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1 Bevezetés 

Az elmúlt pár évben ugrásszerűen megnőtt mind hazánkban, mind a környező 

országokban a telepíteni kívánt megújuló energiaforrást felhasználó kiserőművek 

legfőképpen a napelemes termelő berendezések  száma. Ennek több oka van.  

 Környezettudatosság: mert a megújuló energiaforrásokon alapuló 

berendezések nem terhelik, valamint fogyasztják a környezet értékeit, így 

környezetvédelemi szempontból használatuk roppant előnyös.  

 Üzleti szempont: mert a Magyarországi jogszabályi környezetet figyelembe 

véve rendkívül nyereséges gazdasági befektetés.  

 Minimális üzemeltetési költség. 

A 2007. évi villamos energiáról szóló LXXXVI törvény [1] (VET) 7. § (1) szerint: 

Saját üzleti kockázatára – a 7/B. §-ban foglalt eltéréssel – bárki létesíthet új termelő 

kapacitást a jelen törvényben és a külön jogszabályokban meghatározottak szerint. 

9. § (2) szerint: A megújuló energiaforrás, valamint a hulladék, mint energiaforrás 

felhasználásának elősegítése érdekében e törvény és a felhatalmazása alapján kiadott 

jogszabály energiaforrásokra, termelési eljárásokra, az erőművi névleges 

teljesítőképességre, az energiaátalakítás hatásfokára, hatékonyságára, valamint az erőmű 

létesítésének időpontjára tekintettel differenciált, kötelező átvételi rendszert és prémium 

típusú támogatási rendszert hoz létre. 

VET szerinti erőműkategóriák a következők [1]:  

 Háztartási méretű kiserőmű: kisfeszültségű hálózatra csatlakozó ≤ 50 kVA 

csatlakozási teljesítményű erőmű 

 Nem engedélyköteles kiserőmű: < 500 kW csatlakozási teljesítményű erőmű 

 Kiserőmű: 500 kW ≤ P < 50 MW csatlakozási teljesítményű kiserőművi 

összevont engedéllyel rendelkező erőmű 

 Erőmű: ≥ 50 MW csatlakozási teljesítményű erőmű 

 

A kiserőmű tulajdonosa a termelt villamos energiát a kötelező átvételi rendszerben, 

vagy kereskedelmi mérlegkörben értékesítheti.  
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Szakdolgozatomban a középfeszültségű hálózatra csatlakozó nem engedélyköteles 

kiserőművek hatásait elemzem, amely jelenleg a legnagyobb kihívást okozza az elosztói 

engedélyeseknek.  

2012-ig ebben az erőműkategóriában zömmel gázmotoros termelő egységek létesültek 

melyek főleg a fel nem használt, így kárba vesző gázok hasznosítása végett telepítettek. 

A gázmotoros erőművekre az egyenletes termelés jellemző, hálózati hatásuk jól 

modellezhető. 

2013-tól megjelentek a naperőművek, melyek ugrásszerű felfutása 2017-ben történt, 

ekkor az E.ON ellátási területére 1800 MW összteljesítményben jelentek meg ezek a 

termelőegységek. A napelemes erőművekre a termelés egyenetlensége jellemző, 

csatlakozási pontjukon a feszültségemelés mértéke folyamatosan változik hálózati 

hatásuk sokkal összetettebb. A napelemes berendezések villamos energiát napközben és 

az év napos időszakaiban termelnek. Ezzel szemben az erőművek környezetében található 

fogyasztók jellemző fogyasztása nem feltétlenül erre az időszakra esik, a hálózaton az 

energiaáramlás folyamatosan változik, nagyságban akár irányában is. Az energia 

betáplálása a csatlakozási ponton és a közcélú hálózaton a feszültséget emeli. Az esti 

csúcsidőszak a napelemes berendezések már nem termelnek, vagy termelésük minimális 

a hálózaton a terhelés feszültségesést hoz létre.  

A középfeszültségű hálózaton a gyűjtősín feszültsége az alállomási gyűjtősínen 

szabályozott, de a hálózatra csatlakozó erőművek a tápponttól való villamos távolság 

függvényében változtatják a feszültségsávot, ugyanarra a vezetékre csatlakozó többi 

erőmű feszültségsáv változtató hatásai összeadódnak. Mivel a zöldenergia mennyiségét 

növelő napelemes kiserőművek telepítése vélhetően továbbra is kiemelt kormányzati 

támogatást fog élvezni, így az elkövetkező években is várhatóan növekvő igény fog ezek 

telepítésére mutatkozni, még ha akkora mértékű növekedés már nem is várható, mint az 

elmúlt 2 évben: 
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1. ábra: Az E.ON Tiszántúli régióira benyújtott kiserőműves igénybejelentések darabszáma és 

teljesítménye 

Szakdolgozatomban a kiserőművek csatlakoztathatóságának vizsgálatával 

foglalkozom, hiszen jelenleg ez az elosztó engedélyesek legnagyobb kihívása. 
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2 Az elosztóhálózat műszaki háttere 

Ahhoz, hogy kellőképpen meg tudjuk ismerni az ugrásszerűen növekvő kiserőművek 

hálózati hatásait, nem árt ismernünk, hogyan épül fel és milyen irányelvek szerint kerül 

megtervezésre és kialakításra a magyarországi közcélú elosztóhálózat. Mivel a 

kiserőműveknek nincs előre definiálva feszültségszintje, ezért a leginkább jellemző 

középfeszültségű hálózatokon kívül érdemes a nagy- és kisfeszültségű hálózatokat is 

megismerni. 

2.1  A magyar energiarendszer felépítése 

A fogyasztók villamos energiával való ellátása együttműködő villamosenergia-

rendszerek által valósul meg. Magyarország jelenlegi villamosenergia hálózata a 

környező országokhoz hasonlóan a centralizált energiatermelésnek megfelelően került 

kialakításra. Az energiarendszer átviteli kapacitás változása centralizált erőmű  

felhasználó irányú.  

A villamos energiát jelenleg alapvetően nagy teljesítményű erőművekben állítják elő, 

ezek fedezik az ország villamos energiaszükségletének nagy részét. Az erőművek helyét 

földrajzi, gazdasági és felhasználási szempontok figyelembevételével határozzák meg. A 

villamos energia felhasználási helyei, a városok, települések, ipari- és mezőgazdasági 

üzemek jelentős távolságra lehetnek az erőművektől, ezért a fogyasztókat a termelőkkel 

vezetékhálózat köti össze. A villamos energia fogyasztása a mindennapi élethez igazodik, 

ezért földrajzi helytől, évszaktól és napszaktól függően a villamos teljesítményigény 

időben erősen változó jellegű, melyet az erőművek termelésének le kell követnie. 

Az erőművek generátorai 6-22 kV nagyságú feszültséget állítanak elő. Ez a feszültség 

azonban alkalmatlan nagy teljesítmény nagy távolságra való szállításra, ezért a 

nagyteljesítményű – több tíz, vagy több száz megawattos – generátorok feszültségét még 

a helyszínen feltranszformálják a szállításhoz megfelelő értékűre (132 kV, 220 kV, 

400 kV), vagyis nagyfeszültségre. A feszültséget a távolság és az átviteli teljesítmény 

határozza meg: 
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Névleges 

feszültség 

Alkalmazott 

keresztmetszet 

Névleges átviteli 

képesség 

Átviteli távolság névleges 

átviteli képességnél, 5% 

feszültségeséssel 

750 kV 4x500 mm2 2100 MVA 900 km 

400 kV 2x500 mm2 650 MVA 400 km 

3x240 mm2 450 MVA 400 km 

220 kV 1x500 mm2 350 MVA 150 km 

2x240 mm2 350 MVA 150 km 

132 kV 1x240 mm2 125 MVA 100 km 

1. táblázat: A nagyfeszültségű hálózat jellemzői feszültségszintenként 

A nagy átviteli kapacitású hálózatok (220 kV, 400 kV, 750 kV) az országos 

alaphálózatok. Ezen alaphálózatok látják el a jelentősebb csomópontokban lévő 

úgynevezett alaphálózati transzformátorállomásokat (NAF/NAF transzformáció). Az 

alaphálózat és az alaphálózati transzformátorállomások a MAVIR tulajdonában vannak. 

Az alaphálózati transzformátorállomások a főelosztóhálózat betáplálási pontjai, innen 

indulnak a 132 kV-os vezetékrendszerek, melyek már az elosztóhálózati engedélyesek 

(E.ON, ELMŰ-ÉMÁSZ, NKM) tulajdonát képzik. Főelosztóhálózati feszültséget csak az 

igen nagy energiaigényű fogyasztók igényelnek, a többi felhasználó miatt újabb 

transzformációt kell beiktatni a főelosztóhálózati transzformátorállomásokban (röviden 

alállomásokban), ahol a nagyfeszültség középfeszültséggé alakítása történik (NAF/KÖF 

transzformáció). A középfeszültségű (35 kV, 22 kV, 11 kV) hálózat biztosítja a 

települések és a szolgáltatói-, ipari-, mezőgazdasági közepes energiaigényű felhasználók 

villamosenergia-ellátását. A kis energiaigényű végfelhasználók (lakosság, kis üzleti 

felhasználók) kisfeszültségű (0,4 kV) ellátást igényelnek, ezt a feszültségszintet újabb 

átalakítás biztosítja (KÖF/KIF transzformáció). A főelosztóhálózattól a kisfeszültségű 

hálózatig, a villamos energiaátvitel elemei az elosztóhálózati engedélyesek tulajdonában 

vannak. 
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Névleges 

feszültség 

Alkalmazott 

keresztmetszet 

Névleges átviteli 

képesség 

Átviteli távolság névleges 

átviteli képességnél, 5% 

feszültségeséssel 

35 kV 95 mm2 20 MVA 10 km 

22 kV 95 mm2 12 MVA 6 km 

11 kV 240 mm2 7 MVA 6,5 km 

0,4 kV 95 mm2 0,2 MVA 0,1 km 

2. táblázat: A közép- és kisfeszültségű hálózat jellemzői feszültségszintenként 

Az energiarendszerrel kapcsolatban az alábbi definíciókat értelmezhetjük [2]: 

 Alaphálózat: az erőművekben termelt villamos energia összegyűjtésére, az 

erőművek- és az energiarendszer együttműködésének biztosítására, valamint a 

villamos energia fogyasztói súlypontokba szállítására szolgál. Ezek a 

hálózatok alkotják az országos villamosenergia-rendszer gerincét.  

