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Rövidítés jegyzék
DRL – Digitális ívoltó tekercs szabályozó automatika
DTIVA- Digitális túláram idő védelem és automatika
DTRV – Digitális transzformátor védelem
ELMŰ - Elektromos Művek NAF - Nagyfeszültség
ÉMÁSZ - Északmagyarországi áramszolgáltató KÖF – Középfeszültség
EPR- Kivitt transzferpotenciál
FÁNOE – Földzárlati áramnövelő olaj ellenállás
FÁVA – Földzárlati áramnövelő ellenállást vezérlő automatika
FN – Egyfázisú földérintéses zárlat
GVA- Gyors visszakapcsolás
I – Áram
KIF- Kisfeszültség
KÜÁ – Különleges Üzemállapot
LVA- Lassú visszakapcsolás
MEKH - Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VER - Villamosenergia
rendszer
OK- Oszlopkapcsoló
R – Ellenállás
S – Látszólagos teljesítmény
TMOK – Távműködtetésű oszlopkapcsoló
U - Feszültség
UCTE - Union of the Coordination and Transmission of Eletricity
UTp – Érintési feszültség
UvTp – Független érintési feszültség
Z – Impedancia
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1. Bevezetés
A 2011-ben megjelentj MSZ EN szabványok megjelenése szigorította a
megengedett érintési feszültségek értékét. Ez felveti a földzárlattartás fenntarthatóságának
a kérdését. Szakdolgozatomban ezen új szabványok hatását vizsgálom a középfeszültségű
elosztó hálózatra. Az új földelési, létesítési szabványok megjelenése komoly gondot jelent
az érintésvédelmi szabályok betartására nézve.
Az új szabványok megjelenésének indokai:


Az EU tagországok az áramütés elleni védekezés részletesebb szabályozását tartották
szükségesnek



A 132 kV-os és nagyobb feszültségű hálózatok zárlati áramai az utóbbi évtizedekben
megnőttek, NAF/KÖF állomások, lakóterületek közelében létesülnek, körül öleli a város.
Nő az áramütés veszélye.



A hálózatok igénybevétele az időjárás változás miatt jelentősen megváltozott.

A földzárlattartás egy lehetséges üzemállapot volt az áramszolgáltatóknál ugyanis a
hiba jelentkezése után is működtethető a hálózat, így nem jár fogyasztói kieséssel illetve az
abból származó költségekkel. A szigorodott szabályok miatt kevés esetben lehet, ezt a
módszert alkalmazni emiatt romlanak a hálózat mutatói. Néhány hálózati engedélyes már
le is tiltotta a földzárlattartást. Jelenleg az ELMÜ és különösen az ÉMÁSZ hálózatain
alkalmazzák a földzárlatos üzemet. Természetesen a földzárlattartásnak szigorú előírásai
vannak (időtartam, lakott terület, őrzés kérdése).
Dolgozatomban a kérdés megoldásához szükséges ismereteket összegyűjtve a
probléma szempontjából érintett témaköröket vizsgálom. A szolgáltatók szempontjából a
legkedvezőbb eset, ha van lehetőség a földzárlattartásra és vele egyidejűleg a szabvány
betartására. Ezen tervek megvalósulásához előre láthatólag új védelmi stratégiára vagy a
meglévőnek valamilyen módosítására lenne szükség, ami jelentős költségekkel járna.
Másik lehetőség, hogy a szolgáltatók teljesen felhagynak a földzárlattartással. Meg kell
azonban jegyezni, hogy az érintési feszültség betartása nem csak a földzárlattartás miatt
kötelezettség, így ezzel a kérdéssel együtt kell vizsgálni a földzárlattartást.
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2. Magyar villamosenergia rendszer felépítése.
2.1. Kialakulása
Napjainkban, életünk minden területén nélkülözhetetlenné vált a villamos energia.
A villamosenergia áru. Előállítják, kereskednek vele, elosztják, van minősége,
jellemző paraméterei, egységára, valamint a kereskedelmét jogszabályok szabályozzák
(VET - Villamos Energia Törvény). Külön cégek foglalkoznak az energia előállításával,
szállításával és elosztásával, kereskedelmével. A villamos energia fogyasztása a
mindennapi élethez igazodik, ezért földrajzi helytől, évszaktól és napszaktól függően az
igényelt villamos teljesítmény időben erősen változó jellegű. A villamosenergiát
különböző feszültségszintű hálózatokon keresztül szállítjuk a termelőktől a fogyasztókig.
A villamosenergia termelését átvitelét és elosztását nevezzük villamosenergia rendszernek.
A közcélú villamosenergia szolgáltatás Magyarországon 1878-ban Temesváron
kezdődött, Budapesten 1893-ban indult meg. A faluvillamosítás befejezésére Aporligeten
1963-ban került sor. A II. Világháború után az ország különböző részein regionális
villamosenergia rendszerek, köznyelven VER-ek jöttek létre. Ezek önmagukban,
egymástól függetlenül, többé-kevésbé kiegyensúlyozottan működtek, annyi energiát
termelve amennyit el is fogyasztottak. A növekvő igények miatt az egyes körzeteket nagy
átviteli kapacitású távvezetékekkel összekapcsolták, így képesek voltak egymás
kisegítésére és lehetővé vált az erőművek közötti teherelosztás, illetve nőtt a fogyasztók
ellátásának biztonsága.
A korszerű turbinák csak nagy egységteljesítmény esetén működnek jó hatásfokkal.
Ennek eredményeként az energiafejlesztés területileg koncentrálódott. Nőtt a távolság az
energiafejlesztő és a fogyasztási helyek között. Olyan energiaátvitel vált szükségessé,
amely mind a nagytávolságú átvitelt, mind az elosztást alacsony hálózati veszteséggel
lehetővé tette. Ezeket az igényeket a villamosenergia átvitel tudta biztosítani. Ezt a
vertikális energiarendszert az utóbbi időben kiegészíti az elosztott energiatermelés,
kierőművek megjelenése (horizontális energiarendszer).
A technikai fejlődés hatására kialakultak a kontinens méretű területekre kiterjedő,
jelentős gazdasági előnyöket és nagy üzembiztonságot eredményező együttműködő
energiarendszerek. Így jött létre 1951-ben az európai kontinens első nagy villamosenergiairendszer egyesülése (VERE) majd később az UCPTE (Union of the Coordination of
Product and Transmission of Eletricity). Később 1999. június 1-én, új néven az UCTE.
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Legfontosabb feladata az összekapcsolt rendszerek üzembiztonságát és megbízhatóságát,
valamint a villamosenergia-piac működését szolgáló koordináció és együttműködés
biztosítása. A következő ábra a magyar VER nemzetközi kapcsolatait mutatja be és a
kapcsolatokon keresztüli tranzitokat 2019.04.08-án [1].

2.1.ábra: A magyar villamos energia rendszer legfontosabb kapcsolatai.

2.2. Felépítése
Villamosenergia rendszer alatt a villamosenergia termelő erőműveket, a megtermelt
energiát átalakító állomásokat, a szállító és elosztó vezetékeket értjük.
A villamoshálózatokat az alábbiak szerint csoportosíthatjuk:


Rendeltetés



Feszültségszint



Alakzat



Áramnem



Frekvencia
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2.2.1. Rendeltetés
A villamos hálózatok rendeltetését a feszültség szint alapján tekinthetjük át [1]:


Kisfeszültségű elosztóhálózatok: amelyek közvetlenül a lakossági és egyéb,
kisebb energiaigényű fogyasztókat látják el villamos energiával, illetve fogadják a
háztartási méretű kiserőművek termelését. Feszültségük 400/230 V.



Középfeszültségű elosztóhálózatok: feladata a villamos energia elosztása a
tápponti állomásoktól a fogyasztói transzformátorokig. Az energia elosztása 11 kV
és 22 kV (ritkábban 35 kV) feszültségen történik. Középfeszültségre csatlakoznak
a nagyobb energiaigényű ipari fogyasztók, illetve a megújuló energiát hasznosító
kiserőművek is. Az ipartelepek, erőművek belső hálózatán megtaláljuk a 3 kV és a
6 kV-os feszültségszinteket is.



Főelosztóhálózat: rendeltetése a villamos energia szállítása az alaphálózati
csomópontokból az elosztóhálózat táppontjaihoz. Napjainkban a 132 kV
feszültségű hálózatok látják el ezt a funkciót (korábbiakban a 30, illetve 35 kV-os
hálózatok is főelosztó hálózatként működtek).



Országos alaphálózat: az ország nagy erőműveit és alaphálózati állomásait köti
össze, teszi alkalmassá nagy teljesítmények szállítására. Az itt használt
feszültségszintek 220 kV és 400 kV.



Nemzetközi kooperációs hálózat: a különböző országok alaphálózatát köti össze
egymással. Így az egyes országok villamosenergia-rendszereinek magasabb szintű
együttműködésével jön létre a nemzetközi kooperációs villamosenergia-rendszer. A
feszültségszintek: 220 kV, 400 kV, 750 kV.
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2.2. ábra: Különböző feszültségű hálózatok elvi kapcsolata [1].

2.2.2. Feszültségszintek
A villamosenergia szállításnál fő szempont a gazdaságosság. Ezt leginkább a
feszültség nagysága befolyásolja, amin az energia szállítás történik. Leggazdaságosabb
feszültség az a feszültségérték, amelyen a legkisebb a szállítási költség. Ez függ a szállítási
távolságtól és az átvitt teljesítménytől. Egy adott feszültségen, ha egyre nagyobb
teljesítményt akarunk átvinni (S=U·I) nőni fog az áram így megnő a szükséges vezető
keresztmetszet. Az áram növekedés következménye, hogy a teljesítmény veszteség is nőni
fog (P=I2·R) igy növekszik az üzemeltetési költség is. Nagy teljesítmények nagy
távolságokra való átvitelénél a vezetéken fellépő feszültségesés miatt is fontos a jó átviteli
feszültség megválasztása [1].
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Szabványos feszültségek [1]:
Törpefeszültség: a berendezés akkor törpefeszültségű, ha nincsenek olyan vezetői,
amelyek névleges feszültsége egymás közt, vagy a földhöz képest váltakozó áram esetében
50 V-nál, egyenáram esetében 120 V-nál nagyobb.
Kisfeszültség: a berendezés akkor kisfeszültségű, ha vannak olyan vezetői,
amelyek között a névleges feszültség váltakozó áram esetében 50 V-nál nagyobb, de
kisebb 1000 V-nál. A közcélú kisfeszültségű elosztóhálózat feszültsége 3*230/400 V.
Nagyfeszültségű: a berendezés akkor nagyfeszültségű, ha vannak olyan vezetői,
amelyek között a névleges feszültség váltakozó áram esetében 1000 V-nál, egyenáram
esetében 1500 V-nál nagyobb. A gyakorlatban a 45 kV-nál kisebb nagyfeszültséget
középfeszültségnek nevezzük.
A Magyarországi villamosenergia hálózatok három fő csoportra oszthatók:


alaphálózatok
o feszültségszintjei 750 kV, 400 kV, 220 kV
o néhány 132 kV-os főelosztó hálózat alaphálózati szerepet is betölthet



főelosztó hálózatok
o feszültségszintjei 132 kV
o korábban Budapesten 30 kV jelentette a főelosztó hálózatot, napjainkban
esetenként 35 kV is betölthet főelosztó hálózati szerepet



elosztó hálózatok
o feszültségszintjei középfeszültségen 11 kV, 22 kV, 35 kV
kisfeszültségen 0,23/0,4 kV

2.2.3. Hálózat alakzatok
A különböző feszültségszintű hálózatok különböző hálózati alakzatban, eltérő
üzembiztonsági, üzemfolytonossági szinten biztosítják a villamos energiát a fogyasztók
számára.
Sugras hálózat:
A fogyasztó egyetlen vezetéken, egy úton és csak egy irányból van ellátva. Előnye
hogy egyszerűen áttekinthető, a hibás vezetékszakasz egyszerűen meghatározható és
11

leválasztása egyszerű. Hátránya hogy gerinc vagy szárny vezeték hibája esetén az érintett
fogyasztók ellátás nélkül maradnak. Jellemzően a 11 kV 22 kV és 35 kV-os elosztó
hálózaton alkalmazzák [1].
Gyűrűs hálózat:
A sugaras hálózatoknál előforduló esetleges tartós villamosenergia-kimaradás
elkerülésére a sugaras vezetékeket úgy alakítják ki, hogy az azonos táppontból kiinduló
gerincvezetékek, egy pontban találkozzanak. Az összekötés helyén kapcsolót alkalmaznak,
amely üzemszerűen nyitott. Így a hálózat valamely részén bekövetkezett meghibásodás
esetén a gerincvezeték bontásával a fogyasztók egy része a másik irányból kaphat táplálást.
A gyűrűs hálózat bontáspontját veszteség és feszültség esés szempontjából optimalizálják. A
gyűrűről leágazó vezetékek sugaras ellátást biztosítanak. Jellemző feszültség szint: a
középfeszültségű elosztó hálózat 11 kV, 22 kV, 35 kV [1].

Íves hálózat:
Kialakítása lényegében azonos a gyűrűs hálózatokéval, csak egymástól független
táppontokból indulnak ki a gerincvezetékek, melyek azután egy kapcsolón keresztül
kapcsolódnak össze. Előnyük a gyűrűs hálózatokkal szemben, hogy bármelyik táppont
kiesése esetén biztosítható a fogyasztók villamos energiával történő ellátása a másik
táppont felől. Ebben az esetben a bontáspontban lévő kapcsolót zárni kell, mivel az íves
hálózat üzemszerűen sugarasan üzemel. Leginkább szintén a középfeszültségű elosztó
hálózaton használják [1].
Körvezeték:
Azonos táppontból táplált olyan vezeték alakzat, amely a táppontból kiindulva az
összes fogyasztókat ellátva villamos energiával ismét visszatér a táppontba. A fogyasztók
gyűjtősínről ágaznak le. Előnye, hogy bármelyik fogyasztó üzemszerűen két oldalról
kaphat táplálást. Az íves hálózat esetén csak egy fogyasztó számára biztosítható a
kétirányú ellátás, a körvezeték esetében ez valamennyi fogyasztó számára biztosítható. Ez
az energiaellátás minőségét és biztonságát nagymértékben növeli [1].
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Két végén táplált vezeték:
Kialakítása lényegében azonos az íves hálózatókéval, de a fogyasztók folyamatosan
kapcsolódnak mindkét táppontra, azaz az ív nincs középen bontva, így az energiaellátás
biztonsága nagyobb [1].
Párhuzamos vezeték:
A villamosenergia-ellátásban fontos csomópontok összekötésére, vagy nagyobb
üzemi fogyasztók üzembiztos energiaellátására szolgáló hálózat. Előnye, hogy egy vezeték
kisesése estén is ellátható a fogyasztó [1].
Hurkolt hálózat:
A hálózat egyidejűleg több tápponton keresztül látja el villamos energiával az
egymással is több vezetékkel összekapcsolt fogyasztókat. Előnye, hogy a fogyasztók
villamos energiával való ellátásának biztonsága a legnagyobb és a villamosenergia
szolgáltatás minőségi jellemzői is a legjobbak. Hátránya, hogy bonyolultsága miatt
létesítési költségei igen nagyok. Az alap és főelosztó hálózaton használják nagy
üzembiztonsága miatt. A tervezés feltétele, hogy biztosítsa az n-1 hibaelv betartását [1].

