 
hogy a rövid idejű túlterhelések esetén is van 
kapcsolat az értékek megváltozása és az öregedés 
időtartama között, mely alapján eldönthető lehet, 
hogy egy kábelt ért-e rövid idejű túlterhelés, 
továbbá lehetséges, hogy a mechanikai 
paraméterek mérése részben kiválható villamos 
mérésekkel, azonban ennek kijelentéséhez további 
vizsgálatok szükségesek. 

The distributed generation is getting more prevalent 
in Hungary as well, which has numerous impacts on 
the distribution network. In this paper the effect of 
short term thermal ageing is investigated. First, with 
the help of a computer simulation, we proved that 
these overloads can occur. Than cable samples 
were exposed to 4 cycle of 3 hours thermal ageing 
at 110°C and 125°C and the changes of the 
insulation were followed by mechanical (Shore D 
hardness) and electrical (capacity, loss factor) 
measurement methods. The results suggest that the 
short term ageing processes have a measureable 
effect of the insulations and the mechanical 
methods might be replaced by electrical 
measurements. 
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1. BEVEZETÉS 

A villamosenergia-hálózat feladata az erőművek 
közötti kooperáció megvalósítása, a nemzetközi 
összeköttetések biztosítása és a megtermelt villamos 
energia szállítása és elosztása. [1] Az energia a 

megtermelés helyétől számos transzformátoron, 
összetett vezetékhálózaton jut el a fogyasztókig, 
amelyek többségében a kisfeszültségű, 0,4kV-os 
hálózatra csatlakoznak. Az energiaszolgáltatók célja, 
hogy megakadályozzák a kieséseket, a jövőben 
várhatóan megjelenő nagyarányú elosztott 
energiatermelő egység jelenléte mellett is, ezért az 
elosztókábelek állapotának diagnosztikája fontos lehet 
számukra. 

A villamos hálózatok manapság átalakulóban 
vannak, az okos hálózatok irányába tartanak. Ez olyan 
új kihívások elé állítja az üzemeltetőket, mint az 
elosztott energiatermelés elterjedése vagy a villamos 
autók egyre nagyobb számú megjelenése. A 
legelterjedtebb háztartási méretű kiserőművek, a 
napelemes rendszerek a kora délutáni órákban 
termelnek a legnagyobb teljesítménnyel, jellemzően 
ekkor a legkisebb a háztartások fogyasztása. Ennek 
eredményeképpen a sugaras kisfeszültségű hálózatra 
jellemző hagyományos energiaáramlási irány (a 
transzformátortól a fogyasztók felé mutató áramlás) 
megfordulhat, és elegendően nagy napelemes 
penetráció esetén a kábel terhelhetőségét meghaladó 
áram is folyhat a hálózaton. [2] A rövid idejű termikus 
túlterhelések öregedési folyamatokhoz vezetnek, és 
csökkentik a kábel élettartamát. 

A cikkben bemutatásra kerül az eljárásunk, 
melynek során egy hazai áramszolgáltató által is 
használt kisfeszültségű elosztókábelt teszünk ki 
gyorsított termikus öregedésnek, majd ismertetjük az 
eredményeinket és az azokból levonható 
következtetéseket. 

 

2. Számítógépes modell 

 
A kábelek rövid idejű, ciklikus túlterhelését egy 

számítógépes modellel igazoltuk. DigSILENT 
PowerFactory programban egy valós, Hajdú-Bihar 
megyei város egyik közép/kisfeszültségű 
transzformátorához tartozó kisfeszültségű hálózatot 
modelleztük. Annak érdekében, hogy a későbbi 
napelemes vizsgálatok látványosabb eredményeket 
mutathassanak a választás egy kevésbé kiterhelt 
transzformátorra esett. 

A transzformátorhoz tartozik összesen 30db 
lakossági fogyasztó, amelyről feltételeztük, hogy 
szimmetrikusan helyezkednek el a fázisok szerint. 
Található még ezen kívül egy egyfázisú, üzlet fogyasztó 
is a hálózaton. A modellezést mérési adatok alapján 
végeztem el, ahol ismert volt az üzlet csúcsidőszakban 
mért teljesítményfelvétele, és ebben az időpontban a 
transzformátor felől induló áram nagysága. Az ez 
alapján kiszámolt összes teljesítményt egyenletesen 
osztottam szét a fogyasztók között. 