 Főelosztóhálózat: feladata a villamos energia elszállítása az alaphálózati 

csomópontokból az elosztóhálózat táppontjaiba, vagyis a magasabb 

feszültségszintű országos alaphálózat és az alacsonyabb feszültségszintű 

elosztóhálózat közti kapcsolat biztosítása. 

 Elosztóhálózat: középfeszültségű hálózatok, amelyek a főelosztóhálózatból 

táplált transzformátorállomásokat kötik össze a fogyasztói 

transzformátorállomásokkal vagy a középfeszültségű fogyasztókkal.  

 Fogyasztói elosztóhálózat: a kisfeszültségű hálózatok, amelyek a fogyasztók 

közvetlen ellátására szolgálnak.  

 Hálózat topológia: A hálózatok kialakítása, amely a hálózat rendeltetése és a 

táplált fogyasztók energiaellátásának üzembiztonsági igénye alapján kerül 

kialakításra. 

 Névleges feszültség (Un)I: Az a feszültség, amellyel egy hálózat jellemezve 

vagy azonosítva van, és amelyre az egyes üzemi jellemzők vonatkoznak.  

 NagyfeszültségI: 36 kV-nál nagyobb, és legfeljebb 150 kV névleges effektív 

vonali feszültségű rendszer 

                                                 

I MSZ EN 50160:2011 
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 KözépfeszültségI: 1 kV-nál nagyobb és legfeljebb 36 kV névleges effektív 

vonali feszültségű rendszer 

 KisfeszültségI: az 1 kV-ot meg nem haladó névleges effektív vonali feszültségű 

rendszer  

2.2 Az elosztóhálózaton betartandó villamos paraméterek 

A villamos elosztóhálózatban a hálózati engedélyesnek minden feszültségszinten 

szabványok által (pl. MSZ-1, MSZ EN 50160) meghatározott műszaki paramétereket kell 

biztosítania. Az elosztói engedélyes a szabvány által meghatározott, kötelezően 

betartandó paramétereknél alkalmazhat szigorúbb feltételeket is. A következő 

bekezdésekben bemutatandó paraméterek az elosztói engedélyeseknél alkalmazott, 

hálózattervezési szabályzatban meghatározott értékek. 

2.2.1 Főelosztó hálózat, vagyis a nagyfeszültségű hálózat 

A nagyfeszültségű hálózatok esetén nincsenek statisztikai elvek alapján betartandó 

paraméterek, nincs szabvány által meghatározott minimális feszültség. Erre a 

feszültségszintre az alacsony fogyasztói zavartatás, és a nagy átviteli kapacitás jellemző, 

ebből adódóan ezen a feszültségszinten a feszültségingadozásra nem készült szigorú 

szabványelőírás.  

A feszültség névleges értéke: 

Un = 132 kV, f = 50 Hz 

A megengedett feszültségtűrés sávok:  

 A hálózat legkisebb feszültsége  

114 kV – normál állapotban 

108 kV – egyszeres hiányállapotban 

 A hálózat legnagyobb feszültsége: 

138 kV 

 

 

 

 

2.  ábra: A nagyfeszültségű elosztóhálózat 

szabványos feszültségtűrése [2] 
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2.2.2 Középfeszültségű elosztóhálózat 

Középfeszültségen jellemzően három feszültségszintet alkalmaznak, ezek a 35 kV-os, 

22 kV-os és 11 kV-os feszültségek. A 35 kV-os feszültségszint jelenleg nem fejlesztendő, 

ezek jellemzően korábbról megmaradt hálózatok. A középfeszültségű szabadvezetékes 

hálózat jellemzően 22 kV-os, míg a kábeles hálózat jellemzően 11 kV-os. 

 35 kV-os rendszer: Un = 35 kV, f = 50Hz 

A megengedett feszültségtűrés sáv:  

 𝑈𝑛−10%
+10%  egyhetes mérés 10 perces átlagértékeinek 99%-ban (38,5 - 31,5 kV) 

 𝑈𝑛−15%
+15% egyhetes mérés 10 perces átlagértékeinek 100%-ban (40,25 - 29,75 kV) 

 22 kV-os rendszer: Un = 22 kV, f = 50Hz 

A megengedett feszültségtűrés sáv:  

 Legnagyobb megengedett feszültség: 24 kVII 

 𝑈𝑛−10% egyhetes mérés 10 perces átlagértékeinek 99%-ban (19,8 kV) 

 𝑈𝑛−15% egyhetes mérés 10 perces átlagértékeinek 100%-ban (19,7 kV) 

 11 kV-os rendszer: Un = 11 kV, f = 50Hz 

A megengedett feszültségtűrés sáv:  

 Legnagyobb megengedett feszültség: 12 kVII 

 𝑈𝑛−10% egyhetes mérés 10 perces átlagértékeinek 99%-ban (9,9 kV) 

 𝑈𝑛−15% egyhetes mérés 10 perces átlagértékeinek 100%-ban (9,35 kV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra: A középfeszültségű elosztóhálózat szabványos feszültségtűrése [2] 

                                                 

II A legnagyobb megengedett feszültség felülről behatárolja a feszültségtűrést, így a + 

tűréssáv tetejét biztosítja.  
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2.2.3 Kisfeszültségű elosztóhálózat 

 A kisfeszültségű hálózat esetében külön értelmezzük a hálózaton, a leágazási ponton, 

valamint a csatlakozási ponton alkalmazandó feszültséget. 

Un = 3x400/230 V, f = 50 Hz 

A megengedett feszültségtűrés sáv:  

 
%8

%7



Un egyhetes mérés 10 perces átlagértékeinek 95%-ban a leágazási ponton. 

 
%5,7

%5,7



Un egyhetes mérés 10 perces átlagértékeinek 95%-ban a csatlakozási ponton. 

 
%10

%10



Un egyhetes mérés 10 perces átlagértékeinek 100%-ban a csatlakozási ponton. 

 
%15

%20



Un  egyhetes mérés 1 perces átlagértékeinek 100%-ban a csatlakozási ponton. 

 

4. ábra: A kisfeszültségű elosztóhálózat szabványos feszültségtűrése [2] 
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2.3 Hálózatalakzatok 

A korábban bemutatottak alapján, a közcélú elosztóhálózatot nagy-, közép- és 

kisfeszültségű hálózatok alkotják. Ezeknek a feszültségszinteknek eltérő tulajdonságaik 

vannak, amik eltérő fejlesztési irányokat adnak, ez azt is jelenti, hogy a különböző 

feszültségszintű hálózatok különböző hálózatalakzatokkal rendelkeznek. 

Nagyfeszültségű hálózatok esetén az egyszeres hiba (n-1) elvét be kell tartani. Ez azt 

jelenti, hogy a hálózat bármely egyetlen elemének (például transzformátor, vezeték, vagy 

kapcsoló berendezés) kiesése esetén se kerüljön sor a rendszerhasználók átmeneti 

korlátozásra. Ezen elv biztosítására a nagyfeszültségű hálózatok hurkolt hálózatkép 

szerint vannak kialakítva 

 Hurkolt hálózat [2]: olyan zárt vezetékrendszer, melyben üzemszerűen több 

zárt hurok is található, a vezetékek a csomópontokban többszörösen 

kapcsolódnak egymással és így az áram az egyes csomópontoknál elhelyezett 

rendszerhasználókhoz több oldalról, különféle utakon juthat el. A hurkolt 

hálózat szintén az (n-1) elv alapján több táppontból táplált. 

 

5. ábra: Jellemző hurkolt hálózatkép nagyfeszültségű hálózat esetén [2] 

A hurkolt hálózat fejlesztésénél törekedni kell, hogy kétrendszerű vezeték alkalmazása 

esetén a két rendszer bármely eleme az egyik rendszer normál működése mellett 

karbantartható, illetve javítható legyen. Továbbá az egy hálózatíven elhelyezkedő 

állomások száma ne haladja meg a 2 darabot. Fontos még megemlíteni, hogy a hálózat 

kialakításnak biztosítania kell, hogy a zárlati teljesítménye új vagy felújított hálózat 

esetén ne haladja meg az 5000 MVA-t, meglévő hálózatoknál pedig a 4000 MVA-t. 
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Középfeszültségű hálózatok esetén elmondható, hogy mind szabadvezetékes, mind 

kábeles hálózatoknál a vezetékeket íves vagy gyűrűs formában, esetleg ezek 

kombinációjában kell létesíteni, az üzemeltetés viszont sugaras hálózatképnek 

megfelelően történik.  

 Sugaras hálózat [2]: a hálózatkép jellemzője, az egy pontból táplált, 

többszörösen elágazó, nyitott vezetékrendszer, amelyben az energia a 

fogyasztókhoz csak egy úton juthat el. Ez az egy pont a táppont, melyből a 

gerincvezeték indul. Erről ágaznak le az úgynevezett szárnyvezetékek. A 

rendszer nyitottsága azt jelenti, hogy vezetékei sem egymással, sem más 

táppontokból ellátott vezetékekkel nincsenek kapcsolatban. Előnye, hogy a 

hálózat jól áttekinthető, a hibahely könnyen meghatározható, védelmi 

kialakítása egyszerű. Hátránya, hogy üzemzavar esetén nagy terület maradhat 

villamos energia nélkül, valamint a hálózat végén nagy feszültségváltozás 

adódik. 

 

6. ábra: Jellemző sugaras hálózatkép szabadvezetékes hálózat esetén [2] 



15 

 

7. ábra: Jellemző sugaras hálózatkép kábeles hálózat esetén [2] 

 

 Gyűrűs hálózat [2]: gerincvezetékekből és ezek szárnyvezetékeiből álló 

hálózat, melyeknél a gerincvezeték két vége ugyanazon tápponthoz 

csatlakozik. A gyűrűs hálózat hosszanti üzemszerű bontási helyet tartalmaz, és 

normál állapotban megbontva sugarasan üzemel. Ezen hálózatkép előnye, 

hogy a fogyasztók a kapcsolóberendezések megfelelő átváltásával két irányból 

kaphatnak villamos energiát, így meghibásodás esetén a hibás szakasz 

kizárható, és a többi fogyasztó ellátható.  

  

8. ábra: Jellemző gyűrűs hálózatkép szabadvezetékes és kábeles hálózat esetén [2] 
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 Íves hálózat: Az íves hálózat a gyűrűs kialakításhoz hasonlóan 

gerincvezetékekből és ezek szárnyvezetékeiből álló hálózat. A 

gerincvezetékek két különböző táppontba csatlakoznak. Az íves hálózat 

hosszanti üzemszerű bontási helyet tartalmaz, és normál állapotban megbontva 

sugarasan üzemel. Előny a gyűrűs kialakításhoz képest, hogy két egymástól 

független táppont biztosítja a villamos energiaellátást.  