3. Csillagpont rögzítés műszaki megoldásai.
A hálózatok csillagpontkezelésén az adott hálózat csillagpontjai és a föld közötti
kapcsolat módjait értjük. A csillagpontkezelés szempontjából alapvetően a hálózatok két
nagy csoportját különböztetjük meg: földeletlen csillagpontú és földelt csillagpontú
hálózat melyek lehetnek közvetlenül vagy közvetve földeltek [2].

3.1. Földeletlen (szigetelt) csillagpontú hálózat
Minden olyan hálózat, amelynek egyetlen pontja sincs a földdel üzemszerűen
összekötve. Aszimmetrikus hiba esetén a csillagpont potenciálja a földpotenciálhoz képest
eltolódik és megemelkedik a hibátlan fázisok feszültsége, ami megnöveli a hálózaton lévő
készülékek igénybevételét. Az egyfázisú földzárlatok esetén az ép fázisok névleges
fázisfeszültségét maximum az eredeti érték √ 3-szorosára növelhetik.
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Egyfázisú földzárlatkor a zárlati áramkör csak az ép fázisok földhöz képesti
kapacitásain keresztül tud záródni. Ez a kapacitás arányos a vezeték hosszával és
viszonylag kis értékű. Nem túl nagy kiterjedésű hálózatokon a zárlati áramkörbe sorosan
beiktatandó kapacitív reaktancia értéke nagy, tehát a földzárlati áram értéke csak néhány
amper. Ebből következik, hogy a földeletlen csillagpontú hálózatok földzárlati árama a
hálózat kiterjedésének, az egy tápponthoz fémesen csatlakozó vezetékek hosszúságának
csökkentésével korlátozható. Az ilyen hálózat fő előnye, hogy kis kiterjedés esetén a kis
földzárlati áram miatt a földzárlatos üzem hosszabb ideig fenntartható, és így lehetőség van
a hiba kikapcsolás nélküli megkereséséhez [3].

3.1. ábra: Földeletlen (szigetelt) csillagpontú hálózat [2].

3.1. Földelt csillagpontú hálózat
Minden olyan hálózat, amelynek legalább egy csillagpontja a földdel közvetlenül
vagy közvetve össze van kötve, földelt csillagpontú hálózatnak nevezzük.

3.1.1. Közvetlenül földelt csillagpontú hálózat
Legalább egy transzformátorának csillagpontja jól vezető, fémes összeköttetésben
áll a földdel. Csillagpont és a föld közötti földelő impedancia (Zf )=0. A közvetlenül földelt
csillagpontú hálózatokon az egyfázisú földérintéses (FN) hibák esetében folyó hibaáram
nagysága a rövidzárlati áramok nagyságrendjébe esik (földrövidzárlat), sőt előfordulhat
olyan eset is, hogy a földrövidzárlati áram nagyobb, mint a háromfázisú rövidzárlati áram.
Az ép fázisok feszültség emelkedése itt a legkisebb.
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3.2. ábra: Közvetlenül földelt csillagpontú hálózat [2].

3.1.2. Közvetve földelt csillagpontú hálózat
Legalább egy csillagpontja ellenálláson vagy reaktancián keresztül csatlakozik a
földhöz. A csillagpont reaktancián keresztül való földelésével az ívelő földzárlatok íve
kioltható (ívoltó tekercs), mivel a hibahelyen folyó kapacitív földzárlati áramot a
földreaktancia induktív árama kompenzálja. Az ilyen módszerekkel földelt hálózatokat
nevezzük kompenzált hálózatnak.

3.3.ábra: Ellenálláson keresztül földelt csillagpont( Hosszúföld ellenállás) Tekercsen keresztül földelt
csillagpont (Petersen tekercs) [2].

3.4.ábra: Egyfázisú földzárlat és kompenzálása [2]:
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A

hálózat

kellő

mértékű

földzárlat-kompenzálásához

választandó

kompenzálótekercs induktivitásának értéke a hálózat fázisvezetőinek a földhöz viszonyított
őszkapacitásától (C0) függ.
Ha a kompenzáló hálózat tápláló transzformátora háromszög tekercselésű, akkor a
kompenzáló tekercs elhelyezhetősége érdekében ún. mesterséges csillagpontot szokás
kialakítani. Erre a célra általában megfelel a transzformátorállomások váltakozó áramú
segédüzemi transzformátora.

3.5.ábra: Mesterséges csillagpont kialakítás [2].

A kompenzáló tekercs automatikusan szabályozható, beállítási értékét a hálózat
kapacitív

töltőáram

szükséglete

határozza

meg

(kismértékben

túlkompenzált).

Kompenzáltan üzemeltetik a 22 kV-os és a 35 kV-os hálózatokat. 11 kV-os kábelhálózat
esetén a csillagpontot ellenálláson (hosszú föld ellenállás) keresztül rögzítik [2].

4. Régi és új szabványokban foglalt érintésvédelmi
feszültségek összehasonlítása.
A

nagyfeszültségű

energetikai

létesítmények

élet-

és

vagyonvédelmi

szempontból biztonságos működését szolgálják azok a szabványok, amelyek ezeknek
a sajátos építményeknek a létesítésére, ezen belül az áramütés veszélyét
megakadályozó földelőrendszerek kialakítására vonatkoznak.
Magyarországon korábban az MSZ 172 szabvány sorozat foglalkozott az
érintésvédelem kérdésével mind az 1 kV alatti mind az 1 kV feletti feszültségszintekre
vonatkozóan. Ezeket a szabványokat időközben új nemzetközi szabványok váltották fel,
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amelyek szigorítottak az érintési feszültség értékeken. Az érintésvédelem fogalom helyett
az áramütés elleni védelem fogalmat vezették be. Nézzük meg milyen előírások voltak
korábban és mik a jelenlegi előírások [6].

4.1. Régi MSZ 172/2-3 szabvány
Az MSZ 172/2 szabvány a védelmi idő függvényében határozta meg a
megengedhető hiba-, illetve érintési feszültség mértékét. A hibafeszültség értékére a
szabvány az érintési feszültség kétszeresét adta meg.
A megengedhető érintési feszültség (UL) értékét a kikapcsolás bekövetkeztéig a
kikapcsolási idő függvényében:


0,5 s-nál nem hosszabb kikapcsolási idő esetén 1 000 V,



1,5 s-nál nem hosszabb kikapcsolási idő esetén 500 V,



1,5 s-nál hosszabb kikapcsolási idő esetén vagy önműködő kikapcsolás nélkül 65
V.
A szabvány szerint, ha a védőföldelés önmagában nem tudná a hibafeszültséget a

megengedett érintési feszültség (UL) kétszerese alá szorítani, akkor kiegészítésül potenciálbefolyásolás, elkerítés vagy a környezet elszigetelése kiegészítő érintésvédelmi módok
valamelyikét is alkalmazni kell az érintési feszültségnek a hibafeszültség felénél kisebb
értékre való korlátozására.
Néhány kiegészítés a szabványból:


A szabvány megengedte, hogy szabadvezetékek esetén, lakott területen kívüli
oszlopon, amennyiben azon csak tömör testű szigetelők vannak, vagy a
szabadvezetéket földzárlat esetén az önműködő védelem 1,5 s –nál nem
hosszabb idő alatt kikapcsolja, továbbá tartós földzárlatos üzem nem
megengedett elégséges az oszlop saját földelése.

Érintési feszültségre történő méretezés nélkül 10 Ω-os vagy kisebb szétterjedési ellenállású
földelést kell alkalmazni [5].


azoknál a kezelőhelynek minősülő oszlopoknál, amelyek 13 A-nél nem
nagyobb tartós, és 200 A-nél nem nagyobb, 1,5 s-nál nem hosszabb idő alatt
önműködően lekapcsolt földzárlati áramerősségű hálózatokban vannak, továbbá



azoknál a lakott területen lévő, fémből vagy más vezető anyagból készült,
továbbá a vasbeton oszlopoknál, amelyeken ugyancsak tömörtestű szigetelők
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vannak, de olyan hálózaton, amelyen a tartós földzárlatos üzem is meg van
engedve.


Túlfeszültség korlátozóval szerelt oszlopoknál 5 Ohmos földelést kell létesíteni!

Földzárlat esetén a hibás vonal szelektív kiválasztására KÖF hálózatokon
előszeretettel használt a csillagpontba beépített földzárlati áram növelő ellenállás
(FÁNOE). Az ELMÜ – ÉMÁSZ KÖF hálózatokon alkalmazott FÁNOE és a védelmi idők
miatt ennek a szabványnak sem feleltek meg a hálózatok. A lekapcsolási idő meghaladta az
1,5 s-ot, az 50 Ω-os FÁNOE miatt 250 A a földzárlati áramnövelés értéke, így 10 Ω-os
földelő ellenállás eseten a hibahelyi feszültség 2500 V , ami az idő függvényében szintén
nem felelt meg [5].

4.2. Az új MSZ EN 50522 és MSZ EN 50341 szabványok
2013-ban megjelent magyarul is az új MSZ EN 50522:2013 1 kV-nál nagyobb
feszültségű váltakozó áramú létesítmények földelése (Earthing of power installations
exceeding 1 kV a.c.) című szabvány, illetve az MSZ EN 50341-1:2013 1 kV-nál nagyobb
feszültségű váltakozó áramú létesítmények létesítése című szabvány.
Ezek a szabványok jelentős mértékben szigorították az érintési feszültség mértékét.
Az új szabványok csak azokra a hálózati berendezésekre vonatkoznak, amelyek a szabvány
megjelenését követően létesülnek, vagy jelentős mértékben átalakításra kerülnek. Így a
korábban létesült vezetékekre a korábbi MSZ 172/2 szabványlap vonatkozik.
A kérdés az, milyen változást eredményezett az új szabvány az oszlopok földelését
illetően, illetve, hogy ezt a változást kell e és mikor kell alkalmazni a meglévő
hálózatokon, vagy milyen módon kell változtatni a földzárlatvédelmi érzékelésben,
védelmi filozófiában. Az alap görbéből látható, hogy a hibafeszültség értéke 2000 V alatt
marad és nagyon gyorsan (nem lépcsőzetesen, mint az MSZ 172/2 szabvány szerint)
csökken az időben [5].
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4.2.1. ábra: Érintési feszültség az MSZ EN 50522 szabvány szerint [5].

A fenti görbe 10 sec-ig mutatja az értékeket. A szabvány rögzíti, hogy 10 sec-nál
hosszabb ideig fennálló földzárlat esetén a megengedett érintési feszültség 80 V. A 80 V a
10 s-nál hosszabb időtartamra megengedett UTp feszültség (az MSZ EN 50522 szabvány
csak az UD feszültséget határozza, meg ami megegyezik az UTp feszültséggel). Ez az a
feszültség, ami a test impedancia és a megengedett testáram szorzataként adódik. A vasúti
földelési szabvány ezt testfeszültségnek (body voltage) is nevezi.
2014-ben megjelent egy magyar kiegészítés MSZE 50341 előszabvány jelöléssel.
Ez az előszabvány a különböző talaj fajlagos ellenállások és egyéb járulékos ellenállások
figyelembevételével három területi besorolást határoz meg, amelyre eltérő független
érintési feszültség értékeket ad meg:

4.2.2. ábra: UvTp Független érintési feszültség az idő függvényében [5].
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I. játszóterek, uszodák, kempingek, szabadidős létesítmények és hasonló helyek,
ahol emberek gyűlhetnek össze meztelen lábbal. Az emberi test ellenállásán kívül
járulékos ellenállásként csak a tartózkodási pont minimális ellenállása (750 Ω
földhöz).



II. olyan beépített helyek, ahol okkal feltételezhető, hogy az emberek cipőt viselnek
és ahol nagy fajlagos ellenállású felszíni réteg (aszfalt, kavics, stb.) van, mint a
közutak, parkolóhelyek stb.



