
Középfeszültségű
kábelek

Műszaki áttekintés 

Szabványok, előírások 

Az MKM Magyar Kábel Művek Kft. termékeinek jó minőségét
az ISO 9001 szabvány előírásai szerint kialakított és harmadik
fél által tanúsított minőségirányítási rendszerben biztosítja.

A katalógusban szereplő középfeszültségű kábelek megfelel-
nek az MSZ IEC 60502, illetve a DIN VDE 0276-620 szabványok
elő írasainak. A DIN VDE szabvanynak megfelelő kábelek jelö-
lésére a VDE Intézet engedélye alapján használhatjuk a VDE
jelet.

Technológiánk, berendezéseink alkalmasak egyedi típusú, il-
letve más szabvanyoknak megfelelő kábelek gyártására is.
Ilyen esetben kérjük, keressenek meg bennünket.

Gyártási eljárás

Az extrudált vezető simítóréteg, érszigetelés és szigetelés
árnyékolás felvitelére egy műveletben (Triplex extruder fej)
kerül sor. A gyártási eljárásban az érszigetelés és a határréte-
gek térhalósítasa majd hűtése nagyfeszültségű kábelek ese-
tén a víz teljes kizárásaval, száraz nitrogéngáz közegben tör-
ténik.

Feszültség tartomány

Berendezéseink 6/10kV, illetve 20,8/36kV közötti névleges fe-
szültségű kábelek gyártására és ellenőrzésére alkalmasak.

Kábeltípusok jelölése 

A katalógusban a DIN VDE 0276-620 szabvány jelö- lésrend-
szerét alkalmazzuk. A típusjelölés a fő szerkezeti elemek be-
tűjeleinek kombinációja a vezetőtől a burkolatig.

Szerkezeti elemek 
Leírás Jel
Szabványosság jele* N
Rézvezető -
Alumíniumvezető A
Térhálós PE szigetelés 2X
Koncentrikus elhelyezésű rézhuzal árnyékolás S
Hosszirányban vízzáró árnyékolás (F)
Hossz- és keresztirányban vízzáró árnyékolás (FL)
PVC köpeny Y
PE köpeny 2Y

Vezető szerkezetének jelölése 
Leírás Jel
Körszelvényű vezető R
Egyerű, tömör vezető E
Sodrott, tömörített vezető M

Megnevezési példák 
N2XS(F)2Y 1X300 RM/25 12/20 kV
VDE szerint szabványos (N), egyerű, 300 mm2 keresztmetsze-
tű (1×300), köralakú (R), sodrott (M), réz vezetőjű (nincs jel),
THPE szigetelésű (2X), 25 mm2 keresztmetszetű (/25), kon-
centrikus rézhuzal árnyékolású (S), hosszirányban vízzáró
((F)), PE burkolatú (2Y), 12/20 kV feszültségű kábel.

NA2XSY 1X95 RE/16 6/10 kV
VDE szerint szabványos (N), egyerű, 95 mm2 keresztmetszetű
(1×95), köralakú® tömör (E) alumínium vezetőjű (A), THPE szi-
getelésű (2X), 16 mm2 keresztmetszetű (/16), koncentrikus
rézhuzal árnyékolású (S), PVC burkolatú (Y), 6/10 kV feszültsé-
gű kábel.



Kábelek felépítése

Vezető 

Anyag
A vezetők anyaga lehet: réz

alumínium

Szerkezet 
Réz: körszelvényű sodrott, tömörített
Alumínium: körszelvényű sodrott, tömörített

körszelvényű tömör
Nagyfeszültségű kábelek sodrott vezetőit kívánságra vízzáró
kivitelben is elkészítjük.

Mérettartomány 
Réz: sodrott 70-500 mm2

Alumínium: sodrott 70-800 mm2

tömör 70-300 mm2

Szabvány 
A vezető egyéb előírás hiányában megfelel a következő szab-
ványnak: HD 383 S2

Vezető simító réteg 

Anyag 
A vezetőt burkoló simító réteg félvezető, térhálósítható
kopolimer alapanyagból készül.

Vastagság 
A simító réteg vastagsága szabványos kábelek esetén
megfelel a vonatkozó  előírásoknak.

Érszigetelés 

Anyag 
A közép- és nagyfeszültségű kábelek térhálós polietilén
(THPE) szigeteléssel készülnek.

Falvastagság 

A szigetelés vastagsága szabványos kábelek esetén megfelel
a vonatkozó előírásoknak.

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk a szokványos feszült-
ségszintekhez tartozó szigetelési falvastagságokat.
Feszültségszint Szigetelés falvastagsága
Uo/U (kV) (mm)
6/10 3,4
12/20 5,5
18/30 8,0
20/35 8,8
20,8/36 8,8

Szigetelés, árnyékolás 

Anyag 
A szigetelést burkoló árnyékoló félvezető, térhálósítható ko-
polimer alapanyagból készül.