 

 

9. ábra: Jellemző íves hálózatkép szabadvezetékes és kábeles hálózat esetén [2] 

 

 Körhálózat: Ritkán, legtöbbször ipari fogyasztók kábeles ellátására 

alkalmazott hálózatalakzat. Lényege, az önálló vezetékszakaszokból 

kialakított, mindkét végén megszakítót tartalmazó kialakítás. A két végső 

vezetékszakasz ugyanazon táppont gyűjtősínjéhez csatlakozik. A körhálózat 

közbenső gyűjtősínjeiről történik a fogyasztók ellátása. 
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10. ábra: Jellemző körhálózati hálózatkép 

kábeles hálózat esetén [2] 

 

A középfeszültségű hálózat fejlesztésénél ívek és gyűrűk kialakítására kell törekedni. 

A középfeszültségű hálózatok normál állapotukban sugarasan üzemelnek, tehát a 

hálózatoknak normál állapotukban kell az előző pontban bemutatott műszaki 

feltételeknek, például a megengedett feszültségesésnek megfelelniük.  

Két sugarasan üzemelő, egymással ívbe vagy gyűrűbe kötött hálózat között az   

üzemszerű bontáspont kiválasztását, és a hálózat normál állapot kijelölését úgy kell 

elvégezni, hogy az így létrejövő két külön vezeték vesztesége a lehető legalacsonyabb 

legyen. Ilyenkor általában a bontáspontnál a két vezeték feszültségesése is közel azonos. 

További megfontolás az üzemszerű bontáspont kijelölésnél, hogy hiba fellépése esetén 

annak behatárolása és a tartalékolás megfelelően meg tudjon történni. A hálózatokon 

kialakított további bontási helyek hiba esetén, azok gyors behatárolására szolgálnak. 

A hálózat normál állapottól eltérő üzemeltetése esetén, például hálózati hiba miatti 

átkapcsolások esetén az elvárt műszaki feltételek nagyobb tűréssávot biztosítanak.  

 

Kisfeszültségű hálózatok esetén megkülönböztetünk csupasz szabadvezetékes, 

szigetelt szabadvezetékes, valamint kábeles hálózatot. Szabadvezetékek esetén a 

hálózatkép túlnyomóan sugaras kialakítású, ritkán előfordul íves vagy gyűrűs kialakítás, 

sugaras üzemeltetéssel. Kábeles esetben az íves vagy gyűrűs kialakítás a jellemző. A 

kisfeszültségű jellemző hálózatképeket bemutató ábrák az 1. és 2. mellékletben 

találhatóak. 

2.4 A szabadvezetékes és kábeles hálózatok eszközei 

A jelenlegi jogszabályi és támogatási környezet miatt a jelentkező kiserőművek zöme 

499 kVA névleges teljesítményű, vagy ugyanekkora teljesítményű blokkokból felépített 
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erőműpark. Mivel ekkora nagyságú teljesítmény legoptimálisabban a középfeszültségű 

hálózaton fogadható, ezért az igényekre kiadott műszaki és gazdasági tájékoztatókban 

leggyakrabban középfeszültségű csatlakozási pontot van meghatározva.  

Nagyfeszültségű (132 kV-os) csatlakozás esetén a csatlakozási pont a kijelölt 

alállomás NAF gyűjtősínje, míg kisfeszültségű csatlakozás esetén a KÖF/KIF 

transzformátor kisfeszültségű kapcsa, esetleg szabad leágazása. Ez azt jelenti, hogy 

ezekben az esetekben nem mérvadók maguk hálózatok.  

Számosságuk és hálózati hatásaik alapján célszerű a középfeszültségű hálózatra 

csatlakozó kiserőművek hálózatra gyakorolt hatásait vizsgálni, ezért a továbbiakban már 

csak azok a hálózati eszközök kerülnek bemutatásra, melyek ehhez kapcsolódóan a 

középfeszültségű hálózatokon relevánsak. 

A hálózatok legfontosabb eszköze az energiaátvitelre szolgáló vezetők. 

Szabadvezetékes hálózatok esetén a leginkább elterjedt vezetőtípus a csupasz 

vezetéksodrony. Ennek anyaga nemesített alumínium, típusjele AASC. 

A csupasz vezetéken kívül a hálózatainkban megtalálhatóak még a burkolt 

szabadvezetékek, amelynek típusjele a BSZV. Ez a vezető típus annyiban tér el az AASC 

vezetéksodronytól, hogy a külső felületén egy térhálósított polietilén burkolat 

helyezkedik el. A 2010-es évek elején az E.ON hálózatain ez a vezeték típus lett 

rendszeresítve új hálózatok építéseihez, valamint rekonstrukciós munkákhoz. Azonban a 

rossz üzemeltetései tapasztalatok miatt jelenleg csak áramkötésekhez, 

készülékcsatlakozásokhoz alkalmazzák. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

11. ábra: A csupasz vezetéksodrony (AASC) és a burkolt szabadvezeték (BSZV) 
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Mindkét vezetéktípusra az alábbi keresztmetszet méretek jellemzők: 

 120 mm2 – Nagy átviteli kapacitású gerincvezetékként alkalmazva 

 95 mm2 – Általában gerincvezetékként alkalmazva 

 50 mm2 – Általában szárnyvezetékként alkalmazva 

A bemutatott szabadvezeték típusok az alábbi villamos jellemzőkkel rendelkeznek: 

 Csupasz vezetéksodrony (AASC) Burkolt szabadvezeték (BSZV) 

Keresztmetszet 

(mm2) 

Villamos 

ellenállás 

(Ω/km) 

Maximális 

áramterhelhetőség 

(A) 

Villamos 

ellenállás 

(Ω/km) 

Maximális 

áramterhelhetőség 

(A) 

120 0,287 365 0,287 368 

95 0,361 320 0,361 320 

50 0,672 210 0,672 214 

3. táblázat: A csupasz és burkolt szabadvezetékek villamos jellemzői [4,5] 

Kábeles hálózatoknál sokkal nagyobb típusváltozás volt jellemző, így jelenleg is 

sokféle típusú kábel van üzemben. Ez üzemeltetési és javítási szempontból is problémát 

szokott okozni. A múltban használt kábel típusok közül legjellemzőbb az olajos papír 

szigetelésű kábel. Napjainkban a hálózati engedélyeseknél korszerű térhálós polietilén 

kábeleket alkalmaznak. Ennek jellemzője, hogy a belső vezetője sodrott tömörített 

alumínium, melyen simítóréteg után térhálósított polietilén szigetelés, félvezető 

(térvezérlő) réteg, kereszt- és hosszirányú vízzáró réteg, árnyékolás és köpenyszerkezet 

található. A jelenleg alkalmazott középfeszültségű kábelek egyerű kialakításúak. 

 

 

12. ábra: NA2XS(F)2Y típusú kábelvezeték 
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Kábeles hálózatok esetén az alábbi keresztmetszetek jellemzőek: 

 240 mm2 – Általában kábelgerincként alkalmazva 

 150 mm2 – Általában leágazókábelként alkalmazva 

 95 mm2 – Kis átviteli kapacitású leágazókábelként alkalmazva 

Az NA2XS(F)2Y kábel típusok az alábbi villamos jellemzőkkel rendelkeznek: 

 10 kV-os NA2XS(F)2Y kábel 20 kV-os NA2XS(F)2Y kábel 

Keresztmetszet 

(mm2) 

Villamos 

ellenállás 

(Ω/km) 

Maximális 

áramterhelhetőség 

földben (A) 

Villamos 

ellenállás 

(Ω/km) 

Maximális 

áramterhelhetőség 

földben (A) 

240 0,125 413 0,125 417 

150 0,206 315 0,206 319 

95 0,320 248 0,320 251 

4. táblázat: Az NA2XS(F)2Y típusú kábel villamos jellemzői [6] 

A termelő berendezések csatlakoztatásával kapcsolatban fontos még bemutatni milyen 

hálózati eszközök segítségével biztosítják a középfeszültségű bontáspontok kialakítását. 

Szabadvezetékes hálózatok esetén a bontáspontokat oszlopkapcsolók segítségével 

hozzák létre. Az oszlopkapcsolók olyan szabadvezetéki kapcsolóberendezések, melyek 

alkalmasak üzemi áramok ki-, bekapcsolására, vagy akár zárlatra kapcsolásra, viszont 

zárlati áram megszakítására alkalmatlanok. Kikapcsolt helyzetben látható leválasztást, és 

túlfeszültség koordinált elválasztást biztosítanak.  

Az oszlopkapcsolókat két nagyobb csoportba sorolhatjuk: normál működtetésű, 

valamint távműködtetett oszlopkapcsolók csoportjába. A normál működtetésű 

oszlopkapcsolókat általában szárnyvezetékek, összekötővezetékek valamint 

transzformátorállomások kapcsolásához alkalmazzák, míg a távműködtetésű 

oszlopkapcsolók általában a gerincvezetékben jelennek meg, ezt az eszközt szokták 

üzemszerű bontáspont kialakítására is alkalmazni. 
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13. ábra: Egy normál, és egy távműködtetésű oszlopkapcsoló 

Az oszlopkapcsolók elhelyezésénél figyelembe veszik a fogyasztók és kiemelt 

fogyasztók számát, valamint a vezetékszakaszok terhelését. A gerincvezetékek 

oszlopkapcsolóinak beépítési helyét csak az illetékes üzemirányítási központ vezetőjének 

hozzájárulásával lehet kijelölni vagy megváltoztatni. Az üzemszerű bontási hely 

kijelölésénél figyelembe kell venni, hogy a hálózati veszteség minimális legyen. Az 

oszlopkapcsolók elhelyezése célszerűen 5-6 km-enként szükséges. 