III. kis látogatottságú külterületi helyek, ahol feltételezhető, hogy az emberek cipőt
viselnek és az oszlopföldelés fém részeinek (csatlakozó sín) véletlenszerű közvetlen
(fémes) érintése nem lehetséges, (pl. megfelelő festékborítással rendelkezik). Ebben
az esetben a feltételezett járulékos ellenállás 8500 Ω. Amelyből 5000 Ω a lábbeli,
750 Ω a tápponti „földelési ellenállás”. 2750 Ω a kézponti ellenállás bele értve az
oszlop betontest járulékos elellenállását is [6].
A szabvány kimondja: Olyan helyeken lévő oszlopokat, amelyek az emberek

által nem látogathatók szabadon, vagy ahol az emberek jelenléte ritka, ott az érintési
feszültségeket nem szükséges fontolóra venni abban az esetben, ha a szabadvezeték
védelmi célból önműködő lekapcsolással van ellátva. Ha fel lehet tételezni, hogy az
emberek jelenléte ritka, akkor ennek a jelenlétnek és egy önműködően elhárított zárlat
egyidejű előfordulási valószínűsége elhanyagolható, és így a földelés méretezése
kielégítőnek tekinthető.
A járulékos ellenállások figyelembevételével adódó „igazi” megengedett feszültség
az UvTp független érintési feszültség (prospective touch voltage).
A földelési szabvány mellékletének ábrájához (4.2. ábra) fűzött értelmezés világítja
ezt meg:

4.2.3.ábra: UvTp és Utp összefüggése [6].
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Jelmagyarázat az ábrához
UvTp a feszültségforrásként ható feszültségkülönbség a személyek biztonságát
garantáló korlátozó értékeket tartalmazó érintési áramkörben, ismert járulékos ellenállások
(pl. lábbelik, tartózkodási felületek szigetelő anyaga) alkalmazása esetén:
ZT

A test eredő impedanciája

IB

Az emberi testen keresztül folyó áram

UTp

Megengedett érintési feszültség, az emberi testen fellépő feszültség

RF

Járulékos ellenállás (RF = RF1 + RF2)

RF1

pl. a lábbeli ellenállása

RF2

a tartózkodási pont ellenállása a földhöz
Azaz az UvTp úgy adódik, hogy az UTp –hez hozzá kell adni a járulékos

feszültségeket: UvTp (tf) = UTp (tf) + (RF1+RF2)·IB [5]

Testá
ram IB
[mA]

Időtartam tf
[s]

Megengedett független érintési
feszültség, UvTp V

Megengedett
érintési
feszültség
UTp
[V]

I.
2× UTp

Szigorúsági szint
II.
III:
Ra = 4000 Ω Ra = 8500 Ω

900

0.05

716

1432

4316

8366

750

0.10

654

1308

3654

7029

600

0.20

537

1074

2937

5637

200

0.50

220

440

1020

1920

80

1.00

117

234

437

797

60

2.00

96

192

336

606

51

5.00

86

172

290

520

50

10.002)

85

170

285

510

4.2.1 táblázat: megengedett érintési feszültségek az idő függvényében [8].
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4.2.1. Legfontosabb újdonságok az új szabványban
Kivitt (transzfer) potenciál:
Egy földelő rendszeren a földáram által okozott potenciál-emelkedés, melyet egy
vele összekötött vezető (pl. fém kábelköpeny, PEN-vezető, csővezeték, sín) kivisz a
referencia földhöz képest csekély, vagy nulla potenciál-emelkedésű övezetekbe, és ezzel
potenciál-különbséget hoz létre a vezető és környezete között.
Globális földelő rendszer:
A helyi (lokális) földelő rendszerek összekötésével létrehozott eredő földelő
rendszer, amely földelő rendszerek közelsége folytán biztosítja azt, hogy nem lépnek fel
veszélyes érintési feszültségek.
Földelő elektróda:
A talajjal villamos érintkezésben lévő vezetőképes rész, amely be lehet ágyazva a
talajba vagy egy speciális vezetőképes közegbe, pl. betonba vagy kokszba.

Földelővezető:
Olyan vezető, amely egy rendszer vagy egy létesítmény egy adott pontja és egy
földelő elektróda között villamos összeköttetést létesít.
Legfontosabb változások az új szabványban [6]:


Kivitt feszültséggel is számol (Transzfer potenciál)



Teljes élettartamra méretez (figyelembe veszi a korróziót és a mechanikus
igénybevételt), viszont ezért nem ír elő folyamatos ellenőrzést



Fontos különbség a régi szabványokhoz képest, hogy nem a védelmek alap idejére,
hanem a tartalékvédelem működési idejére kell méretezni. A termikus és
mechanikus igénybevételt a tartalék védelem működési ideje alapján kell
meghatározni, de a lépés- és érintési feszültséget, valamint a transzfer potenciált a
normál védelem alapján kell számolni.



Figyelembe lehet venni a megbízhatóan kapcsolódó egyéb földelő rendszereket is.
Globális földelő háló



Csak a tényleges potenciálemelkedést okozó föld irányú áramokra kell méretezni.
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4.2.2. Keletkező problémák
Az alábbi ábrán összehasonlítottam a régi és az új szabvány érintési feszültségeit.
Ebből látható, hogy a régi szabvány (piros vonal) lényegesen magasabb érintési
feszültségeket engedett meg és hosszabb ideig.

4.4 ábra:Megengedett hibahelyi feszültségek összehasonlító grafikon [5].

Transzferpotenciál problémák a KIF hálózatokon:
A

villamosenergia

hálózatok

engedélyeseinek

biztosítani

kell,

hogy

közép/kisfeszültségű transzformátorállomásokon egy középfeszültségű földzárlat esetén a
fellépő földzárlati áram ne okozzon a kisfeszültségű hálózatba történő áthatolásával a
megengedettnél nagyobb igénybevételi feszültséget. (U1)
A megengedett igénybevételi feszültség: U1 = U0 + EPR


ha a KÖF rendszer tartós földzárlatának időtartama t > 5s. U1 = U0 + 250V



ha a KÖF rendszer tartós földzárlatának időtartama t ≤ 5s. U1 = U0 + 1200V.

Ahol U0 = fázisfeszültség, EPR = földpotenciál-emelkedés.
Ennek eléréshez szükséges, hogy a kisfeszültségű hálózat nullavezető rendszerének eredő
földelési ellenállása általános esetben: Re ≤ 0,5 Ω legyen. A kisfeszültségű hálózat
biztonságos üzemeltetésének feltétele, hogy a nullavezető potenciál emelkedése üzemzavar
esetén se lehessen nagyobb mint 50 V [6].
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5. Villamosenergia szállítás minőségi mutatói
A fogyasztói érzetet jelentős mértékben befolyásolja a szolgáltatott villamosenergia
minősége. Ezek között a legfontosabbak a következők:


üzembiztonság, üzemfolytonosság



feszültség minősége



szolgáltatási garanciák.
Természetesen az egyes paraméterek nem egyformán érintik a fogyasztókat, ennek

ellenére a szolgáltatás minőségét egységesíteni kell. Az egységes szempontokat, elvárt
minőséget szabványok, rendeletek, illetve MEKH (Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal) előírások, ajánlások rögzítik. A paraméterek betartásáért az
engedélyesek felelősek, eltérés esetén büntetést, kötbért kötelesek fizetni akár a hivatal,
vagy a fogyasztók felé. A büntetés mértékét rendeletek határozzák meg [4].

5.1. Üzembiztonság, üzemfolytonosság mutatói
A követelményszintek meghatározásánál célkitűzés volt az engedélyesek
ösztönzése, hogy közelítsék a fogyasztók megbízható, folyamatos villamos energia
ellátását a fejlettebb európai színvonalhoz. Jogszabályi előírás (8/2001 GM rendelet), hogy
az Engedélyesek gondoskodjanak az általuk üzemeltetett közcélú hálózati berendezések
üzembiztonságáról és rendelkezésre állásáról annak érdekében, hogy a piaci szemléletű
villamos energia kereskedelemhez rendelkezésre álljon a monopolhelyzetben lévő
vezetékes infrastruktúra. A szolgáltatás üzembiztonságát, üzemfolytonosságát mutatók
határozzák meg [4].
A mutatók megértéséhez szükséges fogalmak:


Alaphálózati üzemzavar: Az az üzemi hiba, amely az átviteli hálózat fő
berendezéseink rendelkezésre állását – annak sérülése, téves működése, stb. miatt –
késlelteti, korlátozza vagy megakadályozza. Az üzemzavar lehet:
o Alaphálózati üzemzavar
o Rendszer üzemzavar
o Egyéb hálózati zavar
o Rendszerüzemzavar
o Terrorcselekmény
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Átmeneti hálózati zavar: Átmeneti hálózati zavarnak minősülnek a 3 percnél
rövidebb és 1 sec-nál hosszabb üzemi hibák



Ellátás megszakadás: Minden olyan üzemi esemény, amely következtében a
fogyasztók villamos energia ellátása teljesen vagy részlegesen (egy vagy több fázisban)
megszűnik.



Ellátás megszakadás időtartama:
o Hosszú: amely időtartama meghaladja a 3 percet
o Rövid: amely időtartama 3 percnél rövidebb
o Pillanatnyi, amelynek időtartama < 1sec.



Elosztó hálózati üzemzavar: A közcélú elosztóhálózatokon fellépő minden olyan
üzemi hiba, amelynek következtében a fogyasztók villamosenergia-ellátása 3 percen
túli időtartamra teljesen vagy részlegesen megszűnik, kivéve a fogyasztói
kikapcsolódást.



Elosztó

hálózati

üzemzavar

időtartama:

A

villamosenergia-szolgáltatás

megszűnésének vagy korlátozásának időpontjától az energiaszolgáltatás teljes
helyreállításának időpontjáig eltelt idő. Nem minősül üzemzavari kiesésnek a tartós
földzárlatos üzem alatti villamosenergia szolgáltatás.


Fogyasztó: Villamos energiát saját felhasználás céljára vételező természetes személy
vagy gazdálkodó szervezet (VET 3.§ 15 szerint).



Fogyasztói kikapcsolódás: Fogyasztói kikapcsolódás minősítésű az üzemzavar akkor,
ha a szolgáltató berendezése a közcélú hálózat tulajdonjogi vagy kezelési határán túl
keletkezett okból kapcsolódik ki, és a kikapcsolódás (már) csak a hibát okozó
fogyasztónál áll fenn.



Fogyasztók száma: Az Engedélyes ellátási területén lévő fogyasztók száma, a vizsgált
év december 31.-i állapot szerint. Külön meghatározandó a:
o nagyfeszültségű hálózatra csatlakozó fogyasztók száma
o középfeszültségű hálózatra csatlakozó fogyasztók száma
o kisfeszültségű hálózatra csatlakozó fogyasztók száma
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Hálózati tervszerű kikapcsolás: Előre bejelentett szolgáltatás kimaradás, melyről a
szolgáltató a Szabályzatban meghatározott módon értesítette az érintett fogyasztókat.
Ide tartoznak a fogyasztót nem érintő tervszerű munkák is. A tervezett események a
következő négy kategóriába sorolhatóak:
o felújítás
o bővítés
o karbantartási munkák, mind a fogyasztót érintő, mind a fogyasztót nem
érintő kikapcsolásoknál
o fogyasztókkal kapcsolatos műszaki, üzemviteli feladatok
Hálózati fő berendezések tervszerű kikapcsolása lehet:
o Saját elhatározásból végzett hálózati tervszerű kikapcsolás
o Idegen kérésre végzett hálózati tervszerű kikapcsolás



Középfeszültségű események: A KÖF gyűjtősínek a 35, 22, 11 kV-os hálózat,
valamint a KÖF/KIF transzformátorok üzemi eseményei (a transzformátor 0,4 kV-os
kapcsáig bezárólag) minden fogyasztóra vonatkozóan, akiket az esemény érint.



Nem tervezett ellátás megszakadás időtartama: Egy-egy nem tervezett ellátás
megszakadás időtartama órában.



Rendszer üzemzavar: A nemzetközi együttműködő villamosenergia-rendszer
(NEVER) valamely tagországának hálózatából a magyar villamos energia rendszer
(VER) üzemére kiható vagy a VER -ben bekövetkező olyan üzemi hiba, amely a VER
-ben fogyasztói korlátozást, nagymértékű forráskiesést, a VER több részrendszerre
bomlását idézi elő, vagy a VER együttműködéshez szükséges üzembiztonsági szint
tartós (fél órán túli) csökkenését okozza. Az ilyen jellegű események jelentéskötelesek,
az Engedélyes az éves beszámolóban külön oszlopban tünteti fel, de a saját mutatóiba
nem szükséges beszámítani.



Rövid idejű hálózati zavar: Rövid idejű hálózati zavarnak minősülnek a 3 percnél
rövidebb üzemi hibák. Ami megegyezik az átmeneti és pillanatnyi hibák összegével



Üzemzavar: Az üzemi hibák azon csoportja, amelynek során a villamosenergiarendszer erőműveiben vagy hálózatain olyan esemény következik be, amely a villamos
energia termelését, termelési készségét, elosztását, szolgáltatását vagy felhasználását
korlátozza, illetve megszünteti. Az üzemzavar lehet:
o Átviteli
o Elosztói
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MEH 1 mutató – nemzetközi nyelvezetben SAIFI – megmutatja, hogy egy átlagos
fogyasztót egy évben hány üzemzavar okozta kiesés ér.
𝑀𝐸𝐻 1 =

∑ 𝑧𝑎𝑣𝑎𝑟𝑡 𝑓𝑜𝑔𝑦𝑎𝑠𝑧𝑡ó𝑘

(1)

ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑔𝑦𝑎𝑠𝑧𝑡ó

MEH 2 mutató – nemzetközi nyelvezetben SAIDI – megmutatja, hogy egy átlagos
fogyasztóra egy évben hány perc üzemzavar okozta kiesés jut.
𝑀𝐸𝐻 2 =

∑(𝑧𝑎𝑣𝑎𝑟𝑡 𝑓𝑜𝑔𝑦𝑎𝑠𝑧𝑡ó𝑘∙𝑧𝑎𝑣𝑎𝑟𝑡𝑎𝑡á𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑗𝑒)

(2)

ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑔𝑦𝑎𝑠𝑧𝑡ó

MEH 3 mutató – nemzetközi nyelvezetben CAIDI – megmutatja, hogy egy érintett
fogyasztóknál milyen időtartamú volt az üzemzavar okozta kiesés.
𝑀𝐸𝐻 3 =

∑(𝑧𝑎𝑣𝑎𝑟𝑡 𝑓𝑜𝑔𝑦𝑎𝑠𝑧𝑡ó𝑘∙𝑧𝑎𝑣𝑎𝑟𝑡𝑎𝑡á𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑗𝑒)
∑ 𝑧𝑎𝑣𝑎𝑟𝑡 𝑓𝑜𝑔𝑦𝑎𝑠𝑧𝑡ó𝑘

𝑀𝐸𝐻 2

= 𝑀𝐸𝐻 1

(3)

Ezek a mutatók a tervezett fogyasztói zavartatásra is hasonlóan értelmezettek [4].

5.1.1.

A

villamos

energia

ellátás

megbízhatóság

színvonalának

mérőszámai
A villamos energia ellátás folyamatossága [4]:


Hosszú idejű villamos energia ellátás megszakadásának átlagos gyakorisága:
A hosszú idejű (3 percnél hosszabb) ellátás kimaradások évi átlagos száma az összes
fogyasztóra vonatkoztatva (db/fogy.szám/év), tervezett, nem tervezett és összesen.



Hosszú idejű ellátás megszakadás átlagos időtartama:
A hosszú idejű (3 percnél hosszabb) ellátás kimaradások átlagos időtartama az összes
fogyasztóra vonatkoztatva (perc/fogy.szám/év), tervezett, nem tervezett és összesen.



Az érintett fogyasztók hosszú idejű ellátás megszakadásának átlagos időtartama:
A hosszú idejű (3 percnél hosszabb) ellátás kimaradások átlagos időtartama az összes
érintett fogyasztókra vonatkoztatva (perc/érintett fogy.szám/év) (tervezett, nem
tervezett és összesen).