Falvastagság 
A szigetelés-árnyékoló réteg falvastagsága szabványos kábe-
lek esetén megfelel a vonatkozó előírásoknak.

Párnázó réteg 

Anyag 
A szigetelés árnyékolás és a fémárnyékolás közé félvezető
karbonpapír párnázó szalagokat viszünk fel. Vízzáró szerkezet
esetén (F és FL kivitel) a párnázó réteg duzzadóképes félveze-
tő szalagból készül.

Felviteli mód 
Egy vagy két, átlapolással feltekercselt vagy hosszanti befut-
tatással felvitt félvezető szalag.

Fémárnyékolás 

Anyag 
Nagy tisztaságú elektrolit-réz.

Felviteli mód 
a.) Huzal árnyékolás

Koncentrikus spiral formában felvitt rézhuzalokból
készül. A huzalokat egy vagy két, ellentétes irány-
ban feltekert rézszalaggal rögzítjük. 

b.) Szalag árnyékolás
Egy vagy két, spiral formában átlapolással felvitt
rézszalagból áll. (Csak külön rendelésre)

Keresztmetszet 
Az árnyékolás kerestmetszete szabványos kábel esetén meg-
felel a vonatkozó előírásoknak. Speciális, egyedi esetekben a
megrendelő specifikálja a Kábel üzemeltetési adatait (zárlati
feltételek), a kerestmetszet ennek alapján kerül kiszámításra.

A következő táblázatban összefoglaljuk a szokásos árnyéko-
lás kereszmetszeteket.

Vezető keresztmetszete Árnyékolás keresztmetszete
(mm2) (mm2) 
70 16
95 16
120 16
150 25
185 25
240 25
300 25
400 35
500 35
630 35
800 35

Lekötés 

Anyag 
A huzalárnyékolással normál esetben átlapolással felteker-
cselt poliészter vagy polipropilén szalagot helyezünk.
Hosszanti és keresztirányú vízzáró kivitel esetén (F és FL) a le-
kötés duzzadóképes szalagból készül.



Felviteli mód 
Egy vagy két, átlapolással feltekercselt szalag. Keresztirány-
ban vízzáró árnyékolás esetén készülhetfélvezető duzzadóké-
pes szalaggal is (egyenpotenciálra hozás).

Rétegelt fémfólia 

Keresztirányban is vízzáró szerkezet esetén (FL kivitel) a bur-
kolat alá hosszirányban, átlapolással felvitt polietilénnel be-
vont fémfólia kerül.

Anyag 
A fémfólia anyaga lehet: alumínium

réz

Felviteli mód 
Az egy vagy mindkét oldalán polietilén réteggel bevont fémfó-
liát hosszanti irányban átlapolva visszük fel. Az átlapolás
mentén a fóliát összeragasztjuk.

Burkolat 

Anyag 
A burkolat anyaga lehet: polivinilklorid

polietilén
Külön kívánságra a burkolat készülhet lángálló valamint ter-
meszálló kivitelben is. 

Felviteli mód 
Az extrudált burkolat színe megfelel a vonatkozó szabványok-
nak. A középfeszültségű PVC köpenyű kábelek burkolatának
színe piros, a polietilén burkolat színe fekete. Kívánságra a
burkolatot vezető grafitréteggel vonjuk be. A Kábel burkola-
tára a szabványos vagy a vevő igényének megfelelő jelölést
visszük fel az alábbi módszerek valamelyikével:

• Meleg benyomással
• Dombornyomással
• Tintasugaras matrix íróval

Vastagság 
A burkolat vastagsága szabványos kábelek esetén megfelel a
vonatkozó előírásoknak.

Sodrás 

A három egyerű kábelt összesodorjuk.



Általános műszaki adatok 

Alkalmazási terület 

A katalógusban szereplő kábelek általaban energiaátviteli cél-
ra egyenfeszültség és ipari frekvenciájú, valtakozó feszültségű
halózatokban, levegőben és földben elhelyezve alkalmazha-
tók.

Névleges feszültség 

A kábelek névleges feszültsege az a feszültseg, amelyen a
kábel normál üzemviteli korülmenyek mellett tartósan
üzemeltethető. Kozepfeszültségű kábeleknél a maximális
rendszerfeszültseg (Um) 20%-kal haladhatja meg a kábel
névleges feszültségét.

Terhelhetőség 

Tartós terhelhetőség 
Tartós terhelés esetén a vezető hőmérséklete nem haladhatja
meg a 90°C hőmérsékletet.