A modellben minden fogyasztóhoz 
hozzákapcsoltam egy, az ő maximális mért 
fogyasztásával megegyező teljesítményű napelemet, és 



load flow számításokat végeztem egy teljes napra, 15 
perces periódusokban. A PV egységek 
karakterisztikáját az ELMŰ fóti Élhető Jövő Park 
napelemeinek karakterisztikája alapján vettem fel, 
mindegyik napelemhez másikat rendelve. A fogyasztási 
karakterisztikák a Nemzeti Közművek hálózat 
honapjáról származnak. [3] 

Az 1. Ábrán látható a hálózat képe a 
szimulációs környezetben, és azon load flow számítás 
eredménye, amikor a legterheltebb volt a kisfeszültségű 
kábel. Az ábrán a vezetékek terhelését a nevük alatti 
szám jelzi, százalékban. 

 

 

1. Ábra. A modellezett hálózat 

  
Ahogyan az látható, a kábel az első leágazásig 

túlterhelt, 126%-on üzemel. A transzformátoroktól 
távolodva az áramterhelés csökken. A modellemben a 
túlterheléses állapot 45 percig állt fenn. 
 Természetesen jelenleg a napelemes 
rendszerek messze nem olyan elterjedtek, hogy ilyen 
jellegű áramterhelést okozzanak, de a modell alapján 
kiejelenthetjük, hogy a problémával érdemes 
foglalkozni. 

3. Gyorsított öregítési eljárás 

3.1 A felhasznált kábel 

A vizsgálatokhoz az NYCWY 4x10 RE/10 típusú 
négyerű, kisfeszültségű elosztókábelt használtuk. A 
kábel felépítése a 2. ábrán látható. 

A számokkal jelzett részek a következőek: réz 
vezető ér (1), PVC alapú érszigetelés (2), belső PVC 
örvszigetelés, amely tartalmaz lágyítót is (3), rézhuzal 
árnyékolás (4), külső PVC köpeny (5). Az 
érszigetelések színezése fekete, barna, kék, szürke, a 
vizsgálatok során a színek alapján lesznek 
megkülönböztetve az erek. A kábel maximális üzemi 

hőmérséklete 70°C, ehhez 59A maximális 
áramterhelhetőség tartozik levegőben. [4] 

 

2. Ábra. Az NYWCY 4x10 RE/10 kábel felépítése 

A kábelekből az öregítési eljáráshoz fél méter 
hosszú mintákat alakítottunk ki, a mérések 
lefolytatásához hozzáférhetővé tettük az ereket, illetve a 
PVC köpenyt egy vezetőképes alumínium fóliával 
vontuk be. 

3.2 Mérési eljárás 

Az összesen 6 db kialakított kábelmintát 2 hármas 
csoportra osztottuk, az egyik csoportot 110, a másikat 
125 °C-on gyorsított öregedésnek tettük ki, 3 órás 
öregítési ciklusidőket alkalmazva, összesen 12 órás 
öregítési idővel. A mintákon minden öregítés után 
villamos és mechanikai méréseket hajtottunk végre. 

A mechanikai teszteket Shore D keménységmérővel 
végeztük el, villamos paraméterként a köpeny és az 
érszigetelések kapacitását mértük, a polarizációs 
folyamatokat pedig veszteségi tényező vizsgálatával 
követtük nyomon. [5] Mechanikai vizsgálatnál a 
keménységmérést 10-szer végeztük el, és a kapott 
eredmények átlagát tekintettük a kábel Shore D 
keménységének. Azonban a szabvány (ASTM) legalább 
4mm vastagságú anyagot ír elő, míg a minták 
köpenyének a vastagsága körülbelül 2mm, tehát a mért 
keménység értékeket csak összehasonlításként lehet 
használni. A kapacitás és veszteségi tényezők értékét 
egy Wayne-Kerr 6430a berendezéssel, 5V feszültség 
mellett mértük 20 Hz és 500kHz 
frekvenciatartományban. A mérések során a labor 
hőmérséklete 23,1±1 °C volt. 

Ahhoz, hogy a mérési eredmények 
összehasonlíthatóak legyenek, az Arrhenius-
összefüggés segítségével a 125°C-on történt öregítések 
idejét átszámítottuk egyenértékű, 110°C-on történt 
öregedési időre. A számítások során az aktiválási 
energiát 80KJ/mol-nak veszem, mert egy korábbi 
kísérlet során hasonló értéket tapasztaltak PVC kábelek 



öregítése során. [6] Az egyenértékű öregedési időket az 
1. Táblázat tartalmazza. 

1. Táblázat. 125°C-on öregített minták egyenértékű öregedési 

idői 

 3 
óra 

6 óra 9 óra 12 óra 

Egyenértékű 
öregedési idők [h] 

7,7 15,5 23,2 30,9 

 

4. Eredmények 

4.1 Keménységvizsgálat 

 
A Shore D dinamikus keménységmérési eljárás 

az adott minta keménységéhez egy 0 és 100 közötti 
értéket rendel. 0 az érték, amennyiben ellenállás nélkül 
hatol be a fej az anyagba, és 100-as a keménység, ha 
nem tud alakváltozást létrehozni. A két érték között a 
skála lineáris. A 3. ábrán látható, hogy hogyan változott 
a minták köpenyeinek keménysége az egyenértékű 
öregítési idő függvényében. 