 Ellátás helyre állítás nem tervezett ellátás megszakadás esetén:
A hálózat üzemének nem tervezett ellátás megszakadás esetén 3 órán, ill. 18 órán
belül visszakapcsolt fogyasztók %-a.


Ellátás helyre állítás tervezett ellátás megszakadás esetén:
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A hálózat üzemének tervezett ellátás megszakadás esetén 6 órán, ill. 12 órán belül
visszakapcsolt fogyasztók %-a.


Rövid idejű villamos energia ellátás megszakadásának átlagos gyakorisága
A 3 percnél rövidebb (pillanatnyi és átmeneti) szolgáltatás kimaradások átlagos
száma az összes fogyasztóra vonatkoztatva (db/fogy.szám/év).



Legrosszabbul ellátott fogyasztók
Középfeszültségű és az ezen keresztül ellátott kisfeszültségű érintett fogyasztók
száma és aránya az összes fogyasztó %-ban.
o a 3 óránál hosszabb hosszú idejű ellátás nem tervezett megszakítás
időtartama,
o a 6 darabnál több, hosszú idejű ellátás nem tervezett megszakítás
gyakorisága,
o 30 db-nál több rövid idejű megszakítás.

A hálózat üzembiztonsága:


Kiesési mutató
A nem tervezett, 3 percnél hosszabb villamos energia ellátás megszakadás miatt nem
szolgáltatott villamos energiának a rendelkezésre álló villamos energiára vonatkoztatott
hányadosa (MWh/GWh — 0/00).



Középfeszültségű hálózati üzemzavarok fajlagos száma 100 km-re vonatkoztatva
A nem tervezett, 3 percnél hosszabb középfeszültségű hálózati üzemzavar miatti villamos
energia

ellátás

megszakadásoknak

a

hálózat

hosszára

vonatkoztatott

száma.

(Szabadvezetékes hálózatra, kábeles hálózatra és összesen — db/100 km). Ez a mutató
jellemzi leginkább a hálózat műszaki állapotát.


Középfeszültségű hálózati üzemzavarok fajlagos elhárítási ideje
A nem tervezett, 3 percnél hosszabb középfeszültségű hálózati üzemzavar miatti villamos
energia ellátás megszakadásoknak az események számára vonatkoztatott átlagos
elhárítási ideje (Szabadvezetékes hálózatra, kábeles hálózatra és összesen — óra/db).

A mutatók be nem tartása vagy egyéb esetben kiszabható bírságok mértéke:
I. Fokozat: A „Minimális minőségi követelmények”-nél 5 %-kal rosszabb teljesítés.
A teljesítés a tárgyévi és az azt megelőző két év mutatóinak matematikai átlaga és
az előírt minimális minőségi követelmények összevetésével történik. A Hivatal
maximálisan 50 millió forint bírságot szabhat ki.
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II. Fokozat: A „Minimális minőségi követelmények”-nél 10 %-nál nagyobb
mértékben rosszabb teljesítés. (Számítása azonos az

I. Fokozatnál

leírtakkal.) A Hivatal maximálisan 100 millió forint bírságot szabhat ki. [4]

5.2. Garantált szolgáltatások:
A garantált szolgáltatások azon minőségi paraméterek összessége, amely a
fogyasztókat megilleti és be nem tartásuk esetén a fogyasztókat kötbér illeti meg. Ez a
kötbér automatikusan jár a fogyasztóknak.
A garantált szolgáltatások magyarázat nélküli felsorolása a következő [4]:


A

villamosenergia-ellátás

egy

felhasználási

helyen

történő

kimaradás

megszüntetésének megkezdése


A villamosenergia-ellátás több felhasználási helyet érintő kimaradásának
megszüntetése



Felhasználói villamosenergia-igénybejelentésre adandó tájékoztatás



Új felhasználási hely bekapcsolása vagy teljesítmény bővítése



Az egyeztetett időpontok megtartása



Információadás dokumentált megkeresésre



Értesítés a villamosenergia-ellátás tervezett szüneteltetéséről



Feszültségpanasz kivizsgálása



Feszültség a kisfeszültségű felhasználási hely csatlakozási pontján



Visszatérítés téves számlázás esetén



A fogyasztásmérő pontosságának kivizsgálása



A felhasználó visszakapcsolása



Nem jogszerű kikapcsolás



Megfelelő minőségű energia szállítása

5.3. Feszültség minősége
A szolgáltatott villamosenergia-minőség, mint gyűjtőfogalom egyik komponense a
feszültségminőség. A feszültségminőség megfelelősége a fogyasztói berendezések
rendeltetésszerű működésének feltételeit foglalja magába, és kiterjed a felharmonikus,
flicker, feszültségletörés, feszültség aszimmetria, túlfeszültség, a névleges feszültség
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tartomány-jellemzőkre. A feszültségminőségre mind a hálózat, mind a fogyasztó hatással
van.
A feszültség minőségét szabványok (MSZ 1 és MSZ-EN 50160) rögzítik. Egyes
paramétereket a MEKH a garantált szolgáltatások keretében szigorított. Az engedélyesek
feladata a paraméterek betartásának ellenőrzése.
A KIF vonali mérések esetében a KIF hálózati végpontokon végzett mérések
elfogadhatóak, mivel azok a feszültségemelkedéseket leszámítva megfelelő képet adnak az
adott KIF vonal feszültségminőségéről. Természetesen az induló feszültség mérését is
biztosítani kell a KÖF/KIF transzformátor állomásból.
Középfeszültségen a NAF/KÖF transzformátor állomások KÖF gyűjtősínjén, illetve a
KÖF hálózat mentén középfeszültségről vételező fogyasztók betáplálási pontjain kell
mérni [4].
A fogyasztói visszahatások a tápláló hálózat feszültségét torzítják, ingadozóvá teszik,
amivel a többi fogyasztót zavarják [4]:


Feszültség vibrálás:
A feszültségvibrálás hatása szempontjából lényeges annak frekvenciája. A vibrálás
hatásai szempontjából az emberi szem zavarása, mely a 8,8 Hz frekvenciájú
rezgésre a legérzékenyebb. Ennek rövid és hosszú idejű paramétereit rögzíti a
szabvány.



Felharmonikus feszültségek:
A nem lineáris impedanciájú, felharmonikus áramokat okozó fogyasztók a
fogyasztók

csatlakozási

pontjára

vonatkoztatott

mögöttes

impedanciáján

felharmonikus feszültséget hoznak létre. Ez a felharmonikus feszültség zavarja a
többi fagyasztót.


Feszültségaszimmetria:
Aszimmetrikus terhelések és a hálózat aszimmetrikus impedanciái a hálózat
feszültségében aszimmetriát, negatív sorrendű feszültséget hoznak létre.

5.3.1. A szolgáltatott villamosenergia feszültség minőségének minimális
követelményei
•

Tartós eltérés a névleges feszültségtől: a leágazási ponton mérve az eltérés a
névleges feszültségtől (400/230 V) +8/-7,5%; (a szabvány egyhetes mérés
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valamennyi 10 perces átlagértékének +/- 10 %-ot enged meg. A szigorúbb értéket a
MEKH határozta meg.). Középfeszültségen a táppontban tartandó névleges
feszültség értéket egyértelműen meghatározni nem lehet. mivel területenként eltérő
feszültség áttételű KÖF/KIF transzformátorokat alkalmaznak. Igy a feszültség
névleges értéke helyett az Uc megegyezéses feszültség a mértékadó.
•

Átmeneti hálózati frekvenciás feszültség növekedés: a feszültség növekedés
mértéke naponta néhányszor rövid időre (max 3 perc) túllépheti a névleges
feszültség Uc +15%-át, de nem haladhatja meg az Uc +20%-ot;

•

Tápfeszültség-letörés: tápfeszültség letörés alatt meg kell különböztetni az 1 s-nál
rövidebb (<0,6 Uc) és az 1 s… 3 p közötti letöréseket (Um=0,1 – 0,9 Uc rövid idejű
zavartatás). 3 p nél hosszabb letörések üzemzavarnak minősülnek. Egy évben
fogyasztónként max. 200 db a megengedett rövid idejű zavartatás.

•

Rövid idejű tápfeszültség kimaradás: A rövid idejű tápfeszültség kimaradás, ha
annak időtartam kisebb, mint 3 perc és a megegyezéses feszültség 10%-a alá
csökken. GVA és LVA esetén egy évben KÖF kábelhálózaton 10 db,
szabadvezetéken 70 db a megengedett

•

Tartós feszültség kimaradás: a 3 percnél hosszabb idejű kimaradást tartós
kimaradásnak (üzemzavarnak) kell tekinteni.

•

Belső eredetű (kapcsolási) túlfeszültség: kisebb frekvenciájú és kisebb
amplitúdójú, mint a légköri túlfeszültség. Kisfeszültségen nem haladhatja meg a 2,5
kV-ot.

•

Légköri eredetű túlfeszültség: a légköri eredetű túlfeszültségek nagyságára és
gyakoriságára összeférhetőségi szint nem adható meg.

•

Hálózati-

és

tápfeszültség-aszimmetria:

Középfeszültségen

a

vonali-,

kisfeszültségen a fázisfeszültség aszimmetriát kell vizsgálni. A tápfeszültség
aszimmetriát a zömében egyfázisú fogyasztók okozzák. A negatív sorrendű
összetevők mértéke napi 10 percre átlagolt értékeinek 95%-a nem lehet nagyobb a
pozitív sorrendű összetevők 2%-nál, többségében egyfázisú fogyasztók esetén pedig
3%-nál.
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•

Feszültség felharmonikus tartalom: a tápfeszültség teljes felharmonikus
torzítására (THD) vonatkozó érték a 40-es rendszámig max. 8%. Ebből
kisfeszültségen max 5 % a megengedett érték a belső szabályzatok szerint

•

Villogás, flicker: a villogás szemmel való érzékelése szubjektív. Érzékelése
jelentősen függ a külső körülményektől (pl. zárlati teljesítmény) és a tartamától.

•

Hálózati jelfeszültség tartalom: A hangfrekvenciás jel betáplálás általában
középfeszültségre történik. A jelfeszültség függ a fázisfeszültségtől és az adó
teljesítményétől. A jelfeszültség nem lehet nagyobb, mint 0,02 Un.
Természetesen nem minden feszültség letörés, kimaradás okoz fogyasztói zavart.

Ezért ezek vizsgálatára különböző javaslatok születtek. Egyik ilyen javaslat az ún. ITIC
görbe, amely a letörés mértékét a letörési idő függvényében vizsgálja és dönti el, hogy a
letörés zavaró, vagy sem. [4]

5.3.3.1 ábra: A feszültségletörés, emelkedés és kiesés definíciója. Az időfüggvény a feszültség előző
összefüggés szerint számított effektív értékét ábrázolja [4].

6. Jelenlegi üzemzavar behatárolási gyakorlatok
Üzemzavar a magyar villamosenergia rendszer erőműveiben illetve közcélú
hálózaton bekövetkező olyan esemény, amely a villamos vagy a hőenergia termelését,
termelési készségét, elosztását vagy felhasználását korlátozza, megszünteti, vagy az
energia rendszer üzembiztonságát súlyosan veszélyezteti.
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Üzemzavarok elhárításának fontosabb lépései:


3 perces mentés (Ha lehetséges)



behatárolás (a hiba okának lehetőség szerinti felderítése)



üzemzavar kiterjedésének, tovább terjedésének megakadályozása



a meghibásodott berendezések javítása vagy kicserélése



a normál üzemállapot visszaállítása

Az üzemzavarok elhárításának megvannak a személyi és a technikai feltételei,
amelyeket a hatékony elhárítás érdekében biztosítani kell. A fogyasztók energiaellátásának
helyreállításához szükséges kapcsolási műveleteket, amelyek gyakran egész hálózat részek
kapcsolását igénylik, általában az illetékes üzemirányító diszpécserszolgálat felelős
diszpécserei irányítják [7].
A nagyfeszültségű szabadvezetékék hibahelyének a megállapítását önműködő, a
védelmi kikapcsolódással egyidőben mérő hibahely-távolságmérő készülék segíti a legtöbb
hazai 132, 220 és 400 kV-os távvezeték végpontjain. A hibahelytávmérő a zárlatok
áramkör reaktanciáját méri, és jelzi, hogy a zárlat a vezetéknek a végponttól számított hány
százaléknyi távolságában lépett fel. A vezeték mindkét oldalán felszerelik a hibahelytávolság mérőt, így a készülékeken mutatott értékek összevetésével égészen pontosan
megmondható a hiba helye áltálában néhány oszlopköznyi pontosággal. Igy a bejárás is
igen céltudatosan és gyorsan lebonyolítható.
A KÖF elosztóhálózatokon bekövetkezett hibát elsősorban a visszakapcsoló
automatikák próbálják hárítani (GVA, LVA), ha nem sikerült, a védelem végleges kioldást
ad a megszakítónak, innentől tekinthető üzemzavarnak. Az üzemzavarok gyors elhárítása a
fogyasztói zavartatás csökkentése miatt fontos szempont az áramszolgáltatóknál. Ezért
különböző módszereket dolgoztak ki az üzemzavari hibahely behatárolására. A módszer
annak függvénye, hogy földzárlati, vagy fázis zárlati hibáról van szó, illetve, hogy a
földzárlattartás megengedett-e az adott vonalon.
Az illetékes üzemirányító a zárlat fellépésétől kezdve információkat kap a védelmi
működésekről. A hálózati sémán már az automatika működése alatt jellemzően a GVA
alatt figyeli a zárlatjelzőket így a végleges kioldás után egyből megkezdheti a 3 percen
belüli mentés kapcsolásait. A 3 perces mentés azt jelenti, hogy ez idő alatt visszakapcsolt
fogyasztók kiesése nem kerül be az üzemzavarba ugyanis a megmentett fogyasztók csak
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zavartatásnak lettek kitéve. Ezeket a kapcsolásokat TMOK-kal végzi az üzemirányító,
miután már nincs lehetősége több fogyasztónak visszaadni a feszültséget, ez lehet
kapcsolat hibás, nem működő TMOK miatt vagy viszonylag kevés van belőlük az adott
vonalon, felveszi a szerelői igénylést arra a pontra ahonnan valamilyen behatárolási
módszer alapján megkezdik a szerelői kapcsolásokat. Újabban léteznek olyan hálózati
kapcsoló elemek (Recloser), amelyek automatikusan végzik el ezt a kapcsolást,
megmentve a mögötte található fogyasztókat.