   

A különböző típusú oszlopkapcsolók az alábbi villamos jellemzőkkel rendelkeznek: 

 OK1 OK2 OK3 OK4 OK5 OK6 

Névleges feszültség (kV) 24 

Névleges termikus határáram (kA/1s) 12,5 10 

Névleges dinamikus határáram (kA/1s) 31,25 25 

Névleges áram (A) 400 200 

Névleges hurokáram megszakító képesség 

(A) 
250 50 20 

Névleges kábel töltőáram megszakító 

képesség (A) 
10 

Névleges kis induktíváram megszakító 

képesség (A) 
8 

5. táblázat: Különböző típusú oszlopkapcsolók villamos jellemzői [2] 
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Kábeles középfeszültségű hálózatok esetén kapcsolóberendezésként megszakítókat 

vagy terhelésszakaszolókat alkalmaznak. A kapcsolóberendezések régebben 

légszigetelésű, majd rekeszelt fémtokozott, újabban körhálózati berendezésként (RMU) 

kerülnek kialakításra. A kábelhálózati kapcsolóberendezések a kábelek felhasításával 

csatlakoznak. A körhálózati kapcsolóberendezések (RMU-k) olyan eszközök, melyek 

teljes mértékben SF6 (kén-hexafluorid) gázzal vannak feltöltve, fémtokozott kivitelűek, 

beépített működtető egységekkel rendelkezek. A transzformátoros és kábeles leágazások 

kialakításán túl védelmi berendezések kialakítására is alkalmasak, számos egyéb funkció 

ellátása mellett. 

 

14. ábra: Egy RM6 típusú körhálózati kapcsoló eszközt bemutató illusztráció [7] 

Ezen berendezések komplett egységekként kerülnek forgalomba. Ez azt jelneti, hogy 

alapesetben három vagy négy eszköz van egy közös tokozatba építve, általában olyan 

kialakításban, amely egy meghatározott feladat ellátására alkalmas (például egy kábeles 

transzformátorállomás esetén három leágazásos RMU szükséges, melyből a két szélső 

eszköz a felhasított kábelek fogadására alkalmas terhelésszakaszolós mező, míg a 

középső a biztosítóval kombinált terhelésszakaszolós vagy megszakítós transzformátor 

mező). Szükség esetén a körhálózati kapcsolóberendezés további egységekkel bővíthető. 

A kapcsolóberendezésben kapcsolóeszköznek terhelés szakaszolót, vagy megszakítót 

használnak.  
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A körhálózati berendezések villamos jellemzői a következők: 

Vonali terhelésszakaszoló 11 kV 22 kV 

Névleges áram (A) 630 630 

Hatásos áram megszakítóképesség (A) 630 630 

Földzárlati áram megszakítóképesség (A) 95 95 

Kapacitív áram megszakítóképesség (A) 31,5 31,5 

Névleges termikus határáram (kA/s) 25 20 

Zárlati bekapcsolóképesség (kA) 62,5 50 

6. táblázat: Kábeles vonali terhelésszakaszoló villamos jellemzői [7] 

630 A-es megszakító 11 kV 22 kV 

Névleges áram (A) 630 630 

Zárlati megszakítóképesség (kA) 25 21 

Zárlati bekapcsolóképesség (kA) 62,5 52,5 

7. táblázat: Kábeles megszakító villamos jellemzői [7] 

2.5 Feszültségszabályozás 

A középfeszültségű hálózatokon a korábban bemutatott feszültségsávok betartásához 

a NAF/KÖF alállomásokon automatikus feszültségszabályzóval rendelkező 

transzformátorokat alkalmaznak. A transzformátorok lehetnek két tekercselésű (pl. 

120/20 kV-os vagy 120/10 kV-os) vagy három tekercselésű (120/20/10 kV-os) 

transzformátorok. Mindkét típus jellemzője, hogy a szabályozási sávjuk: ± 15%, a 

szabályozást pedig egy primer oldali csillagponti szabályzó végzi. 

A korábban bemutatottak alapján mind a középfeszültségű, mind a kisfeszültségű 

hálózaton a névleges feszültségtől mindkét irányba, szabvány által meghatározott eltérés 

lehet. Ahhoz, hogy a rendszerhasználókat szabványos feszültségértéken belül lehessen 

ellátni több tényezőt is figyelembe kell venni. Ilyen tényezők például: 
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 KÖF hálózaton megengedhető feszültségtűrés, 

 KIF hálózaton megengedhető feszültségtűrés, 

 automatikus terhelésszabályozás holtsávja, 

 maximális KÖF tápfeszültség, 

 a vezetékív üzemszerű feszültségesése a csúcsidőszakban (vezetékív középen 

bontva), 

 minimális (völgyidőszaki) terheléshez tartozó KÖF feszültség (vezetékív 

középen bontva), 

 ATSZ beállítási tartománya 

 a vezetékív üzemzavari feszültségesése a legkedvezőtlenebb esetben 

(vezetékív végén). 

Ahhoz, hogy a szabványos feszültségsáv tartható legyen a NAF/KÖF 

transzformátorok széles ± 15%-os szabályzási sávban, finom lépésekben 19, vagy 27 

fokozatban terhelés alatti szabályozási lehetőséggel rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy 

egy 27 fokozatú szabályozás esetén egy fokozat 1,15%-nyi, 19 fokozatú szabályázásnál 

pedig 1,66%-nyi feszültségszabályozást tesz lehetővé. Mivel a szabályozás folyamatos, 

azért, hogy két fokozat határán ne alakuljon ki folyamatos le-fel szabályozás ezért minden 

egyes fokozatnak van egy holtsávja, amely a szabályozási fokozat 1,5-szerese. Így 27 

fokozat esetén 1,7%-os, 19 fokozat estén 2,5%-os feszültségváltozás okoz fokozatlépést. 

Az előzőek alapján a KÖF hálózat tűréssávja a következőképpen alakul: 

 MSZ-1 szerint Megengedhető fesz. 

tűrés 27 fokozat esetén 

Megengedhető fesz. 

tűrés 19 fokozat esetén 

Holtsáv - 1,7 %  ± 0,85 % 2,5 %  ± 1,25 % 

Feszültségtűrés + 10 % 

- 10 % 

+ 9,15 % 

- 9,15 % 

+ 8,75 % 

- 8,75 % 

8. táblázat: Különböző transzformátorok estén értelmezhető holtsáv és feszültségtűrés [2] 

Egy átlagosan kialakított hálózatnál az alállomási transzformátor a nap folyamán csak 

néhány alkalommal vált fokozatot. Ha egy átlagos hétköznap délelőtti, valamint kora 

délutáni időszakot veszünk, általában alacsonyabb a lakossági energia fogyasztás. (A 

lakossági átlagfogyasztást bemutató profilgörbe a 3. mellékletben található.) Ilyenkor a 

centralizált elvű hálózatok esetén a hálózat feszültségesése is alacsonyabb lesz. Így 

ahhoz, hogy a vezeték egészén egy optimális feszültségszintet lehessen tartani, a 

transzformátorok egy alacsonyabb fokozatban üzemelnek. Ezzel szemben az esti, 
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lakossági fogyasztás szempontjából jóval aktívabb időszakban már nagyobb 

feszültségesés lesz tapasztalható. Ahhoz, hogy a vezeték végén még ilyenkor is megfelelő 

feszültség tudjon kialakulni, az alállomási transzformátorok magasabb fokozatban fognak 

működni. Elmondható, hogy a fokozatváltások száma átlagosan még így se lesz nagyobb, 

mint 3-4 darab. 

Az előbbiekben említett NAF/KÖF szabályozás az alállomási gyűjtősín feszültségét 

szabályozza. A gyűjtősínről indított középfeszültségű hálózatok KÖF/KIF 

transzformátorainak csapolásállításával biztosítható a KIF hálózat szabványos tűréssávja. 

A KÖF/KIF transzformátorok feszültségszabályozási sávja ± 3% vagy ± 5% 3, vagy 5 

fokozatban. Ez a szabályozás nem automatikus, a KÖF/KIF transzformátor 

középfeszültségű hálózaton való elhelyezkedése határozza meg, hogy milyen fokozatban 

üzemel. Centralizált elvű hálózatok esetén a tápponthoz közeli transzformátorok 

feszültségcsökkentő fokozatban, a hálózat végén található transzformátorok 

feszültségemelő fokozatban üzemelnek. Szintén centralizált elvű hálózatokból vezethető 

le, hogy a transzformátor belső feszültégesése miatt a transzformátorok üresjárásban, 

középső fokozatban is a szabványos névleges feszültségértékhez képest 5%-kal 

magasabb feszültséget tartanak. Ez utóbbi tényező egy kiserőművekkel telített vezeték 

esetén inkább már hátrányt jelent. 

2.6 Zárlati teljesítmények 

A későbbi számítások miatt fontos bemutatni, hogyan alakulnak a középfeszültségű 

hálózaton a zárlati teljesítmények. Maga a zárlati teljesítmény (SSC) az a teljesítmény 

érték, melyet a szimmetrikus (vagyis háromfázisú) zárlat helyén a szubtranziens 

reaktanciák, és a névleges feszültség figyelembevételével lehet meghatározni. A 

témakörhöz kapcsolódóan további definíciók a 4. számú mellékletben találhatóak. 

11 és 22 kV-os feszültségszinten az alállomási gyűjtősínen a berendezések méretezése 

szempontjából mértékadó zárlati teljesítmény 400 MVA. (A zárlati teljesítmény az 

alkalmazott legnagyobb névleges teljesítményű transzformátor figyelembevételével 

került meghatározásra S=40 MVA, =10%). 11 kV-os feszültségszintnél, ha az 

alállomásban a zárlati teljesítmények korlátozására fojtótekercseket is alkalmaznak, ez a 

mértékadó teljesítmény a fojtó után már csak 200 MVA lesz. 

A középfeszültségű hálózat zárlati teljesítmény nagyságáról elmondható, hogy a 

hálózaton a tápponttól távolodva exponenciálisan csökken.  
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Konkrét számítások alapján elmondható, hogy egy 25 MVA-es transzformátor 

esetében az alállomási gyűjtősínen 250 MVA zárlati teljesítmény lesz, míg egy, a 

tápponttól 10 km-re található csatlakozási pontnál már csak 20 MVA. Ez alapján 

elmondható, hogy egy hálózati pont zárlati teljesítménye széles skálán mozoghat a 

tápponttól való távolság függvényében. 

  



27 

3 Termelői tendenciák és a decentralizálódás okai 

A bevezetésben bemutatottak alapján a hazánkban hálózatra csatlakoztatni kívánt 

kiserőművek mennyisége az elmúlt két évben ugrásszerűen megnőtt. Ennek fő oka a KÁT 

(Kötelező Átvételi Tarifa) és METÁR (Megújuló Energiák Támogatási Rendszere) által 

meghatározott átvételi ár, amely akár megtérülési időn túl is biztosított. A rendszer 

létrejöttét az Európai Unió hivatalos lapjában megjelent „Iránymutatás a 2014–2020 

közötti időszakban nyújtott környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról” 

pontjai váltották ki. Ennek értelmében Európa országainak, köztük Magyarországnak is 

elő kell segíteni a megújuló energiaforrásból, valamint hulladékból előállított villamos 

energia termelését, melynek folyamatosan ki kell váltania az elkövetkező években a nem 

megújuló energiaforrásból előállított villamos energia mennyiségét. Ennek eléréséhez 

prémium támogatási rendszert hoztak létre, melynek keretein belül először KÁT, majd 

2017-től már METÁR támogatásra lehet pályázni.  