 

 

3. Ábra. A termikus öregítés hatása a kábelköpeny 

keménységére 

 
A jelzett értékek minden esetben az adott 

egyenértékű öregedési időhöz tartozó 3 minta 
keménységeinek átlaga. Látható, hogy a kábelek 
keménysége kezdetben lecsökkent, további termikus 
öregedés hatására azonban közel lineárisan nőtt. Az 
eredmények azért meglepőek, mert a PVC szigetelésű 
kábeleken végzett korábbi vizsgálatok azt mutatták, 
hogy a legjellemzőbb öregedési folyamat a lágyító 
távozása az örvszigetelésből, ami a kábel 
vezetőképességét csökkentette, míg a köpeny 
keménységét megnövelte. [7] A vizsgálatok során 
azonban tapasztaltunk egy egyértelműen csökkenő 
szakaszt az öregítés legelején. Ezek az eredmények azt 
mutatják, hogy az öregedési folyamat elején az 
érszigetelés és a köpeny közötti kitöltőanyag lágyító 
tartalma feltehetőleg diffúzióval kikerül a köpeny 

felületére, és csak a további termikus túlterhelések 
hatására válik dominánsabbá a párolgása. 

4.2 Villamos mérések 

A 4. ábrán a 110_2 (110°C-on öregített 2-es számú 
minta) és a 125_2 minták kék ereinek kapacitása 
látható a mért spektrumban az öregedési ciklusok 
során. Látható, hogy az erek kapacitása a frekvencia 
logaritmikus növelésével közel lineárisan csökken. Ez a 
jelenség a kábel dielektromos tulajdonságainak 
frekvenciafüggésével magyarázható. 

 

 

4. Ábra. A minták ereinek kapicitásváltozása az öregítés 

során 

 

Megfigyelhető továbbá, hogy az öregedés során 
lassuló intenzitással növekedett az erek kapacitása, a 
meredekségek azonban nem változtak, a növekedést 
függőleges elmozdulásokkal lehet közelíteni, azaz az 
anyag kapacitásának frekvenciafüggése nem változott 
az öregedés során. Látható az is, hogy a 125°C-on 
öregített kábelek esetén ez a folyamat gyorsabban 
lejátszódik. 

 
Az 5. ábrán a 110_1 és 125_1-es minták 

köpenyeinek és kék ereinek veszteségi tényezői 
láthatóak a frekvencia logaritmikus függvényében az 
öregítési ciklusok során. 

  
Látható, hogy mind az erek, mind a köpeny esetében 

van maximuma a veszteségi tényező értékének. Az is 
megfigyelhető, hogy a maximális veszteségi 
tényezőkhöz tartozó frekvenciák az öregítés során 
csökkennek mind a köpeny, mind az erek esetében 
(szemléletesen: a görbék maximuma balra tolódik). Ez 
arra utal, hogy az alacsonyabb frekvenciájú, nagyobb 
időállandójú polarizációs folyamatok válnak dominánssá 
az öregedési folyamat során. Az eltolódás gyorsabban 
zajlik le az erek esetében, az érszigetelés érzékenyebb 
az öregedésre. Nagyobb hőmérséklet esetén szintén 
gyorsabban megy végbe a folyamat, míg 110°C-on, az 
ereken a maximális veszteségi tényező csak a 12 órás 
öregítés után mérhető 10 kHz-en, addig 125°C-on már 
a 9 órás ciklust követően is ott van a maximum. 



Fontos azt is látni, hogy az ereken a kisebb 
frekvenciákon (100 Hz alatt) a veszteségi tényező 
értéke az öregedés során jelentősen megnövekedett, 
ami kritikus tartomány a villamosenergia-rendszer 
üzemeltetése szempontjából.  Ez a folyamat a kábelek 
köpenyén nem figyelhető meg. 

 

 

5. Ábra. A minták veszteségi tényezőinek változása az 

öregedés során 

5. Következtetések 

 
A mérési eredményekből megfigyelhető, hogy a 

kapacitás frekvenciafüggésének változása 
elhanyagolható az öregedés során. Észrevehető 
továbbá, hogy a kábel keménységének és a veszteségi 
tényezőjének változása hasonló trendeket mutat. A 
keménység kezdetben csökken, majd lassuló 
növekedésnek indul (3. ábra), a veszteségi tényező 
maximuma pedig először megnövekszik, majd 
lecsökken. (5. ábra) Ez alapján arra következtethetünk, 
hogy a villamos mérésekkel a mechanikai vizsgálatok 
kiválhatóak. 