6.1. Felezéses módszer
Szabadvezetéki hálózatokon fellépő üzemzavar esetén a zárlat helyének
meghatározására az egyik alkalmazható módszer a felezéses módszer, abban az esetben, ha
fázis zárlat lépett fel, vagy a földzárlattartás nem megengedett. Ennek lényege, hogy
próbakapcsolásokkal leszűkítik a hiba lehetséges helyét, így minimálisra csökkentik azon
fogyasztók számát, amelyek energia nélkül maradnak a hiba kijavításának ideje alatt.
A módszer alkalmazásának menete:


Egy adott pontban bontják a hálózatot



Az üzemirányító az állomás felől visszakapcsolást hajt végre.



Próbakapcsolások sorozatával a hibát két kapcsoló közé határolják.
Az előbbiek szerint behatárolt hiba vagy a behatárolt gerincvezeték szakaszon van,

vagy valamelyik leágazáson. Ha a leágazásán van a hiba, akkor a hálózaton elhelyezett
zárlati irányjelzők segítségével behatárolják a hiba tényleges helyét, ennek hiányában
újabb próbakapcsolásokat hajtanak végre.
Megkülönböztetjük a geometriai- és a súlyozott felezéses módszert. A két módszer
az első kapcsolások helyében tér el. A geometriai felezéses módszernél a hálózatszakaszt a
hossza alapján felezik addig, amíg be nem határolják a hiba helyét. A súlyozott felezéses
módszernél ezzel szemben figyelembe veszik a felezésnél az adott szakaszon lévő
fogyasztók, valamint a fontos fogyasztók számát. Általában minden vonalra van elsődleges
és másodlagos bontási pont, ezeket a gyakorlati tapasztalat alapján határozzák meg. Olyan
leágazások vagy gerinc szakaszok elé teszik, amelyek problémás szakaszok, erdőben
haladnak és viszonylag sok a hiba azon a részen. Tehát ezeket az oszlopkapcsolókat nyitják
először, ha már nincs semmilyen zárlatjelző vagy lehetőség távműködtetésű kapcsolásokra.
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A

szerelői

kapcsolásokat

az

üzemirányító

vezényeli

le

telefonon.

Próbakapcsolásokat a szerelők végezhetik az OK-val, ha az 2-es típusú, jó állapotban van,
illetve már elég kevés fogyasztót kapcsol. Ha két szerelő páros van az üzemzavarra 2
irányból is megkezdhetik a kapcsolásokat. Miután nincs több lehetőség bontásra itt
beleértve az áramkötést bontást, vagy ha az hosszabb időt venne igénybe, mint a behatárolt
szakasz bejárása, akkor a leválasztott szakasz két végéről megkezdik a bejárást.
Terepviszonyoktól és a bejárandó szakasz hosszától függően ez tart a leghosszabb ideig a
behatárolás után.
Smart Greed eszközök:
Nagy segítséget jelentenek a KÖF elosztóhálózaton néhány éve megjelent okos
eszközök úgynevezett Smart Greed eszközök az üzemzavarok behatárolásában.


A távműködtetésű oszlopkapcsolók (TMOK): már nagyszámban jelen vannak, a
hálózatokon ezek az eszközök jelzik a rajtuk átfolyt zárlati, vagy földzárlati áramot.
Ezek a zárlati jelzések nem csak a helyszínen láthatók, hanem az üzemirányítóban is
igy nyomon követhető a zárlat útja Az üzemirányítóból vezérelhető oszlopkapcsolók
így jócskán felgyorsítják egy esetleges hibahely behatárolását. Előnyt jelentenek még,
hogy jobban alkalmasak a zárlatos szakasz kapcsolására, mint egy OK. A TMOK
zárlati áramok megszakítására nem alkalmasak, így csak feszültség nélküli állapotban
bonthatók.



Zárlat irányjelzők: leágazások kezdőpontjára telepítik, érzékeli a zárlati, vagy
földzárlati áramot, így ha a leágazáson lépett fel a hiba, jelzést ad. Két féle zárlatjelzők
vannak használatban az ÉMÁSZ területén. Az egyik, amelyik csak a helyszínen ad
jelzést és ott kell nyugtázni, a másik, amelyik GSM kapcsolatú tehát a jelzése
megjelenik a zárlat fellépésével egyidejűleg a sémán ennek jelzését onnan is lehetőség
van nyugtázni.



Recloserek: A hálózat egy bármely pontjára, oszlopra felszerelhető berendezés, mely
autonóm módon védelmi és visszakapcsoló funkciókat lát el aláosztott védelemkét.
Képes zárlati áramok megszakítására. Kimutatja és meghatározza, a hibás szektorokat
azokat leválasztja, szakaszolja miközben az alállomás és Recloserek közti szakaszok
ellátva maradnak. Azaz ezen a szakaszon a fogyasztók rövid idejű zavartatást sem
érzékelnek.
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6.2. Üzemzavar behatárolás kábelhálózaton
Mivel a középfeszültségű kábelhálózatokon hosszúföldelést alkalmaznak, a tartós
földzárlati üzem nem megengedett ezért minden esetben végleges kioldást hajt végre a
védelem, ha a hiba nem szűnik meg a visszakapcsoló automatika alatt. Kábelhálózaton
csökkentve a kábelek igénybevételét csak az LVA ciklus van élesítve. A kábel és
szigetelésének kímélése miatt kerülendő a felezéses hibabehatárolás. A hiba helyét
mérésekkel határolják be, például szigetelés ellenállásmérésekkel szakaszonként vagy
impulzus-visszaverődés

elvén.

A

másodjára

említett

műszer

megfelelő

feszültségimpulzusokat küld végig a kábelen, amelyek a hibahelyről visszaverődnek. A
visszaverődési időből a hiba helye, a visszaverődő impulzus fázishelyzetéből pedig a hiba
fajtája állapítható meg.
ÉMÁSZ esetében azonban ma is alkalmazzák a kábelhálózaton a felezéses
módszert. Ezt azzal magyarázzák, hogy a kábelek még nem annyira öregek, mint az ELMÜ
estében, így viszonylag jobban tűrik a próbakapcsolásokból adódó kapcsolási
túlfeszültségeket [7].

6.3. Üzemzavar behatárolás földzárlattartás esetén
Földzárlattartás esetén elterjedt módszert a TUNGILOC kézi műszer használata a
hibahely pontos behatárolására. A módszer lényege, hogy a műszer a vezetéken folyó
földzárlati áram mágneses terét méri, melynek segítségével a hiba megtalálható.
Kompenzált hálózatokon a zárlati maradékáram kicsi, a beiktatott Petersen tekercs nincs
hatással a zárlati áram felharmonikus tartalmára, mely a vezeték alatt a földben záródva
lüktető mágneses mezőt hoz létre, amely egy vízszintes tekercsben feszültséget indukál,
ezáltal mérhető. Ebből adódóan a műszerrel a vezeték alatt kell megkeresni a hibát, ezért
megfelelő munkavédelmi előírások betartása szükséges. A helyszínen minden esetben meg
kell bizonyosodni a felől, hogy nincs leszakadt vezeték.

Az oszlopot, illetve a felderített

hiba helyét 10 m-en belül nem szabad megközelíteni illetve csak „tyúklépésben” vigyázva
a lépés feszültség elkerülésére.
A mérést a vezeték nyomvonalában, a vezeték középpontja alatt állva kell
elvégezni. A földzárlat tényéről a műszer tájékoztat. Vezeték elágazásnál 60 m-en belül
mindkét irányban mérhető a földzárlat, így pontos mérési eredmény érdekében a mérést
100 m-en túl is meg kell ismételni. Továbbá a műszert zavarhatják a kisfeszültségű,
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valamint telekommunikációs hálózatok is, ezért célszerű ilyen területeken, több helyen is
megismételni a mérést.
A módszer előnye, a hagyományos behatárolással szemben, hogy nem kell
kapcsolóelemeket mozgatni, a hálózat könnyen megközelíthető pontjain lehet a mérést
végezni, egy időben több helyen is. A behatárolás nem jár fogyasztói kieséssel, szemmel
nem látható hibák is megtalálhatók. Időszakos vagy változó ellenállású földzárlatok is
megtalálhatók a segítségével.
A módszer hátránya hogy csak sugaras hálózaton használható és minden esetben
ismerni kell a táplálási irányt. Továbbá hátrányosan befolyásolhatja a mérést, ha a hálózat
nagyon kevés vezetékből áll, például a földzárlatos vezeték külön transzformátorról van
táplálva, emiatt a hibahely felé folyó felharmonikus áram nem tud kialakulni. Ezt
kiküszöbölendő, célszerű legalább három vezetéket a földzárlatos vezetékkel egyidejűleg
üzemeltetni. Másik hátrányos tényező, ha a mért vezeték decentralizáltan kompenzált
mivel ekkor tévesen földzárlatosnak tűnhet. A tartós földzárlat növeli a kettős földzárlatok
kialakulásának a veszélyét.

7. Jelenlegi védelmi megoldások KÖF hálózaton
Magyarországon a középfeszültségű elosztó hálózaton két fajta védelemmel
találkozhatunk. A legelterjedtebb a túláram idő védelem a másik, pedig ami néhány éve
jelent meg az admittancia elvű védelem.
A villamos igények növekedése az idők során megkövetelte az energia ellátás
mindenkori rendelkezésre állását így szükségessé vált a vonalak védelme a zárlatok ellen.
Kezdetben olvadó biztosítókat majd reléket, amik megszakítókat működtettek kezdtek el
használni. Eleinte elektromechanikusak voltak a zárlatérzékelő relék később az elektronika
fejlődésével bejöttek az elektronikus védelmek utána már a ma is használt digitális
védelmek. Ezek a digitális védelmek számos beállítási lehetőséget, működési elvet tettek
lehetővé számunkra, mint például az admittancia védelem.

7.1. Túláram idő védelmek
Hazánkban a középfeszültségű hálózaton ez lett a legelterjedteb védelmi megoldás
megbízhatósága miatt és mert olcsóbb a társainál. Egyetlen hátránya van kompenzált
szabadvezetéke hálózaton a hibás vonal szelektív kiválasztása érdekében a földzárlati áram
növelés. Földzárlat esetén a Petersen tekercs egy ellenirányú kapacitív áramot indít a
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hibahely felé ezzel megnövelve az ív kialvásának esélyét. Ez a kapacitív áram egy
rezonancia közeli állapotot idéz elő emiatt a földzárlati áram ún. maradék áram 10-15 A
körüli lesz. A kis zárlati áram miatt nem lehet eldönteni melyik leágazásban következett be
így szükség van a földzárlati áram növelése a hibás leágazás kiválasztásához.

7.1.1. Érzékelési elv

7.1.1.1 Túláram érzékelés elvi ábra [12]

Érzékelési elve egyszerű az Ohm törvényen alapul:

Iz =

Ug
zm +zv

(4)

z'v=Ω/km
Zv=l·z'v
A zárlati áram a vezeték impedanciájával fordítottan arányos, közeli zárlat esetén
nagy a zárlati áram, távoli zárlat esetén a zárlati áram csökken. Ha a mögöttes hálózat
impedanciája kisebb, akkor a zárlati áramok nagyobbak lesznek a vezeték mentén. Így a
védelem megfelelő beállítása az, hogy a legkisebb üzemi áramra megszólaljon, de a
legnagyobb üzemi áramra ne.
Ennek a védelmi megoldásnak problémája a megfelelő megszólalási érték beállítása
ez pedig a mögöttes hálózat paraméteriből adódik és sok számítást igényel. [12]

7.1.2. Fáziszárlat érzékelés
Az érzékelés két részre bontható fáziszárlati és földzárlati. Fázis zárlatnál a
leágazás áramváltóiról kapja a jelet és ha az itt folyó áram meghaladja a védelemben
beállított értéket a szelektivitás miatt késleltetéssel kioldást ad a megszakítókra. Ez az
egyszerű része a túláram védelemnek. A probléma a földzárlat érzékelésnél kezdődik.
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7.1.3. Földzárlat érzékelés
Ebben az esetben a csillagpont képző transzformátor csillagpontján és az ott
telepített berendezéseken átfolyó I0 áramot figyeli a védelem.
Kábel hálózaton mivel ez hosszú földelt automatikusan van áram növelés (100-200
A) így a megjelenő nagy zérussorendű áramokat érzékelni tudja, megtörténik a hibás vonal
kiválasztása és kioldást ad.
Szabadvezetéki hálózaton az U0 megjelenése után van 2 s hogy ha esetleg ívelő,
múló zárlat van a Petersen tekercs megpróbálja kioltani. Mivel a földzárlati áram
önmagában nem elég az érzékeléshez a működés idejére (80-150 A)-re megemelik. Az
áramnövelést a földzárlati áram növelő ellenállást vezérlő automatika (FÁVA) végzi a
FÁNOE bekapcsolásával. Erre akkor van szükség, ha a Petersen tekercs nem tudta
megszüntetni a zárlatot.

7.1.2.1 ábra: Földzárlat kompenzálás és földzárlatvédelem primer berendezései [7].

Az áramnövelés megtörtént igy a fázis áramok érzékelésénél megjelenik a
földzárlati áram és az I0>t védelem kioldást ad. A FÁVA 6s –ra emlékszik vissza tehát
GVA alatt bent hagyja a FÁNOE-t, viszont ha a zárlat továbbra is fenn áll, akkor két
lehetőség van. Ha engedélyezett a vonalon a földzárlattartás, akkor a GVA után nem
kapcsolja vissza a FÁNOE-t így viszi a földzárlatos üzemet. Ha tiltott az ilyen üzem
visszakapcsolja és LVA után is fennálló zárlat esetén is kioldást ad [7].
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7.1.2.2. ábra: földzárlati áramnövelő ellenállást vezérlő automatika blokkvázlata [7].

Az automatika földzárlat tartás esetén tiltja magát igy kézi rákapcsolás vagy
körvezetéki leágazáson át történő rákapcsolás esetén is tartja az üzemet.