Azon beruházók, akik nyertek az említett pályázatok keretében KÁT vagy METÁR 

engedélyhez juthattak. Ennek birtokában meghatározott feltételek teljesítése esetén a 

termelők egy direkt erre a célra létrehozott mérlegkörbe kerülnek, és jogosultak az általuk 

megtermelt villamos energiát a KÁT-ban vagy METÁR-ban meghatározott kötelező 

átvételi áron eladni. Ez az ár a különböző fogyasztási időszakok átlagát véve jelenleg 

KÁT esetén 35,3 Ft/kWh, METÁR esetén 30,7 Ft/kWh. Ezek az árak körülbelül kétszer 

akkorák, mint a jelenlegi tőzsdei villamos energiaár. Mivel a kötelező átvételi ár a termelő 

berendezés üzembe helyezésétől 25 éven keresztül változatlan marad, elmondható, hogy 

egy átlagos, 499 kVA-es napelemes kiserőmű esetében a beruházás költsége 

(kb.200 MFt) körülbelül 10 éven belül megtérül, és az azt követő 15 évben megtermelt 

energia hasznot termel. Ennek fényében nem nehéz belátni, miért döntenek egyre többen 

napelemes kiserőmű telepítése mellett. 
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15. ábra: A KÁT mérlegkört és annak résztvevőit bemutató ábra [8] 

A napelemes erőművekre jellemző, hogy viszonylag nagy területigénnyel 

rendelkeznek, ahhoz, hogy egy 499 kVA termelőkapacitású kiserőmű létrejöjjön, kb. 

2000 db 800×1600 mm nagyságú, 250 Wp teljesítményű napelemre van szükség. Ez azt 

jelenti, hogy egy ilyen erőmű létrehozásához nagyságrendileg 1 ha területre van szükség. 

Mivel ekkora egybefüggő szabad terület nagyvárosokon belül ritkán fordul elő, ezért a 

jellemző telepítési helyek a városok és falvak külterületei lesznek. Ez alapján levonható 

a következtetés, hogy a telepíteni kívánt erőművek zöme szabadvezetékes hálózatra, 

22 kV-on fog csatlakozni. Mivel azonban még a külterületeken sem jellemző több 

hektárnyi műveletlen, egybefüggő szabad földterület, ezért szinte lehetetlen egy nagyobb, 

több 10 MVA nagyságú erőmű létrehozása. Ez azzal fog járni, hogy a KÁT és METÁR 

engedélyek által meghatározott összes termelői kapacitás az országban szétszórtan kisebb 

teljesítményű egységekből felépítve fog jelentkezni. 

A bemutatott támogatási rendszerek keretében eddig országosan kiígért termelői 

kapacitás meghaladja a 3500 MVA-t. Amennyiben az elkövetkező években ez mind 

megvalósul, ez azt fogja jelenteni, hogy a Paks I., II. erőműnek megfelelő 

összteljesítményű napelemes kiserőmű halmaz fog megjelenni, zömmel a 

középfeszültségű hálózatokon. Az eddig kiígért teljesítmény összevethető az elosztók 
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csúcsterhelésével, tehát a megvalósított termelő berendezések termelési csúcsidőszakban 

(nyáron 10-14 óra között) biztosítani fogják az elosztók energiaigényeit.  

Visszatérve a középfeszültségű hálózatokhoz, elmondható róluk, hogy egy-egy 

vezetékvonal általánosságban 3-4 MVA-nyi teljesítményre van méretezve, melytől csak 

néhány, nagyobb fogyasztó (> 1 MVA) ellátását biztosító vezeték esetén van eltérés. Sok 

esetben egy vezetékszakaszra már most nagyobb termelő kapacitás van kiígérve, mint 

amekkora fogyasztói igény jelentkezik az adott vonalon. Jelen pillanatban két dolog 

határozza meg, hogy egy kiserőmű fogadható-e az igénybejelentőjében megjelölt 

ingatlan(ok)hoz közeli hálózaton vagy sem. Az egyik, hogy az adott vezetékszakaszon 

található összes erőmű (beleértve a már üzemelő, és kiígért erőműveket is) által 

létrehozott feszültségemelés sehol sem haladhatja meg a szabványban rögzített maximális 

értéket (22 kV esetén 24 kV-ot, 11 kV esetén 12 kV-ot), a másik pedig, hogy az erőművek 

által létrehozott gyors feszültségváltozás ne haladja meg a 2%-ot. Jelen pillanatban az 

utóbbi előírás a korlátozó tényező.  

Az előbbiek alapján elmondható, hogy a kiserőművek csúcstermelésekor a megtermelt 

energia a vezetéken lévő fogyasztók által nem minden esetben fog helyben 

felhasználódni. Ez azzal fog járni, hogy nem a tápponton lesz a legmagasabb a feszültség, 

az energia áramlás iránya megfordul, a fel nem használt energia az alállomáson keresztül 

a nagyfeszültségű elosztóhálózatra kerül az ottani feszültségviszonyokat is rontva. 

Az is elmondható, hogy a napelemes kiserőművek energiatermelése értelemszerűen a 

napsütéses órákra tehető, mely évszaktól függően a reggeli óráktól a délutáni-esti órákig 

terjed. A korábban bemutatott fogyasztói profil (3. melléklet) alapján látható, hogy pont 

a napelemek termelési időszakában lesz alacsonyabb a fogyasztók energiaigénye, míg a 

fogyasztási csúcsidőszak már a termelési sávon kívülre esik. Ez azzal jár, hogy a hálózat 

feszültségsávja tovább nyílik, vagyis egy nap maximális és minimális feszültsége közti 

különbség megnő. Ahhoz, hogy a vezeték feszültségviszonyai még ebben az esetben is a 

korábban bemutatott feszültségtartományba tudjanak esni, az alállomási 

transzformátorok szabályozóinak többet kell lépniük. 

A problémák egy lehetséges megoldásaként a magyar kormány a Magyar Közlöny 

2018. március 1-i számában bejelentett VET módosítása alapján bevezette a termelői 

elosztóhálózat fogalmát. Ennek definíciója az alábbi [1]:  
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 Termelői elosztó hálózat: az elosztó tulajdonában lévő olyan hálózat, amely 

több, a Kormány rendeletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű beruházássá minősített, nem engedélyköteles kiserőmű által 

megtermelt villamos energiát juttatja el az elosztó hálózathoz. A termelői 

elosztó hálózathoz felhasználó és vételező abban az esetben csatlakozhat, ha 

tudomásul veszi, hogy az elosztónak nem kell betartania a villamosenergia-

szolgáltatás általános minőségi kritériumai közül azokat, amelyek a termelői 

elosztó hálózaton szállítható, a vezetékek terhelhetősége alapján számított 

maximális teljesítményt korlátozzák. 

Ennek az új közcélú hálózattípusnak az alkalmazhatósága azonban jelenleg kétséges. 

Egyrészt ilyen típusú hálózatok csak és kizárólag a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

berázásnak számító naperőművek esetén alkalmazhatók, ezek száma töredéke a 

megvalósításra váró kiserőművek mennyiségének. Továbbá ahhoz, hogy egy teljesen új 

és jól működő termelői elosztó hálózat tudjon létrejönni, rengeteg szellemi (tervezés, 

vizsgálatok stb.) és anyagi erőforrásra van szükség, melyek jelenleg nem feltétlen állnak 

az elosztói engedélyesek rendelkezésére. Végezetül még az sem tisztázott, milyen díjak 

illetik az elosztói engedélyest a termelői hálózat használatakor. Az is előfordulhat, hogy 

a normál elosztóhálózathoz képest csak jóval kevesebb vagy semennyi rendszerhasználati 

díj (RHD) származhat ezen hálózatokból. 
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4 A kiserőművek hálózati számításának alapjai 

Ahhoz, hogy megértsük, milyen hatásmechanizmus megy végbe egy napelemes 

kiserőmű középfeszültségű hálózatra történő csatlakoztatásakor, meg kell vizsgálni a 

folyamat elektrotechnikai hátterét. 

4.1  A hálózati eszközök tulajdonságai 

A csatlakozó kiserőművekről általánosságban elmondható, hogy azok 

áramgenerátorként működnek, mely azt jelenteni, hogy az általuk megtermelt energia 

(pillanatnyi) árama lesz állandó. Ahhoz, hogy ezt az áramot a hálózatba be tudja táplálni 

az erőmű, feszültségkülönbségre lesz szükség, melyet magának az erőműnek kell 

létrehoznia a csatlakozási pontján. 

A napelemes kiserőművek esetében elmondható, hogy a napelemek által megtermelt 

egyenáramot váltóárammá alakító invertert tetszőleges fázishelyzetűre lehet beállítani. Ez 

azt jelenti, hogy más típusú, általában forgógépes átalakítót tartalmazó erőművektől 

eltérően lehetőség van arra, hogy a megtermelt áram fázisszöge cosφ = 1 legyen. Ebben 

az esetben a megtermelt energia kizárólag hatásos részből áll, és mivel a termelő a hatásos 

villamos energia értékesítése alapján kapja az átvételi árat, ezért alaphelyzetben a 

naperőművek ezt a fázisszöget fogják alkalmazni. Emiatt jelenleg a hálózatvizsgálatok 

esetén a naperőművek ezzel a cosφ = 1 fázishelyzettel vannak figyelembe véve, vagyis 

egy 499 kVA névleges teljesítményű kiserőmű 499 kW hatásos teljesítményből, és 

0 kVAr meddő teljesítményből áll össze. A magyarországi elosztói engedélyesek jelenleg 

még nem élnek azzal a lehetőséggel, így nem is vizsgálják azt, miszerint a csatlakozni 

kívánó erőmű cosφ = 1-től eltérő teljesítmény tényezővel üzemeljen.  