A veszteségi tényezős mérés további elemzéséhez 
egy új mennyiséget számíthatunk ki, a súlyozott 
közepes frekvenciát (SKF). Ezeket az értékeket úgy 
számolhatjuk, hogy minden mért frekvencián 
összegezzük a frekvencia és a hozzá tartozó veszteségi 
tényező szorzatát, és elosztjuk a veszteségi tényezők 
összegével. [5] 

A 6. ábrán láthatjuk az egyenértékű öregedési idő 
függvényében a kábel köpenyének és ereinek SKF 
értékeit. Megfigyelhető, hogy bár csökkenő tendenciát 
mutatnak, van bennük egy növekvő szakasz. [5] 

 

 

6. Ábra. Az erek súlyozott közepes frekvenciájának változása 

az öregítési eljárás során 

 

A súlyozott közepes frekvencia értékének 
csökkenése jelzi, hogy a kábel öregedése során 
valóban a kisebb frekvenciájú polarizációs folyamatok 
válnak dominánssá, nem pusztán a maximum értékek 
változnak. Az eredmény azt is mutatja, hogy a rövid 
idejű termikus túlterhelések miatt bekövetkező 
keményítő párolgása a polarizációs folyamatok 
intenzitásának csökkenését okozza. A kábel köpenyén 
ez a folyamat hasonlóképpen megfigyelhető, de ott 
magasabb frekvenciájú polarizációs folyamatok vannak 
jelen és az ellentétes irányú változás is a 9 és 15 órás 
öregítési ciklusok között figyelhető meg, a köpenyen 
később jelentkezik a termikus túlterhelés hatása. 

 
Összességében kijelenthető, hogy a kábelek 

mechanikai és villamos tulajdonságaikkal is reagálnak 
már ilyen rövid idejű túlterhelésekre is, a degradációs 
folyamatok megfigyelhetőek. Az eredmények azt 
mutatják, hogy a mérési eljárások alkalmasak arra, 
hogy a kimutassuk, hogy egy kábelt ért-e akár rövid 
idejű túlterhelés is, ez pedig lehetőséget adhat a 
szolgáltatóknak arra, hogy kezeljék a szituációt, mielőtt 
komolyabb degradáció következne be. Hazánkban 
jelenleg alapvetően túl kicsi a napelemes rendszerek 
penetrációja ahhoz, hogy ez a probléma komoly gondot 
okozzon az elosztó kábelhálózatban, azonban nagyobb 
elterjedés esetén jelentkezhet ez a hatás. A cikkben 
bemutatásra került, hogy a rövid idejű túlterhelések 
hogyan befolyásolják a kábel villamos és mechanikai 
paramétereit, illetve ismertettünk egy diagnosztikai 
módszert, amellyel ez a folyamat felismerhető, azonban 
a módszer gyakorlati alkalmazhatóságához további 
vizsgálatok szükségesek. 



[1] Faludi A., Szabó L.: Villamosenergia-rendszer üzeme 
és irányítása. Felsőoktatási segédlet, 2012. 

[2] Singh, S. N.: Distributed Generation in Power Systems: 

„An Overview and Key Issues”. 24rth Indian. Engineering 
Congress, NIT Surathkal, Kerala, December 10-13, 2009 

[3] https://www.nkmaramhalozat.hu/pages/aloldal.jsp?id=30
675 

[4] Product information – NYCWY cables – Lapp Group  
https://magas.lappcdn.com/media/wysiwyg/catalog_pdfs/
PRO_192_en.pdf 

[5] Csányi G.M., Tamus Z.Á., Kordás P.: Effect of 
Enhancing Distribution Grid Resilience on Low Voltage 
Cable Ageing. In: Camarinha-Matos L., Adu-Kankam K., 
Julashokri M. (eds) Technological Innovation for 
Resilient Systems. DoCEIS 2018. IFIP Advances in 
Information and Communication Technology, vol 521. 
Springer, 

[6] M. Ekelund, B. Azhdar, M.S. Hedenqvist, U.W. 
Gedde: Long-term performance of poly(vinyl chloride) 
cables, Part 2: Migration of plasticizer”, In Polymer 
Degradation and Stability, Volume 93, Issue 9, 2008, 
Pages 1704-1710, ISSN 0141-3910 

[7] Nagy A, Tamus Z.Á.:  Effect of dioctyl phthalate (dop) 
plasticizing agent on the dielectric properties of pvc 
insulation, Conference on Diagnostics in Electrical 
Engineering (Diagnostika), Sept 2016, pp. 1–4. 