7.2. Admittancia védelem
Az admittancia védelmek néhány éve jelentek meg és sok helyen még mindig csak
teszt üzemmel működnek. Alap elve az admittancia mérést, kimondottan a földzárlatok
hárítására fejlesztették ki. A túláram védelemmel ellentétben nem használ FÁNOE-t,
hanem a Petersen tekerccsel párhuzamosan beiktatott segéd tekercset, így nincs
áramnövelést, ami eleget tesz az új érintésvédelmi szabványoknak.
Előnyei:


gyors, megbízható



nincs áramnövelés így megfelel az új érintésvédelmi szabályoknak



Kis átalakítás szükséges a FANOE rendszerhez képest



Kettős földzárlatok kezelésére is alkalmas



Lehetőség van a hibahely távolságának meghatározására

7.2.1. Érzékelési elv
Elve az admittancia változtatáson alapszik. Földzárlat esetén Petersen tekerccsel
párhuzamosan bekapcsolt segédtekerccsel érik el. A segédtekercs induktivitása fix és
ismert, a hibás leágazás admittanciáját pont annyival változtatja meg a bekapcsolásakor
mint a saját értéke.
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7.2.1.1.ábra: Zérus sorrendű helyettesítő séma 1FN zárlat esetén segédtekerccsel [8].

A hibás leágazásban mérjük a leágazás kapacitív áramát és a túlkompenzálás miatt
kapacitívnak tűnő Petersen tekercs áramát együttesen. Mikor bekapcsoljuk a segéd
tekercset ennek az árama is hozzá adódik így érzékelhető lesz az admittancia változás [8].

𝑌=

𝐼0
𝑈0

(5)

7.2.2. Gyakorlati megvalósítás
A védelmi szerepet két irányból látja el földzárlat esetén, transzformátor mezőből, a
leágazási mezőből együttesen illetve DRL a KÜÁ kialakításánál. Olyan DTIVA, DTRV és
DRL eszközökre van szükség, melyek tudják az admittancia funkciót ezek az EP+
jelzésűek. Megmarad az eddigi mezőorientációs védelmi kialakítás: a DTRV a
transzformátor mezőben, a DTIVA a leágazási mezőben véd.
DTIVA-nál mindenképp szükséges az S24-es ugyanis a fázis zárlatot a túláram
védelem látja el. Érzékeli a 3I0, 3U0 és fázisáramokat is egyaránt földzárlatnál pedig
ezekből az analóg jelekből az admittancia funkció végzi az érzékelést.
A DTRV mikor érzékeli a földzárlatot bekapcsolja a segédtekercset illetve
fedővédelmi szerepet lát el [8].
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7.2.2.1. ábra: Alállomás védelmi séma [8].

Hibahely távolságának mérése
Mivel nincs áram növelés így lehetőség nyílik a hibahely távolságának
meghatározására. Ez úgy lehetséges, hogy a segéd tekercs nem változtatja a terhelő
áramokat, így ha kivonjuk a bekapcsolás előtti és utáni terhelő áramokat egymásból
megkapjuk a hibahelyen folyó zárlati áramot. Az így kapott áramból kiszámítható a
hibahelyi ellenállás ezekből egy algoritmus segítségével számítható a hibahely távolsága.
Ez nagyon nagy segítség lenne az üzemzavar hárításban a behatárolási idő jelentősen
csökkenthető, nem lenne szükség földzárlattartásra a MEKH mutatók javításához.
Kettős földzárlathárítás
Földzárlattartás esetén megnő a valószínűsége a kettős földzárlat kialakulásának.
A védelem számára az érzékelése nem jelent akadályt ugyanis a zérussorrendű áramok
összeadódnak. Lényeges ebben az esetben hogy csak az egyik leágazást kapcsolja ki a
védelem lehetőséget adva a Petersen tekercsnek az ív kioltására. Az admittancia védelem
erre azt a megoldást tudja, hogy érzékeli a zérus sorrendű áramok irányát is, amik
ellentétesen folynak így az impedancia síkon kiterítve összehasonlítja. Azt a leágazást
kapcsolja csak le amelyik árama a nagyobb [8].

7.3. Egyéb védelmi megoldások
Egyedi esetekben alállomáson belül találkozhatunk más típusú és elvű
védelmekkel. Körvezetéken irányított túláram idő védelmet használnak, ebben az esetben
ez a leg- elterjedtebb. Lehet még távolsági védelem vagy nagy üzembiztonságot igénylő
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fogyasztó esetén szakasz védelem. Ezek nem alállomás szintű megoldások csak 1-1
leágazásnál merülhetnek fel.

8. Műszaki megoldások melyekkel meg tudunk felelni az
érintésvédelmi előírásoknak.
Érintési feszültség U=I·R
Három lehetséges beavatkozás a feszültség változtatása, az áram csökkentésé, vagy
a földelési ellenállások változtatása.
Feszültség: Az érintési feszültség értékét szabvány határozza meg; Módosítása:
Szabvány alóli felmentés nincs.
Áram értékének csökkentése: Alállomási védelmi módtól, beállítástól függ.
Lehetőség a védelmi idő csökkentése és kis áramú védelem alkalmazása. Ez azt jelenti,
hogy áram növelés nélküli védelmi megoldást használjunk. Erre lenne megfelelő a Protecta
Admittancia elvű védelme, de számos problémát okoz az aláosztott védelmekben,
zárlatjelzőkben és TMOK-nál emiatt átgondolandó a FÁNOE megtartása. A nagy áramú
földzárlat érzékelésnek számos előnye van és már bevált a hálózatokon. Többek között
lehetőséget ad faágak, gallyak leégetésére.
Földelési ellenállás csökkentése: Hálózaton nagy számban van telepítve. Módosítás:
földelési ellenállás csökkentése, kiegészítő intézkedések, pl. szigetelő burkolás,
keretföldelő. Nagy költség és idő szükséglet.

8.1. Admittancia védelem
Az előző fejezetben már bemutattam az admittancia elvű védelmet és annak
működését, előnyeit. Mivel földzárlat esetén nincs szükség áramnövelésre, így tökéletesen
megfelel az új érintésvédelmi szabványnak. A földzárlatos üzem során nagyobb
valószínűséggel előforduló kettős földzárlatokat is sikerrel kezeli. Továbbá még számos
lehetőség rejlik benne a hibahely távolság meghatározásnál.
Hátránya az aláosztott védelmekben és vonalakon kihelyezett berendezéseknél
jelentkezik. A probléma az, hogy ezek a berendezések mind az áramnövelésű védelmi
elvéhez készültek. A zárlat irányjelzők csak a megnövelt földzárlati áramokat tudják
érzékelni. Ebből az következik, hogy az elmúlt pár évben megjelent hiba behatárolást
segítő eszközök mind használhatatlanná válnak így megnő az üzemzavar elhárításának
ideje. A távműködtetésű oszlopkapcsolók melyek leginkább gerincvezetéken vannak
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elhelyezve szintén a megnövelt áramot tudják érzékelni és jelezni a zárlatot így még
hozzávetőlegesen lehet megmondani merre van a hiba tehát sokkal nagyobb területet kell
átvizsgálni TUGILOC műszerrel. Összességében nagyobb mértékben hátráltatná egy
földzárlatos üzemzavar hárítását mintha egy túláram idő védelem földzárlattartás nélkül.
Későbbiekben, ha már a beépített hibahely távolság meghatározás tökéletesen működik a
jövőt ez a védelmi megoldás jelenti minden szempontból. Egyetlen probléma, hogy az
admittancia védelem a Pretecta terméke. Más gyártók (Siemens, ABB Alstom) más elvű
védelmet fejlesztettek, így a közbeszerzés miatt nem biztosítható, hogy egy vezeték ív
mindkét végén azonos elvű védelem létesüljön [8].

8.2. Oszlop földelési ellenállások csökkentése
Oszlop földelési ellenállás csökkentése is egy jó megoldás, mint tudjuk a földzárlat
esetén az oszlop földelésen át folyó maradék áram képzi az érintési feszültséget. Tehát ha
csökkentjük az ellenállást csökken az érintési feszültség is.
Földelési impedancia meghatározása, ha FÁNOE áramnövelést alkalmazunk:
Mivel a szabvány alapvetően 3 terep kategóriában eltérő megengedett érintési
feszültséget határoz meg, így 3 féle földelési impedancia szükséges.
I.-es kategória az uszodák játszóterek környéke, II.-es parkolók, forgalmas utak
mellett és III.-as emberek által ritkán látogatott helyek.
I.-es és II-es területek földelési ellenállás számításánál a megnövelt áramot vesszük
figyelembe Rf = UvTp / IE.
Un=22 kV
IE = 125 A. (100 Ω-os FÁNOE ellenállás esetén.)
t = 1 s (Zérussorrendű lekapcsolási idő)
4.2.1 táblázatról leolvasott UvTp érték: UvTp 1 sec.
UvTp-II.

I. = 234 V  Rf I. = 1,87 Ω

= 437 V  Rf II. = 3,5 Ω

III.-as terület esetén TT vagy HR szigetelők alkalmazását feltételezzük így csak a
maradék áramot vesszük figyelembe. Rf = UvTp / IEm
4.2.1 táblázatról leolvasott UvTp érték: UvTp-III.
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= 797 V  Rf III. = 53 Ω

Ebből láthatjuk, hogy legrosszabb esetben lakott területen belül 1,87 Ω-os legkedvezőbb
esetben is legalább 3,5 Ω-os oszlop földelési ellenállásra van szükség. De hogy is érhetjük
el ezt [9]?

8.2.1. Oszlop földelés számának és hosszának növelése
Egy lehetőség hogy növeljük az elhelyezett földelő szondák számát és hosszúságát,
illetve különböző alakzatokban helyezzük azt el [Melléklet 1-es ábra]. Az általános ma
használt földelések 3m hosszú rúd acélok melyet az oszlop mellett helyeznek el. Ennek
ellenállása egy 100 Ωm fajlagos ellenállású talajban 24,61 Ω. Az 1,87 Ω-ot 6db és 12m es
földelővel az oszlop két oldalán egymással szembe 3-3 méterenként elhelyezve érhetjük el
[Melléklet 1-2-es táblázat]. Homogén 100 Ωm fajlagos ellenállású talajra! Inhomogén
talajban 100 és 70 Ωm, legjobb esetben is 12db 6m hosszú földelőre lenne szükség az
oszloptól 4 irányban elhelyezve.

8.2.1.1. ábra: Földelés elrendezés 6x12m 1,75 Ω(Balra) 12x6m 1,81 Ω(jobbra).

Ilyen földelés kialakítása nagyon körülményes és nem gazdaságos így más
megoldást kell keresnünk [10].

8.2.2. Globális földelő rendszer
A helyi földelőrendszerek összekötésével létrehozott eredő földelőrendszer, amely
a földelőrendszerek közelsége folytán biztosítja, hogy nem lépnek fel veszélyes érintési
feszültségek. A gyakorlatban ez azt jelentené, hogy egy vezetővel összekötjük az egyes
oszlopokat és azok földeléseit. Eredménye egy nagy földelő rendszer, mely közel
egyenpotenciálú nagy felületet hoz létre. A zárlati áramokat úgy osztja el a helyi
földelőkön, hogy annak kisebb legyen a földpotenciál emelkedése így eleget tenne az új
szabványnak. A földelők összekötése két féle képpen is történhet levegőben védő
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vezetővel vagy a földbe ágyazott vezetővel. Utóbbi értelem szerűen jobb eredményt
produkálna, hiszen a földbe süllyesztett vezető is el tudja oszlatni az áramot a föld felé így
kisebb lenne az eredő impedancia. A probléma a kivitelezéssel van, ugyanis 1m mélyre
kellene ásni az összekötőt, ami a talaj és területi viszonyok miatt nehézségeket okozna.
Például sok helyen kereszteznek közutakat a vonalak és az út alatti átvitel nagyon
költséges és nehézkes lenne, nem beszélve arról, hogy akár 10 km-en keresztül kellene
leásni [10].
Tehát nézzük meg az első opciót. A 80-as 90-es években a középfeszültségű
hálózatokon már használtak védő vezetőt, de villám védelmi célból. Megszüntetése mellett
azért döntöttek, mert ha a villámot le is vezette, de sok esetben sérültek a szigetelők
villámcsapás esetén és emiatt alakult ki üzemzavar. A szigetelők sérülése a miatt
következett be, hogy a földelt védővezető értelem szerűen a fázisvezetők felé volt helyezve
így a konzol potenciálját emelte meg a villámcsapás, ami a szigetelőn ütött át a vezetékre.
Ezt elkerülve nem a konzol felett történne a rögzítés, hanem alatta onnan pedig a
földelésbe csatlakozna. Ezzel a módszerrel egy teljesen megbízható földelő rendszer
kialakítható [8].
Nézzük meg milyenek lesznek a földelés paraméterei 10 oszlop összekötése esetén:

8.2.2.1. ábra: Globális földelő rendszer 10 oszlop esetén.

Tegyük fel, hogy az oszlopok földelő elektródái 3m-esek ennek ellenállása
átlagosan 24 Ω és az összekötő sodrony ellenállásától eltekintünk.
A 10 oszlopos földelő rendszer eredő ellenállása mivel egyforma ellenállások
vannak párhuzamosan kötve így az oszlopföldelési ellenállás tized része lesz csak.
RfE = Rf1 x Rf2 x Rf3 x Rf4 x Rf5 x Rf6 x Rf7 x Rf8 x Rf9 x Rf10  RfE = 2,38 Ω≈2,4 Ω
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Érintési feszültség áramnövelés idején:
IFÁNOE = 125 A
t= 0,5s zérussorrendű lekapcsolás
UTp = IFANOE x RfE = 125x2,4 = 300 V
UvTp = 2xUTp = 600 V
I.-es kategória UvTp = 440 V
II.-es kategória UvTp = 1020 V
II.-es kategória UvTp = 1920 V
IE = 13A maradék áram
t>10s
UTp = IE x RfE = 13x2,4 = 31,2 V
UvTp = 2xUTp = 62,4 V
I.-es kategória UvTp = 170 V
II.-es kategória UvTp = 285 V
II.-es kategória UvTp = 510 V
Mindezekből látható hogy egyetlen területen nem felel meg csak a szabványnak
áramnövelés esetén a zérussorrendű lekapcsolásnál I.-es kategóriájú területen. Megoldás
vagy csökkentjük a védelmi időt 0,3s ra de mivel ritka az I.-es terület így megfelelőbb
lenne azokon a helyeken 10 oszlop helyet 20-at összekötni így felére csökkenne az
ellenállás és így az érintési feszültség is, vagy a 100 Ω –os FÁNOE helyett 230 Ω –os
FÁNOE-t választani, ahol az áramnövelés csak 55 A.

8.3. 55A-es áramnövelésű FÁNOE
A hibahelynél folyó áram csökkentését a jelenlegi áramnöveléses védelmi
megoldás megtartásával is elérhetjük. Mivel a problémát a FÁNOE okozza így adódik a
megoldás, hogy azzal szükséges valamit tenni. Ma 50 Ω-os FÁNOE-kat használunk és
megközelítőleg 250A –re növeli meg a zérussorendű áramot. Tehát ezt az értéket
csökkentjük le 55A-ra. Ezt az áramnövelést a meglévő TMOK, zárlati irányjelző, aláosztott
védelmek még érzékelni tudják.