Az erőművek hatásának vizsgálatában fontos elem lesz még az erőművet a tápponttal 

összekötő vezetékrendszer, és annak villamos jellemzői. Először is vizsgáljuk meg az 

elosztóhálózat egyszerűsített helyettesítő képét: 
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16. ábra: Középfeszültségű elosztóhálózat helyettesítő képe 

Eszerint a hálózaton az alábbi villamos elemek és mennyiségek értelmezhetőek: 

 R [Ω]: Az energiaátvitelre szolgáló fázisvezető egyenáramú ellenállása 

 L [H]: Az energiaátvitelre szolgáló fázisvezető induktivitása 

 C [µF]: A fázisvezető és a föld közötti kapacitás 

 RSZ [Ω]: A fázisvezető és a föld közötti szigetelés ellenállása 

 UTÁP [kV]: A táppont villamos feszültsége 

 UCSP [kV]: A csatlakozási pont villamos feszültsége 

 UR [kV]: A fázisvezető ellenállásán eső feszültség 

 UL [kV]: A fázisvezető induktív reaktanciáján eső feszültség 

 I [A]: A hálózat egészén átfolyó áram 

 IC [A]: A fázisvezető kapacitív töltőárama 

 ISZ [A]: A fázisvezető szivárgó árama 

A helyettesítő kép alapján elmondható, hogy a hálózat két soros összetevőből és két 

párhuzamos összetevőből áll össze. Az „R” ellenállást a vezeték anyaga és 

keresztmetszete hossza, az „L” induktivitást a fázisvezetők közti távolság, és a 

nyomvonal hossza, míg a „C” kapacitást a fázisvezető földtől mért távolsága, és a 

nyomvonal hossza határozza meg. Az „RSZ” szigetelési ellenállás általában olyan nagy 

értékkel rendelkezik, hogy az legtöbb esetben elhanyagolható. 

A 2.4. fejezetben már bemutatásra került az AASC típusújelű szabadvezeték, és az 

NA2XS(F)2Y típusjelű kábel. Ezek különböző keresztmetszeteinél a villamos 

paraméterek fajlagos értékei a következők: 
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Keresztmetszet 

(mm2) 

Fajlagos ellenállás 

(Ω/km) 

Fajlagos reaktancia 

(Ω/km) 

Fajlagos kapacitás 

(µF/km) 

35 0,967 0,3981 0,01 

50 0,6865 0,3865 0,01 

95 0,361 0,3631 0,011 

120 0,287 0,356 0,011 

9. táblázat: Az AASC típusú szabadvezeték fajlagos villamos paraméterei 

Keresztmetszet 

(mm2) 

Fajlagos ellenállás 

(Ω/km) 

Fajlagos reaktancia 

(Ω/km) 

Fajlagos kapacitás 

(µF/km) 

95 0,32 0,134 0,21 

120 0,253 0,1289 0,23 

150 0,206 0,1245 0,25 

240 0,125 0,115 0,3 

10. táblázat: Az NA2XS(F)2Y típusú kábel fajlagos villamos paraméterei 

A táblázatokban szereplő értékek alapján levonható néhány következtetés a 

szabadvezetékek és kábelek közti hasonlóságokról és különbségekről. Először is az 

ellenállás esetében elmondható, hogy a szabadvezeték és a kábel azonos 

keresztmetszeteinél az értékek közel azonos, eltérést az okoz, hogy a 

távvezetékanyagoknál ötvözéssel növelik a szakítószilárdság értékét, ötvözés hatására az 

anyag fajlagos ellenállása kis mértékben megnő. 

Az is megfigyelhető, hogy a fázisvezetők induktív reaktanciái a keresztmetszettől 

függetlennek, ennek oka, hogy az induktivitás értékeit leginkább a fázisvezetők távolsága 

határozza meg, amely a különböző keresztmetszetű vezetékek esetében is közel azonos. 

Megfigyelhető, hogy kábel esetében körülbelül harmadakkora az induktív reaktancia 

mint a szabadvezeték esetében. Ez utóbbi annak lesz köszönhető, hogy földkábel esetén 

a fázisvezetők egymás mellett helyezkednek el, míg szabadvezetékeknél ez a távolság kb. 

1-1,5 m lesz, és ezáltal a mágneses kiegyenlítő hatások sokkal kevésbé fognak 

érvényesülni. Mivel a gerincvezetékek (melyek a kiserőművek csatlakozása 

szempontjából a leginkább mérvadók), a szabadvezetékek esetén általában 95 mm2 

keresztmetszetűek, kábelhálózati csatlakozás esetén pedig általában 240 mm2 

keresztmetszetűek, mindkét esetben a fázisvezetők R/X viszonya közel egyenlő, és 
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R/X  1 arányú lesz. Ez alapján kijelenthető, hogy az erőművek feszültségemelésénél a 

hálózat induktív reaktanciája épp annyira fog érvényesülni, mint az ellenállása, vagyis a 

fázisvezető induktivitása egyik esetben sem lesz elhanyagolható. Amennyiben a vezeték 

induktivitása ismert, akkor az induktív reaktanciát az alábbi képlet segítségével tudjuk 

kiszámolni: 

𝑋𝐿
̅̅ ̅ = jωL = 𝑗 ∗ 2𝜋𝑓 ∗ 𝐿 

1. egyenlet: A vezetékek induktív reaktanciája 

A hálózatok kapacitív reaktanciájával más lesz a helyzet. Látható, hogy a 

szabadvezetékek esetén a kapacitás huszada lesz a kábelekének. Ez azt fogja jelenteni, 

hogy a szabadvezeték kapacitív reaktanciája húszszorosa lesz a kábelekének, mivel a két 

mennyiség fordítottan arányos. Ezt az alábbi képlet alapján tudunk meghatározni: 

𝑋𝐶
̅̅̅̅ =

1

jωC
=

1

𝑗 ∗ 2𝜋𝑓 ∗ 𝐶
 

2. egyenlet: A vezetékek kapacitív reaktanciája 

Az alábbi képletbe behelyettesítve elmondható, hogy egy 10 km hosszú, üresen járó 

hálózat esetén a szabadvezetékes esetben a kapacitív töltőáram nagyságrendileg 0,4 A 

lesz, míg ez a szám kábel esetén már 10 A lesz. (Pontos számítás az 5. mellékletben 

található.) Ez alapján elmondható, hogy a szabadvezetékes kapacitás szinte minden 

esetben elhanyagolható lesz, számítások során nem vesszük azt figyelembe. A kábeles 

kapacitív áram 10 A-rel már jelentősebbnek tekinthető, ez körülbelül feleakkora értékű, 

mint amekkora áramot egy 499 kVA teljesítményű napelemes kiserőmű termel. Viszont 

mivel a kiserőművek feszültségemelése szempontjából csak a soros elemek, vagyis az 

ellenállás és az induktivitás fog szerepet játszani, ezért a vizsgálatok során kábeles 

esetben is elhanyagolható lesz a kapacitás. 

4.2 A kiserőművek feszültségemelése 

Az előző pontban tett megfontolásokat és elhanyagolásokat figyelembe véve, egy 

kiserőművet tartalmazó hálózat az alábbi egyszerűsített helyettesítő képpel rajzolható fel: 
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17. ábra: A kiserőművet tartalmazó elosztóhálózat egyszerűsített helyettesítő képe 

Mivel az erőmű a korábban már említettek szerint áramgenerátorként fog működni, 

ezért az általa megtermelt fix nagyságú áram hálózatba táplálásához, az erőmű 

csatlakozási pontján a feszültségét kell megemelnie. A szükséges feszültségemelés 

mértéke pedig, egy egyszerű Ohm-törvényt figyelembe véve ( �⃗⃗� = 𝑍 ∗ 𝐼  ), a táppont és a 

csatlakozási pont közötti vezeték impedanciájától függ. Mindent összevetve az erőmű 

csatlakozási pontján a feszültség az alábbi képlettel számítható ki: 

𝑈𝑇á𝑝
̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝑈𝐶𝑆𝑃

̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑈𝑅
̅̅̅̅ + 𝑈𝐿

̅̅ ̅  ⇒  𝑈𝐶𝑆𝑃
̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝑈𝑇á𝑝

̅̅ ̅̅ ̅̅ − 𝑈𝑅
̅̅̅̅ − 𝑈𝐿

̅̅ ̅ 

3. egyenlet: A csatlakozási pont feszültsége 

A képletben is szereplő ellenálláson és induktivitáson eső feszültséget az alábbiak 

szerint lehet kiszámítani: 

𝑈𝑅
̅̅̅̅ = 𝐼 ̅ ∗ �̅�   𝑈𝐿

̅̅ ̅ = 𝐼 ̅ ∗ 𝑋𝐿
̅̅ ̅ 

4. egyenlet: Az ellenálláson és induktivitáson eső feszültség 

Amennyiben az erőmű által megtermelt energia teljesítmény tényezője cosφ = 1, akkor 

képletek az alábbiak szerint alakulnak: 

𝑈𝑅
̅̅̅̅ = 𝐼0° ∗ 𝑅0°    𝑈𝐿

̅̅ ̅ = 𝐼0° ∗ 𝑋𝐿90° 

5. egyenlet: Az ellenálláson és induktivitáson eső feszültség komplex szögekkel 

Ez alapján az 𝑈𝑅
̅̅̅̅  és az 𝑈𝐿

̅̅ ̅ egymással 90°-ot fognak bezárni, vagyis derékszögben 

lesznek. Továbbá azt is tudjuk, hogy gerincvezeték esetén az R’ és az XL’ közel azonos, 

így az azokon eső feszültségek egy egyenlőszárú háromszöget fognak alkotni, melynek 

az átfogója a Δ�̅� feszültség különbség lesz. Ez a feszültségkülönbség az, melyet az 

erőműnek emelnie kell a hálózaton. 
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Mindezen áram- és feszültségértéket az alábbi, nem méretarányos vektorábra szerint 

lehet értelmezni: 

 

18. ábra: Vektorábra cosφ = 1 teljesítmény tényezőjű kiserőmű esetén (nem méretarányos) 

A bemutatott eset mellett a napelemes rendszerek inverterei alkalmasak a megtermelt 

villamos energia fázisának szabályozására, gyakorlatilag meddőteljesítmény 

szabályozásra. Magyarországon jelenleg az elosztói engedélyesek még nem írnak elő az 

erőművek részére fázisszög szabályozást, azonban erre külföldön már van példa. 

Németországban az ottani előírások lehetőséget biztosítanak az elosztók részére, hogy az 

erőművek teljesítmény tényezőjét cosφ = 0,95-ig mind induktív, mind kapacitív irányba 

szabadon befolyásolhassák. Egy 499 kVA névleges teljesítményű erőmű esetében ekkor 

a hatásos teljesítmény ~475 kW, míg a meddő teljesítmény ~155 kVar lesz. Mivel az 
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erőművek termeléséből csak a hatásos teljesítmény számolható el, ezért azok 

befolyásolhatóságát 5%-ban maximalizálták. 