A katalógusban megadott adatok az alábbi általános
feltételek mellett érvényesek:

a. Földbe fektetett kábelek
Rendszerek száma 1
Elrendezés zárt háromszög
Terhelési tényező 1,0
Fektetési mélység 1,0 [m]
Talaj hőmérséklete 20 [°C]
Talaj fajlagos hőellenállása 1,0 [Km/W]

b. Levegőben elhelyezett kábelek 
Rendszerek szama 1
Elrendezés közvetlen 

napsugarzastól védve
Terhelési tényező 1,0
Levegő hőmérséklete 30 [°C]
Távolság faltól, talajtól 20 [mm]
Távolság egymastól 2D
(D:= kábel külső átmérő)

Ezektől eltérő fektetési körülmények eseten a terhelhetőséget
egyedi számítással – IEC 60287 szerint – vagy átszámítási té-
nyezők segítségével lehet meghatározni. (4. melléklet)

Túlterhelhetőség 
A kábel esetenként 8 óra, évente összesen nem több, mint 100
óra időtartamra túlterhelhető úgy, hogy az áramvezető hő
mérséklete ne lépje túl a 130°C-t.

Zárlati terhelhetőség 
A vezető és az árnyékolás megengedett zárlati áramát az IEC
949 szerint számíthatjuk.

Adiabatikus változást és névleges terheléshez tartozó kiindu-
lási hő mérsékleteket feltételezve a tájékoztató értékeket a
mellékelt táblazatokban találhatunk. (2. melléklet)

Vezető zárlati árama 

A vezető kiindulási hőmérséklete 90°C. 
A vezető hőmérséklete a zárlat időtartama alatt nem lépheti
túl a 250°C-t.

Árnyékolás zárlati árama 

Az árnyékolás közelítő kiindulási hőmérséklete 80°C.
Az árnyékolás hőmérséklete a zárlat időtartama alatt nem
lépheti túl-szerkezettől függően-a 250°C, illetva a 350°C-ot.

A kábelek impedanciái 

Vezető ellenállás 
A vezető ellenállásértéke megfelel a HD 383 S2 szabvány elő-
írásainak. (1. melléklet)

Kapacitás, töltőáram 
A táblázatokban tájékoztató jelleggel megadjuk a kábelek
üzemi kapacitásait. A kapacitás segítségével a töltőáram és a
töltő teljesítmény számítható. (3. melléklet)

Impedanciák 

POZITÍV ÉS NEGATÍV SORRENDŰ IMPEDANCIA

Kábelvonalak pozitív és negatív sorrend impedanciájának ér-
téke megegyezik, a fektetési elrendezés ismeretében számít-
ható.

ZÉRUS SORRENDŰ IMPEDANCIA

Kábelvonalak zérus sorrendű impedanciája a fektetési elren-
dezés ismeretében számítható, de függ a zérus sorrend áram
visszavezetésének módjától is.
Áramvisszavezetés csak a kábel fémköpenyén (árnyékolás,
páncélozás stb.)

ÁRAMVISSZAVEZETÉS CSAK A FÖLDBEN

ÁRAMVISSZAVEZETÉS A KÁBEL FÉMKÖPENYÉN ÉS A FÖLDBEN



Fektetési előírások 

Hőmérséklet 

A kábel hőmérséklete fektetéskor nem lehet kisebb, mint:
a) PVC burkolatú kábelnél -5°C
b) PE  burkolatú kábelnél -20°C

Ha a környezeti hőmeérséklet a megengedett érték alatt van,
a kábelt megfelelően temperált helységben való több napos
előmelegítés után lehet fektetni. Ilyen esetekben a fektetés
időtartamát is korlátozni kell.

Hajlítási sugár 

A kábelek fektetése során és végleges elhelyezesekor a
hajlítási sugár nem lehet kisebb, mint az alábbi képlettel
számítható érték:

r =k × (d+D)

ahol:
r hajlítási sugár [mm]
k szerkezettől függő állandó 
d vezető átmérő [mm]
D kábel külső átmérő [mm]

A szerkezettől függő k állandó értéke: 

fémfóliaköpeny esetén k=12,5
egyéb esetben k=10,0

Kötések, végelzárók közvetlen közelében a kábelek hajlítasa
nem megengedett.
A kábelek szállítása, tárolása a megengedett hajlítási sugártól
eltérő (kisebb), de a gyártó által meghatározott  magátmérőjű
dobokon történhet. Ha szükséges, egyszeri átcsévélés azonos
magátmérőjű dobra megengedett.

Húzóerő 

A kábeleket fektetéskor általában a vezetőjüknél megfogva
húzzák. Acélpáncélos vagy polietilén burkolatú kábelek esetén
húzóharisnyát is lehet alkalmazni. 
A húzóerő egyik  esetben sem haladhatja meg az alábbi
képlettel számítható értéket:

F =K × A
ahol:
F húzóerő [N] 
K anyagtól függő állandó 

A vezető(k) keresztmetszete [mm2]
Az anyagtól függő állandó értéke:

Réz 50 [N/mm2]
Alumínium 30 [N/mm2]

A húzóerő számításánál az árnyékolás vagy koncentrikus
nullavezető keresztmetszetét figyelmen kívül kell hagyni.