Vizsgáljuk meg, hogy milyen helyi földelési

módosításokkal tudjuk az érintési feszültséget betartani. Természetesen az áramnövelés
idejét is célszerű csökkenteni.
Un
22000⁄
⁄
√3
√3
IE=55A  RF =
=
=
= 230,94Ω
IE
IE
55
Uf
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(6)

Az 55 A-es áramnöveléshez láthatjuk, hogy egy 230 Ω-os FÁNOE ellenállás
szükséges.
Nézzük meg ez milyen hatással lesz a védelmi szakaszokban a különböző területek
földelési ellenállására.
Tételezzük fel hogy a FÁNOE bekapcsolási 0,3s a Petersen tekercs ív oltási ideje 1s
és a védelem kikapcsolási ideje 0,5s.
1. Ívoltás idejére:
Un = 22 kV
IE = 13 A. (maradékáram)
t = 1 s (ívoltási idő)
4.2.1 táblázatról leolvasott UvTp érték: UvTp I.

= 234 V

UvTp II.

= 437 V

UvTp III.

= 797 V

A telepítendő földelő berendezés értéke ez esetben:
Rf I. esetén

= 18 Ω

(Uszodák, játszóterek)

Rf II. esetén

= 33,6 Ω

(Közutak, parkolók)

Rf III. esetén = 61,3 Ω

TT szigetelők alkalmazása, az

oszlop természetes földelése elegendő az MSZE 50341:2019 szabvány szerint, ha a
környezet a III. szigorúsági kategóriába esik.
2. FÁNOE érzékelés idejére:
Un = 22 kV
IE = 55 A. (230 Ω-os FÁNOE ellenállás esetén.)
t = 0,3 s (FÁNOE bekapcsolási idő)
4.2.1 táblázatról leolvasott UvTp érték: UvTp I.

= 1074 V

UvTp II.

= 2937 V

UvTp III.

= 5637 V

A telepítendő földelő berendezés értéke ez esetben:
Rf I. esetén

= 19,52Ω

(Uszodák, játszóterek)

Rf II. esetén

= 53,4Ω

(Közutak, parkolók)

Rf III. esetén = 102,49 Ω
oszlop természetes földelése elegendő.
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TT szigetelők alkalmazása, az

3. FÁNOE kikapcsolása után a védelmi időben:
IE = 13A. (földzárlati maradékáram)
t = 0,5 s (Zérussorrendű lekapcsolási idő)
4.2.1 táblázatról leolvasott UvTp érték: UvTp I.

= 440 V

UvTp II.

=1020 V

UvTp III.

= 1920 V

Telepítendő földelés értéke ez esetén:
Rf I. esetén

= 33,8 Ω

(Uszodák, játszóterek)

Rf II. esetén

= 78,5 Ω

(Közutak, parkolók)

Rf III. esetén = 147,7Ω

TT

szigetelők

alkalmazása, az oszlop természetes földelése elegendő.

4. FÁNOE kikapcsolása után a védelmi működés után tartós földzárlat:
IE = 13A. (földzárlati maradékáram)
t > 10 s
4.2.1 táblázatról leolvasott UvTp érték: UvTp I.

=170 V

UvTp II.

= 285 V

UvTp III.

= 510 V

Telepítendő földelés értéke ez esetén:
Rf I. esetén

= 13 Ω

(Uszodák, játszóterek)

Rf II. esetén

= 22 Ω

(Közutak, parkolók)

Rf III. esetén = 39 Ω
Így láthatjuk, hogy a kritikus eset a földzárlatos üzem esetén az I.-es területnél a 13
Ω. Ilyen területen viszonylag kevés oszlop van és az oszlop transzformátoroknál is használt
10 Ω-os földelések bőven elegendőek, de azt is látjuk, hogy a III. terepkategória esetén is
kell földelést telepíteni. Tehát a megoldás tökéletesen megfelel az elvárásoknak [9].
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9. Érvek és ellenérvek a földzárlattartás mellett és annak
elhagyásának hatása az ÉMÁSZ területén.
Az ország hálózati engedélyesei körében az egyek legmegosztóbb téma a
földzárlattartás. Az E-ON és az NKM területein már évek óta megszüntették a
földzárlattartást arra hivatkozva, hogy a romboló hatása fölényben van a MEKH
mutatókon spóroltakkal szemben. Az ELMÜ ÉMÁSZ területén még engedélyezett a
földzárlattartás, azokon a vonalakon melyek problémásnak tekinthetőek, így a mutatók
szempontjából a meghatározott érték betartásában segít. ELMÜ esetében ez az utóbbi
időben elhanyagolható mértékű, így nyugodtan kijelenthető, hogy a földzárlattartás
elhagyható lenne. Az ÉMÁSZ esetében ma ez néhány percet jelent a MEKH 2 mutatóban.

9.1. Érvek a földzárlattartás mellett
A földzárlattartás lényege hogy a vonalon fellépő földzárlat esetén nem kapcsoljuk
ki a vonalat, hanem üzemben hagyjuk, amiatt hogy ne legyenek ellátatlan fagyosztók. A
földzárlatot addig, amíg a hibahely behatárolás meg nem történt így már csak azt a kis
szakaszt kell leválasztani, ahol a hiba van ezzel minimalizálva a helyreállítás idejére
lekapcsolt fogyasztók számát. Mint már láthattuk ezek a kiesések a MEKH mutatókat
befolyásolják. A MEKH rendeletben határozza meg mekkorák lehetnek ezek a mutatók
illetve mekkora éves javulás az elvárt. Ezek túllépése vagy a javulás nem betartása
büntetéseket jelentenek az engedélyesek számára. Tehát a legfontosabb érv mellette, hogy
csökkenti a kiesést és így a mutatókat is javítja.
Példákon keresztül szemléltetem kiesett energiában és fogyasztói számban mennyit
is számít a földzárlatos üzem vitele.
Vonal:

Alállomás-Vonal2

TFZ kezdete

TFZ vége
2019.09.09 H
2019.09.09 H 01:48:22
03:22:31
Földzárlatos idő (perc) :
58
Kiesett fogyasztók száma
Kiesett energia (kWh)
(db)
7
9,16

Kiesés kezdete
Kiesés vége
2019.09.09 H
2019.09.09 H
03:22:31
04:20:34
Kiesés ideje (perc) :
94

9.1.1. táblázat: Alállomás-vonal2-n fellépő földzárlat, földzárlattartással [13].
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Az alábbi táblázat ugyan azon a vonalon bekövetkezett üzemzavar adatait tartalmazza,
amennyiben nem tartották volna a földzárlatot, szemlélteti, ha nincs földzárlattartás
mennyivel több a kiesett fogyasztó. Az üzemzavar ideje rövidebb, de ez a miatt van, mert
ebben az esetben egy gally szakadt a vezetékekre és csak le kellet húzni róla, tehát ez az
idő szinte csak a behatárolás ideje.
Vonal:

Alállomás-Vonal2

Kiesés kezdete

Kiesés vége
2019.07.30 K
2019.07.30 K 13:08:04
13:59:25
Kiesés ideje (perc) :
51
Kiesett fogyasztók száma
Kiesett energia (kWh)
(db)
1106
513,76
9.1.2. táblázat: Alállomás-vonal2-n fellépő földzárlat végleges kioldással [13].

Így láthatjuk a gyakorlatban mennyit jelent a földzárlatos üzem vitele. A
behatárolási időre ellátott marad minden fogyasztó és csak a helyreállítás idejére kell
kikapcsolni azt a minimális számú fogyasztót, amit muszáj. Abban az esetben, ha a hiba
olyan helyen van Pl. gerinc vezeték, ahol másik irányból visszaadható a feszültség elég a
két oszlopkapcsoló közötti szakaszt feszültség mentesíteni, melyek között a hiba fellépett.

9.2. Ellenérvek
Áramütés veszélye: A földzárlatos üzem életvédelmi szempontból kockázatos. A
hibahely és környezete feszültség alá kerül, ezt a legnagyobb megengedett feszültséget
rögzíti az MSZ EN 50341 szabvány. A földzárlattartás egyik fő feltétele, hogy lakott
területen vagy annak közelében csak akkor tartható a zárlat, ha a hiba helyet elkerítik és
őrzik. Erre a miatt van szükség, hogy a járókelők ne érinthessék meg a feszültség alá került
oszlopot és a lépés feszültség miatt megközelíteni se lehessen.
Veszélyes helynek minősülnek a szőlő, komló kordont és gyümölcsösöket
keresztező szabad vezetékek. Egy esetleges földzárlat esetén, ha a kordon fémszerkezet az
oszlophoz közel van, feszültség alá kerülhet. Feltételezhető hogy az év több szakában is
történhet itt munka végzés emiatt nagy a veszélye az áramütésnek.
Tűzveszély: Aratási időben egy földzárlat könnyen tarló tüzet okozhat így azokon a
vonalakon melyek mezőgazdasági területen futnak ebben az időszakban tiltott a
földzárlatos üzem. De nem csak tarlótüzet okozhat szárazság esetén nagy a valószínűsége
egy erdőtűz kialakulásának. Egy leszakadt vezeték az erdőben a nagy ellenállás miatt
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felgyújthatja az avart. Sok zárlat megszűnik a földzárlat tartása közben mivel a rászakadt
gallyat leégeti magáról viszont a földre hulló gally is könnyen nagyobb tüzet okozhat. Erre
jó példa a Kaliforniai erdőtüzek. Szakértők szerint ezeknek a nagy tüzeknek az okozói a
szárazságban fellépő zárlatok [8].
Időkorlát: A földzárlatos üzem vitele maximum 5 óra lehet főmérnöki engedéllyel.
Ez a vezeték és berendezések zárlat miatti megnövekedett igénybe vétele miatt szükséges.
A gyakori hosszú idejű zárlatok miatt csökken a berendezések és a vezeték mechanikai
élettartama.
Érintési

feszültségek

betartásához

szükséges

intézkedések:

Mint

már

bemutattam az érintési feszültség betartásához több módosításhoz is szükség lehet. Az
oszlopföldelési ellenállás csökkentéséhez a földelő elektródák számának növelése,
keretföldelő alkalmazása vagy globális földelőrendszer kiépítése. Lehetőség még az oszlop
környezetében a talaj elszigetelése ez lehet zúzott kő vagy bitumen. Ezek mind nagy
költségeket jelentenek.
Kettősföldzárlat: A földzárlatos üzem vitele során, ha az alállomás egy másik
leágazásán földzárlat lép fel kettős földzárlat alakul ki. A kettős földzárlat miatt az érintési
feszültségek és a transzferpotenciál növekedés is nagyobb lesz. A jelenlegi védelmek nem
tudják megfelelően kezelni az ilyen zárlatot csak az U0 növekedést látja, így ki kell
kapcsolni az eredetileg zárlatos leágazást, hogy a másikat ki tudja választani a vádelem
ugyanis földzárlattartás alatt tiltva van a FÁVA.

9.3. A földzárlattartás elhagyásának hatásai az ÉMÁSZ
területén.
Az ÉMÁSZ területén még ma is jelentős szerepe van a földzárlattartásnak a MEKH
mutatók betartásának szempontjából. A MEKH 1 illetve MEKH 2 mutatóknál éves szinten
több percet jelent így elhagyása gondokat okozna. Miből is ered ez?
Az ÉMÁSZ területe a legkiterjedtebb, hosszú szabadvezetéki és kicsi kábel
hálózattal. A szabadvezetéki hálózat nagy része rossz domborzati viszonyok között fut,
gondolok itt a hegyvidékekre és erdőkre. A nyiladéktisztítás ezeken a területeken nehéz és
költséges feladat így elég közel kerül a növényzet a vezetékekhez. Továbbá az itt haladó
vonalak többsége öreg és nem minden esetben van a legjobb helyzetben. Ezek miatt a rossz
körülmények miatt sokkal több zárlat és így üzemzavar lép fel. Egy üzemzavar elhárítása
például a Bükkben vagy a Mátrában nem egyszerű feladat főleg rossz időjárási viszonyok
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mellett több órát is igénybe vehet. Mind ezeknek a tényezőknek a hatása a sok és hosszú
üzemzavar, melyek annyira rontják a mutatókat hogy csak a földzárlattartással teljesíthetők
az elvárások.
A földzárlattartás elhagyásának következményei: A következmények értelem
szerűen a mutatók növekedése. Azok az üzemzavarok melyek idejét és a fogyasztók
számát eddig csökkentettük a 9.1.1 és 9.1.2 táblázat alapján többszörösére nő így a
mutatók is romlanak. Mivel a MEKH ezek maximum értéket rendeletben rögzíti illetve
azok kötelező javulását muszáj betartanunk. Ebből következik, olyan megoldásokra van
szükség melyekkel az üzemzavarok számát, kiesett fogyasztók számát vagy az üzemzavar
idejét csökkentjük.
Üzemzavarok számának csökkentése: Az üzemzavarok számát többféle képen
csökkenthetjük. Ha a problémás hálózatrészekre összpontosítunk, akkor a hibák okát kell
kezelni. Mivel a legtöbb ilyen vonal erdőben illetve rossz terepviszonyok között halad,
ezért a nyiladéktisztítás az elsődleges opció. A vezeték két oldalán nagyobb távolság
hagyása a fáktól így nagy viharok esetén kisebb eséllyel szakad rá gally vagy dől rá fa
illetve a nyiladék rendszeres karbantartása hogy az aljnövényzet ne nője be. Ez nyilván
nagy költségeket jelent főleg a Mátra Bükk és a Zemplén nehezen járható nyomvonalain.
Továbbá a vonalak rendszeresebb karbantartása esetleges szigetelő törések megelőzése
miatt.
Megoldás lehet még a PALO-Bánkút vonal példájára a szabad vezetékek kábelre
cserélése. Hosszú távon üzembiztonsági szempontból a legjobb megoldás, de sziklás talaj
illetve a nemzeti parkok miatt nagyon drága a kiépítése. Szükség van ebben az esetben
kiegészítő kompenzálásra a megnövekedő kapacitív áramok miatt mely szintén növeli az
árat. Nem lenne elegendő 1-2 vonal átépítése, de éves szinten a legrosszabbak átépítésével
nagyban javítana a mutatókon.
Kiesett fogyasztók számának csökkentése: Ennek csökkentése a hibahely
behatárolással csökkenthető. A kiesés onnan kezdődik miután már nincs több lehetőség
kapcsolásra a 3 perces mentésben ezt pedig a TMOK-k teszik lehetővé. A megoldás
kézenfekvő növelni kell a TMOK-k számát nem csak a leágazások elejére, hanem a
leágazásokba is így csökkentve a szerelői kapcsolásig kiesett fogyasztók számát.
Kiesés idejének csökkentése: Mivel az üzemzavar idejéből általában a legtöbbet a
hibahely behatárolás tesz ki a kézi kapcsolások miatt, így szintén TMOK-kal lehet
csökkenteni az időt és fogyasztói számot is. Ezeknél a vonalaknál hosszú erdei
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szakaszokról van szó, így ha két OK közé be is lett határolva a hiba, de egy leágazásban a
mögötte lévő fogyasztók ellátatlanok maradnak. Az ilyen szakaszokat be kell járni és meg
kell javítani, ami szintén hosszú időt vesz igénybe. Így célszerű lenne több szerelő párost
indítani egy üzemzavarra általában erre van is lehetőség, de viharos időben több
üzemzavar esetén megoszlik az emberi erőforrás. Ilyen időszakban több szerelő páros
ügyeletben tartásával is csökkenthető az idő.
Összeségében a földzárlattartás elhagyásának hatása a mutatók romlása mivel
ennek elkerülése szükséges így a fent említett megoldások közül valamelyiket vagy többet
is alkalmazni kell. Ez mind költségekkel jár, a legkedvezőbb több TMOK beépítése és több
szerelő ügyeletben tartása a kritikus időszakokban.