Vizsgáljuk meg, hogy fog alakulni az előbb már bemutatott vektorábra abban az 

esetben, ha az erőmű teljesítmény tényezőjét mind induktív, mind kapacitív irányba 

elvisszük cosφ=0,95-ig (vagyis 18,2°-ig.) 

 

19. ábra: Vektorábra cosφ=1, induktív cosφ=0,95 és kapacitív cosφ=0,95 teljesítmény tényezőjű 

kiserőművek esetén (nem méretarányos) 

A rajz alapján elmondható, hogy a különböző fázisszögek esetén a csomópontnál 

tapasztalható feszültség abszolút értéke eltérő lesz. Csak az ábrát vizsgálva az lesz 

leszűrhető, hogy amennyiben a termelést induktív irányba mozgatjuk el, úgy a csomópont 

feszültsége alacsonyabb, ha kapacitív irányba mozgatjuk el magasabb lesz. 
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Vizsgáljuk meg közelebbről hogyan fognak alakulni a csomóponti feszültségek 

különböző esetekben a tápponti feszültség körül: 

 

20. ábra: A csomóponti feszültségek alakulása cosφ=1, induktív cosφ=0,95 és kapacitív cosφ=0,95 

teljesítmény tényező esetén 

Az ábra alapján elmondható, hogy a csomóponti feszültségek a teljesítmény tényező 

függvényében egy ΔU sugarú körön fognak mozogni. Továbbá az is kijelenthető, hogy 

amennyiben a termelést induktív irányba mozdítjuk el, úgy a Δ�̅� feszültségkülönbség 

hosszirányú összetevője fog csökkeni, és a keresztirányú összetevője növekedni, míg 

kapacitív esetben mindez fordítva lesz érvényes. A hossz- és keresztirányú feszültségek 

az alábbi képletekkel számolhatónak: 

𝑈𝐻 = 𝑈𝑅 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑈𝐿 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜑 𝑈𝐾 = 𝑈𝐿 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 − 𝑈𝑅 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜑 

𝑈𝐻 = 𝐼 ∗ 𝑅 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝐼 ∗ 𝑋𝐿 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜑 𝑈𝐾 = 𝐼 ∗ 𝑋𝐿 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 − 𝐼 ∗ 𝑅 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜑 

𝑈𝐻 = 𝐼 ∗ (𝑅 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑋𝐿 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜑) 𝑈𝐾 = 𝐼 ∗ (𝑋𝐿 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 − 𝑅 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜑) 

6. egyenlet: A hossz- és keresztirányú feszültségesés 
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A hossz- és keresztirányú feszültség értelmezéséhez a következő vektorábra nyújt 

segítséget: 

 

21. ábra: Egy erőmű által okozott hossz- és keresztirányú feszültségesét bemutató vektorábra. 

A legtöbb feszültségemelés számítás esetében elmondható, hogy elegendő csak a 

hosszirányú feszültségesést figyelembe venni, a keresztirányút el lehet hanyagolni. Mi 

sem bizonyítja ezt jobban, hogy ha egy 499 kVA teljesítményű kiserőművet a tápponttól 

10 km-re, szabadvezetékre csatlakoztatnánk, és annak teljesítmény tényezője úgy 

alakulna, hogy csak keresztirányú feszültségesét hozna létre (mely nem lenne reális, 

viszont ez adná a legnagyobb számítási hibát), akkor a pontos és az egyszerűsített 

számításon alapuló feszültségértékek között ~0,001%-nyi eltérés lenne. (Erre számítás a 

6. mellékletben található.) 
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Mindent összevetve az mondható el, hogy a napelemes kiserőművek 

feszültségemelése a legegyszerűbb módon úgy határozható meg, hogy a hálózat soros 

ellenállásán és induktivitásán eső hosszirányú feszültséget vesszük figyelembe a 

korábban bemutatott képlet segítségével. Továbbá fontos következtetés, hogy az 

erőművek feszültségemelése alacsonyabb lesz abban az esetben, ha a termelését 

elmozdítjuk induktív irányba, míg kapacitív termelés esetén a feszültségemelés nagyobb 

lesz. 

4.3 Az erőművek gyors (dinamikus) feszültségváltoztatása 

A 3. fejezetben már említettek szerint egy kiserőmű hálózatra csatlakoztathatóságakor 

feszültségemelés szempontjából két tényezőt szükséges vizsgálni. Az egyik, hogy a 

hálózat feszültsége a vezeték egyetlen pontján se haladja meg statikus állapotban a 

szabványok által előírt feszültségtartományokat. Ez középfeszültség esetén 22 kV-nál 

24 kV-ot, 11 kV esetén 12 kV-ot fog jelenteni. A másik határoló tényező az egy vezetéken 

(vagy vezetékíven) található erőművek bekapcsolásával létrehozható gyors 

feszültségváltozás. Erre az Elosztói szabályzat (mely Magyarország hat elosztói 

engedélyese által összeállított, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által 

jóváhagyott dokumentum [9]) 6/A. melléklete ad iránymutatást. Eszerint 

középfeszültségen a hálózat bármely pontján létrejövő feszültségváltozás maximális 

értéke 2%, míg kisfeszültségen 3% lehet. Ezt azonban az elosztói engedélyes 

felülbírálhatja, és magasabb feszültségváltozást is engedélyezhet. A következő sorokban 

azt szeretném bemutatni, hogy mit értünk ezalatt a gyors, vagy dinamikus 

feszültségváltozás alatt. 

Németországban hazánkhoz hasonlóan szintén 2%-ot állapítottak meg 

középfeszültségen a feszültségváltozás felső határaként, melyre a korábban már említett 

német előírások pontos iránymutatással szolgálnak, ezeket fogom most én is felhasználni 

[8]. 

A 2%-os határ legegyszerűbb megértéséhez vizsgáljunk egy üres hálózatot, melyen 

csak egy csatlakozási ponton keresztül kapcsolódik egy vagy több erőmű. Erre az esetre 

az alábbi képlet írható fel: 

𝑘 =
𝑆𝑍−𝐶𝑆𝑃

∑𝑆𝐺𝑚𝑎𝑥
 

7. egyenlet: Kiserőmű csatlakoztathatóságára szolgáló arányszám 
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Az egyenletben az SZ-CSP a csatlakozási pont zárlati teljesítménye lesz, a ∑SGmax a 

csatlakozási ponton lévő erőmű vagy erőművek maximális névleges teljesítményeinek 

összege, a „k” pedig a zárlati teljesítményre vonatkozó arányszám. Erre „k” arányszámra 

a következő feltételnek kell igaznak lennie: 𝑘 ≥ 50, vagyis az aránynak nem szabad az 

50-es határérték alá esnie. Amennyiben ennek a reciprokát vesszük 0,02-t kapunk, melyet 

százalékban kifejezve 2%-ot kapunk, mely az előírt határérték lesz. Az összefüggés 

azonban még nem lesz alkalmas a pontos feszültségváltozás számítására, mivel nem veszi 

figyelembe se a hálózat fázistolását, se a kiserőmű termelésének fázisszögét. Pontosabb 

eredményt kapunk, ha ezeket is figyelembe vesszük a számításnál: 

 Ψ [°] – a vezeték fázisszöge, a vezeték komplex impedanciájára jellemző. A 

korábbiak alapján egy 95 mm2 keresztmetszetű szabadvezeték esetében az R 

ellenállás és az XL reaktancia értéke közel azonos, így a vezeték fázisszöge 

~45° lesz, jellegét tekintve pedig induktív. 

 φ [°] – az erőmű által megtermelt energia fázisszöge, jellegét tekintve 

alulgerjesztett esetben induktív, túlgerjesztett esetben pedig kapacitív. 

Az így létrejövő egyenlet az alábbi lesz: 

∆𝑈% =
𝑆𝐺𝑚𝑎𝑥 ∗ cos(Ψ + φ)

𝑆𝑍−𝐶𝑆𝑃
∗ 100% 

8. egyenlet: Kiserőmű csatlakoztathatóságára szolgáló 2. módszer 

Ez a számítás már egy jóval pontosabb eredményt fog adni, azonban még mindig csak 

egy közelítés lesz. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az egyenlet számlálója 

cos(90°) esetén nulla eredményt ad, és ebből kifolyólag a ∆𝑈% = 0 érték is előállítható, 

mely természetesen semmilyen erőmű bekapcsolása esetén sem lehet igaz. Éppen emiatt 

olyan megkötéssel lehet használni az alábbi egyenletet, hogy amennyiben a cos(Ψ + φ) 

értéke kisebb, mint 0,1; akkor a becsléshez 0,1-et kell figyelembe venni. 

Jóval pontosabb eredményt ad a termelő berendezés áramából számított hosszirányú 

feszültségesés meghatározása.  Százalékos feszültségváltozás meghatározásához, ebben 

az esetben az alábbi képletet használhatjuk: 

∆𝑈% =
𝑆𝐺𝑚𝑎𝑥 ∗ (𝑅 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑋𝐿 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜑)

𝑈𝑣
2 ∗ 100% 

9. egyenlet: Kiserőmű csatlakoztathatóságára szolgáló 3. módszer 
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A képlet már alkalmas a vezeték ellenállásán és induktivitásán eső feszültség 

pontosabb meghatározására. 

Közelítő számításra alkalmazható még egy képlet, mely csak az erőmű névleges 

teljesítményét (SGmax), a csatlakozási pont zárlati teljesítményét (SZ-CSP), és a 

középfeszültségű gyűjtősín, vagyis a táppont zárlati teljesítményét (SZ-TP) veszi alapul. 

∆𝑈% = 𝑆𝐺𝑚𝑎𝑥 ∗
𝑆𝑍−𝑇𝑃 − 𝑆𝑍−𝐶𝑆𝑃

𝑆𝑍−𝑇𝑃 ∗ 𝑆𝑍−𝐶𝑆𝑃
∗ 100% 

10. egyenlet: csatlakoztathatóságára szolgáló 4. módszer 

Mindent összevetve azonban elmondható lesz, hogy a teljesen pontos számítási 

eredmények eléréséhez, mely mind a névleges feszültséghez viszonyított 

feszültségemelést, mind a dinamikus feszültségváltozást magába foglalja, komplex load-

flow analízis vagyis teljesítmény áramlás számítás elvégzésére lesz szükség. A német 

előírás is elsősorban load-flow analízist javasol a feszültségemelés meghatározásához. A 

számítások elvégzésére számítógépes, hálózatszámítási programok alkalmasak. Ezek a 

szoftverek a nagy számítási kapacitásuknak köszönhetően elhanyagolások nélkül 

többszöri számítás (iteráció) alapján pontos eredményt szolgáltatnak, bonyolult 

többváltozós rendszerben is. A következő fejezetben egy ilyen load-flow analízis 

eredményit fogom bemutatni. 