10. Új földzárlattartási megoldások gazdasági hatásai.
A fentiekben már bemutattam azokat a műszaki megoldásokat melyekkel az új
szabvány mellet is tartható a földzárlat. Ezek a műszaki lehetőségek mind a hálózaton
történő valamilyen módosítással kivitelezhető. A kérdés az, hogy az egyes megoldások
kivitelezése mekkora költségekkel jár, továbbá a későbbi működés során milyen gazdasági
hatásai vannak.

10.1. Admittancia védelem gazdasági hatása
Az admittancia védelem egyik fő problémája, hogy kizárólag a PROTECTA cég
gyárt ilyen elvű védelmet. Egy alállomás felújítása vagy építése során közbeszerzési
pályázat kiírására van szükség. Ez azt jelenti több gyártónak is kell ajánlatot küldenie.
Sajnos a különböző gyártók eltérő műszaki megoldással jelentkeznek, így ez gondot okoz
ha egy vezeték ív két végén más védelmet alkalmaznánk.
A másik gond az aláosztott berendezésekkel van. Mivel a jelenlegi zárlatjelzők
TMOK-k és Recloserek az áramnövelés elvére épülnek így egyik sem működik ilyen
védelemnél. Ez a probléma nem csak az admittancia védelemmel szerelt vonalaknál
jelentkezik. Egy másik alállomás vonalán mely nem admittancia védelemmel van ellátva,
fellép egy üzemzavar és átterhelésre van szükség az átterhelt rész berendezései sem fognak
működni. Így ha az átterhelt részen is hiba keletkezne sokkal tovább tartana a behatárolás.
A földzárlattartás viszont magában nem kompenzálja ezeknek a berendezéseknek hiányát a
hibahely behatárolás alatt. Emiatt szükség lenne a módosításukra. A módosítás egy másik
vezérlő kártyát jelent a TMOK-k és Recloserekbe. Egy ilyen vezérlő kártya valamilyen
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más érzékelési elvet tartalmazna és ennek kifejlesztése majd a hálózaton felszerelt összes
berendezésben való cseréje hatalmas plusz költséget jelent.
Költségeken enyhítő pozitívum a segédtekercs. A segédtekercs a FÁNOE-val
szemben jóval kisebb és egyszerűbb. Nincs szükség olajszigetelésre és hűtésre mivel nem
esik rajta akkora teljesítmény, ami magas hőfokot okozna. Ebből következik, hogy nincs
szükség hőfok védelemre sem.
A hangsúly azon van, ha vállaljuk a kockázatot az admittancia védelemmel, akkor a
földzárlattartás kiegyenlíti-e a belefektetett költségeket. A költségek egy felújítás során, ha
mindent cserélni kell több 10 milliót jelent és még ehhez jön hozzá az új vezérlő kártya
mely szintén több 10 millió tehát összesen több mint 100 milliós tételről van szó. Mivel az
ország nagy részén már egyáltalán nem tartanak földzárlatot és az ÉMÁSZ területén is
éves szinten csak pár percet jelent így nyugodtan következtethetünk arra, hogy több év
távlatában sem hozza vissza az árát. Egyszerűbb és költséghatékonyabb egy olyan
megoldás mellyel az ÉMÁSZ területén is elhagyható a földzárlattartás.

10.2. Földelési ellenállás csökkentésének gazdasági hatása
Már láthattuk, hogy a földelési ellenállás csökkentése műszaki szempontból az
egyik legígéretesebb megoldás a földzárlattartás előírásainak betartására. Elsősorban
sokkal kevesebb problémát okoz a hálózaton, mint az admittancia védelem. A módosítás,
amire szükség van az a földelő elektródák számának növelése, keretföldelő alkalmazása
vagy globális földelő rendszer kiépítése. Fontos hogy ezekre a módosításokra csak a
kritikus helyeken van szükség így ez is csökkenti a költségeket. Maguk a földelések nem
jelentenek nagy összeget, egyszerű acélrúdról van szó melyet leütnek a talajba. A gond itt
kezdődik, jelenleg a 3m-es elektródákat az oszlopra felmászva egy speciális eszközzel ütik
le, viszont ha növeljük a hosszát, illetve az oszloptól távol kerül megnehezíti a telepítést. A
6-12m-es oszlopokat leütős módszerrel nem is lehet kivitelezni ugyanis elgörbülnének,
emiatt előfúrás kell. Ez a megoldás kezdetben még a földelési ellenállást is rontja, mert
nem tömörül a rúd mellett a talaj. Az előfúrás azonban hatalmas költségeket jelent, mert
alvállalkozó és gépek szükségesek hozzá, mely olyan nagymértékben növeli a költségeket,
hogy a mutatókon nyert idő nem ellensúlyozná a befektetést.
Keretföldelő esetén valamivel jobb a helyzet, de mivel a keretföldelőt a föld alá kell
leásni így sok földmunkával jár. Ez azt jelenti, ismét alvállalkozóra van szükség és sziklás
talaj esetén még jobban növeli a költségeket.
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A legkedvezőbb a globális földelő rendszer. Az oszlopföldelések sima 3m-es
elektródák az oszlop tövében így egyszerűen megoldható a telepítés. Az oszlopok és
földelések összekötésére alkalmas egy szimpla ALUDÚR sodrony mely nem jelent nagy
költséget és rögzítése sem igényel bonyolult megoldást. Kivitelezése pedig megoldható
céges berkeken belül.
Földelés telepítési módszer másik sarkalatos pontja, hogy minden egyes földelést
ellenőrizni kell mérésekkel, hogy ténylegesen annyi-e az ellenállási, mint amennyinek
lennie kell. Ezeket a méréseket csak alvállalkozó végezheti és kizárólag olyan szakember,
akinek ilyen mérésre van vizsgája. Ennek az alvállalkozónak jegyzőkönyvet kell adnia
mért értékről mellyel büntetőjogi felelősséget vállal a földelésről, tehát ha valamilyen
áramütés történik azonnal elővehető az illető. Ezek miatt nagyon drágán végzik a
méréseket és több száz vagy ezer mérésről van szó továbbá 6 évente szükséges a
felülvizsgálat így nagymértékben megnőnek a költségek [8].
Ha mindent összevetve nézzük a lehetőségeket földelés módosítás terén a
legkisebb ráfordítással a globális földelőrendszer kiépítése a megvalósítható még úgyis,
hogy felülvizsgálatokra van szükség.

10.3. 55A-es áramnövelésű FÁNOE gazdasági hatása
A legegyszerűbb és

leghatásosabb módszer a földzárlattartás

szabályos

kivitelezésére egy 230 Ω-os FÁNOE mely csak 55 A-re emeli meg az áramot működése
során. Három részre bontható a kivitelezése. Első a FÁNOE cserélése, mivel a nagyobb az
ellenállás és kisebb az áram így nincs szükség olajszigetelésre, elegendő a műgyanta
szigetelés. Ez azt jelenti, hogy nem nagy összeg egy ilyen beépítése és hőfok védelemre
sincs szükség. A másik átalakítás a védelmek beállításának módosítása, ez konkrétan nem
jelentős költség a cégnek. A harmadik azoknak a kritikus helyeknek a földelési
ellenállásának csökkentése melyek a számítások során átalakításra szorulnak. Ezek a
helyek az I.-es kategóriába esnek, viszont ilyen területen kevés vonal fut kicsi oszlop
számmal tehát a földelés kivitelezés költségei is kicsik lesznek.
Mivel jelentősen csökkennek a zárlati áramok, mint a jelenlegi esetben a földelési
ellenállások és más berendezések felülvizsgálatának ciklusa is csökken. Szabvány szerint a
jelenlegi áram növelés mellett a fentiekben említett méréseket 6 évente szükséges
elvégezni. A csökkentett áramok, illetve az élettartamra méretezett földelések miatt, 12
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évre nő ez a ciklus. Tehát az üzemeltetés sokkal költség hatékonyabb lesz és a zárlatok
romboló hatása is kisebb lesz.
Egyetlen hátrányként felhozható dolog az, hogy a kisebb áram miatt kisebb
faágakat tud magáról leégetni a vezeték. Éves szinten ez néhány olyan üzemzavart
eredményez, melyet a jelenlegi nagy áramú kiválasztás megoldana.
Mindent összevetve a három lehetőség közül az 55 A-es áramnövelés a legolcsóbb
megoldás. Minden bizonnyal rövid időn belül megtérülő befektetés lenne. A többi
áramszolgáltató esetén ezzel a megoldással visszahozható lenne a földzárlattartás így
csökkennének a MEKH mutatók. Az ÉMÁSZ esetén nem lenne fenyegető dolog a mutatók
be nem tartása, hiszen ezzel a módszerrel a jelenlegi helyzet fenntartható.
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11. Összefoglaló
A szakdolgozatomban sikerült feltárni minden olyan témát mely a földzárlattartás
szempontjából fontos befolyásoló tényező. A villamos energia rendszer felépítése alapot
adott a téma vizsgálatához. A csillagpont kezelés műszaki megoldásai azon belül is a
kompenzált hálózatoké megmutatja, hogyan vannak a földzárlattartás berendezései
beépítve. A probléma, melyből a szakdolgozatom készítése is ered a régi MSZ EN 172/2 és
az új MSZ EN 50522 / MSZ EN 50341 szabványok. Összehasonlításával láthatóvá vált mi
akadályozza a földzárlattartását. A régi szabvány sokkal hosszabb és nagyobb feszültség
értékeket engedett meg. Ebből következett az a tény hogy mi történik, ha nem tartunk
földzárlatot. A villamosenergia szállítás minőségi mutatói magába foglalja az üzemzavart,
mint fogalmat. Az üzemzavarok befolyásolják a MEKH mutatókat melyeknek szigorú
törvényi szabályozása van és ezek megszegése nagy gondokat okoz. Az üzemzavar
elhárításának folyamatából kiderült miből is áll össze a teljes üzemzavar ideje és hogy
minek lehetne csökkenteni az idejét. A jelenlegi védelmi megoldások és azon belül is a
túláram idő védelem fényt derített a földzárlattartás gyakorlati működésére és egy másik
módszer, mint az admittancia védelem használata milyen előnyökkel és hátrányokkal jár.
Három módszert találtam és vizsgáltam mellyel sikeresen vihető a földzárlat és vele
egyidejűleg betartható az új szabvány. Ezek a módszerek az admittancia elvű védelem, A
földelési ellenállás csökkentése azon belül globális földelő rendszer kialakítása és 55 A –es
áramnövelésű FÁNOE alkalmazása. Utóbbiak sikeres alkalmazását számításokkal
bemutattam. A földzárlattartás manapság már kérdéses emiatt az előzőleg feltártak és a
miskolci üzemirányító központban töltött szakmai gyakorlatom alatt szerzett tapasztalataim
alapján megvizsgáltam milyen érvek illetve ellenérvek szólnak mellette. Ezekből kiindulva
kiderült, hogy az ÉMÁSZ területén továbbra is szükség van a földzárlatos üzem vitelére.
Összességében az új műszaki megoldások gazdasági elemzésével azt a következtetést
vonhatjuk le, hogy az 55 A-es áramnövelésű FÁNOE használata a legjobb megoldás. Egy
viszonylag kevés befektetéssel is tökéletesen működő védelmi megoldás az új szabványok
betartásához és a földzárlatos üzem viteléhez.
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12. Summary
In my dissertation I have been able to explore all the topics that are important influencing
factors in the field of earth leakage. The structure of the electricity system provided the
basis for the study of the topic. Technical solutions for star point management, in particular
for compensated networks, show how earth-fault protection devices are built-in. The
problem from which my thesis is based is the old MSZ EN 172/2 and the new MSZ EN
50522 / MSZ EN 50341 standards. By comparing, what has become apparent is what
prevents an earth leakage. The old standard allowed much longer and higher voltage
values. This led to the fact that what happens if we do not have a ground fault. The quality
indicators of electricity transport include malfunction as a concept. Malfunctions affect
MEKH indicators, which have strict statutory regulations and cause major problems. The
fault repair process has revealed what makes up a total crash and what can be done to
reduce it. Current protection solutions, and in particular overcurrent protection, have
highlighted the benefits and disadvantages of using a practical method of earth-fault
protection, and the use of another method, such as admittance protection. I have found and
tested three methods for successfully earthing and simultaneously complying with the new
standard. These methods include admittance protection, reduction of earthing resistance,
including the development of a global earthing system, and the use of 55 A currentboosting FANOE. I have demonstrated the successful application of the latter by
calculations. Ground-fault control is already in question today, therefore, based on my
previously discovered experience and my professional experience at the plant management
center in Miskolc, I have examined the pros and cons of it. Based on these, it became
evident that there is still a need to operate a ground fault plant in the area of ÉMÁSZ. All
in all, the economic analysis of the new technical solutions leads us to conclude that the
use of 55A FANOE is the best solution. A security solution that works perfectly with
relatively little investment to meet new standards and run a ground fault.
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