  



43 

5 A kiserőművek hatásának vizsgálata load-flow analízissel 

Az előző fejezet alapján, most a napelemes kiserőművek pontos, számokkal 

alátámasztott hatásait szeretném bemutatni több, különböző üzemállapot esetén egy 

mintahálózaton elvégzett valóságos hálózatvizsgálat segítségével. Ezekhez a 

vizsgálatokhoz az ABB hálózatszámító programját, a Neplant használtam fel. Az E.ON 

elosztói engedélyeseinél is ezzel a programmal történik a beérkező kiserőműves igények 

vizsgálata. Ez a szoftver alkalmas terhelés áramlás (Load-flow) számítások elvégzésére, 

és amennyiben a hálózat minden paramétere helyesen van megadva, a kapott eredmények 

is a valóságban helytállónak tekinthetők. 

5.1 A Neplan számítási eredmények helyességének ellenőrzése 

Azonban, hogy ne csak egyszerűen elfogadjam a program működésének helyességét, 

egy egyszerű példán keresztül megvizsgáltam, hogy milyen dinamikus 

feszültségváltozást kapok a korábban bemutatott képletek segítségével, illetve a program 

által. 

A vizsgálathoz először egy egyszerű hálózatot kellett létrehozni. Ennek első 

lépéseként táppontként egy olyan 132/22 kV-os alállomást választottam, melyben a 

transzformátor teljesítménye 40 MVA. Ez azt fogja jelenteni, hogy a transzformátor 

ellenállása és a reaktancia értéke, melyeket a Neplan figyelembe vesz majd a számítások 

tekintetében, nem torzítja el a szabadvezetéki ellenállás és a reaktancia értékeket, 

számítás során ugyanis csak a vezetékimpedanciát vettem figyelembe.  

A táppontból két leágazást indítottam, ebből az egyik a vizsgált hálózat lenne, a másik 

leágazás pedig a vizsgált hálózat tartalékolására szolgál. Ezt követően magát a 

vezetékrendszert alakítottam ki, ehhez AASC típusjelű, 95 mm2 keresztmetszetű 

szabadvezetéket állítottam be, melynek hosszát 20 km-re választottam. Ennek a 

hálózatnak a végére csatlakoztattam az 1 MVA névleges teljesítményűre választott 

napelemes kiserőművet. 

Az így kialakított hálózatot a következő, Neplanból kiexportált ábra szemlélteti: 
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22. ábra: A Naplan ellenőrzéséhez létrehozott mintahálózat. 

A számítások megkezdése előtt szükségünk van alapadatokra, mellyel a program is 

számolt. Ezeket az alapadatokat, illetve a kiserőmű hálózatra csatlakoztatása előtti zárlati 

számítások eredményit a következő bekezdésben gyűjtöttem össze: 

 Vezetékadatok 

o Fajlagos ellenállás: R’ = 0,361 
Ω

𝑘𝑚
 

o Fajlagos induktív reaktancia: XL’ = 1,3631 
Ω

𝑘𝑚
 

o Hossz: 20 km 

 Kiserőmű: 

o Névleges teljesítmény: SG =1 MVA 

 Táppont: 

o Zárlati teljesítmény: SZ-TP = 278,307 MVA 

o Ellenállás: RTP = 0,208 Ω 

o Induktív reaktancia: XL-TP = 1,758 Ω 

 Csatlakozási pont: 

o Zárlati teljesítmény: SZ-CSP = 42,102 MVA 

o Ellenállás: RCSP = 7,446 Ω 

o Induktív reaktancia: XL-CSP = 9,029 Ω 
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A feszültségesés számítások elvégzése előtt ellenőriztem, hogy a program által az 

erőmű csatlakozási pontjára számított zárlati teljesítmény megfelelőnek tekinthető-e. 

Ehhez az elemek saját zárlati teljesítményén alapuló zárlatszámítási módszert használtam 

fel. A táppont zárlati teljesítményét, mely jelenesetben az alállomási középfeszültségű 

gyűjtősínt zárlati teljesítményét takarja, mint mögöttes zárlati teljesítmény vettem 

figyelembe. A vezetékszakaszra adódó saját zárlati teljesítmény az alábbi egyenlet szerint 

adódik: 

𝑆𝑣𝑒𝑧 =
𝑈𝑣

2

𝑋𝐿
′ ∗ 𝑙

=
(22 𝑘𝑉)2

0,3631 
Ω
𝑘𝑚

∗ 20 𝑘𝑚
= 66,648 𝑀𝑉𝐴 

11. egyenlet: A vezeték saját zárlati teljesítményének számítása 

Ezt a két adatot felhasználva a csatlakozási pont zárlati teljesítménye az alábbiak 

szerint adódott: 

1

 𝑆Z−CSP
=

1

𝑆Z−TP
+

1

𝑆𝑣𝑒𝑧
 

 𝑆Z−CSP = 𝑆Z−TP 𝑆𝑣𝑒𝑧 = 278,307 𝑀𝑉𝐴  66, 648 𝑀𝑉𝐴 = 53,77 𝑀𝑉𝐴 

12. egyenlet: A csatlakozási pont zárlati teljesítményének a számítása 

Mivel a program által számított csatlakozási ponti zárlati teljesítmény 42,102 MVA-re 

adódott ezért elmondható, hogy az eredmény nagyságrendileg megfelelőnek tekinthető. 

A két érték közti ~20%-os eltérés pedig az általam figyelembe nem vett hálózatrészek (pl. 

a középfeszültségű gyűjtősín és a vizsgált vezeték leágazása közti hálózatszakasz) 

hatásaiból adódik. Ez alapján a későbbi számításokhoz már a program által meghatározott 

zárlati teljesítményt használtam fel. 

5.1.1 Ohmos termelés vizsgálata 

Ezt követően elkezdtem a korábban bemutatott négy módszer segítségével a gyors 

feszültségváltozások meghatározását, méghozzá abban az esetben, amikor a napelemes 

kiserőművet a jelenlegi gyakorlatnak megfelelő cosφ = 1 teljesítmény tényezővel vettem 

figyelembe. Ez alapján ezeknél a számításoknál az alábbi szög értéket kell figyelembe 

venni: kiserőmű termelés fázisszöge: φ = 0° 
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1. módszer: 

50 ≤
𝑆𝑍−𝐶𝑆𝑃

𝑆𝐺
 

∆𝑈% =
𝑆𝐺

𝑆𝑍−𝐶𝑆𝑃
∗ 100% =

1 𝑀𝑉𝐴

42,102 𝑀𝑉𝐴
∗ 100% = 2,375% 

13. egyenlet: cosφ = 1 esetén okozott dinamikus feszültségváltozás számítása az 1. módszerrel 

Eszerint a legegyszerűbb számítási módszer szerint a kiserőmű már nem lenne 

csatlakoztatható, mivel az átlépi a 2%-os határt. 

 

2. módszer: 

𝑅 = R′ ∗ 𝑙 = 0,361
Ω

𝑘𝑚
∗ 20 𝑘𝑚 = 7,22 Ω 

𝑋𝐿 = 𝑋𝐿′ ∗ 𝑙 = 0,3631
Ω

𝑘𝑚
∗ 20 𝑘𝑚 = 7,262 Ω 

𝑡𝑔(𝛹) =
𝑋𝐿

𝑅
=

7,262 Ω

7,22 Ω
= 1,0058 ⇒  𝛹 = 45,167° 

∆𝑈% =
𝑆𝐺 ∗ cos(Ψ + φ)

42,102 𝑀𝑉𝐴
∗ 100% =

1 𝑀𝑉𝐴 ∗ cos(45,167° + 0°)

42,102 𝑀𝑉𝐴
∗ 100% = 1,675% 

14. egyenlet: cosφ = 1 esetén okozott dinamikus feszültségváltozás számítása a 2. módszerrel 

Ez alapján a pontosabb számítási metódus alapján már a kiserőmű fogadható lenne. 

Ezt azt jelenti, hogy az első számítási módszer elhanyagolásai, ehhez a képlethez képest 

~40%-os eltérést eredményez. 

 

3. módszer: 

∆𝑈% =
𝑆𝐺 ∗ (𝑅 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑋𝐿 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜑)

𝑈𝑣
2 ∗ 100% 

∆𝑈% =
1 𝑀𝑉𝐴 ∗ (7,22 Ω ∗ cos 0° + 7,262 Ω ∗ sin 0°)

(22 𝑘𝑉)2
∗ 100% = 1,492% 

15. egyenlet: cosφ = 1 esetén okozott dinamikus feszültségváltozás számítása a 3. módszerrel 

Ez a tovább finomított módszer egy még alacsonyabb feszültségváltozási értéket ad, 

mely lefordítva azt fogja jelenteni, hogy a csatlakozási pont egy nagyobb teljesítményű 

kiserőmű fogadására is alkalmas lenne. 
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4. módszer: 

∆𝑈% = 𝑆𝐺 ∗
𝑆𝑍−𝑇𝑃 − 𝑆𝑍−𝐶𝑆𝑃

𝑆𝑍−𝑇𝑃 ∗ 𝑆𝑍−𝐶𝑆𝑃
∗ 100% 

∆𝑈% = 1 𝑀𝑉𝐴 ∗
278,307 𝑀𝑉𝐴 − 42,102 𝑀𝑉𝐴

278,307 𝑀𝑉𝐴 ∗ 42,102 𝑀𝑉𝐴
∗ 100% = 2,016% 

16. egyenlet: cosφ = 1 esetén okozott dinamikus feszültségváltozás számítása a 4. módszerrel 

A számítás alapján szintén nem lenne a napelemes kiserőmű fogadására alkalmas a 

hálózat.  

Mindent összevetve elmondható lesz, hogy amennyiben kézzel szükséges a dinamikus 

feszültségváltozást meghatározni, úgy mindenképp a 2. vagy 3. bemutatott módszert 

javasolt alkalmazni. 

 

Neplan számítás: 

Ezt követően lefuttattam a Neplan kiserőműves feszültségváltozás számítására megírt 

programját. Ez a következő feszültségváltozást adta eredményül: 

∆𝑈% = 1,4% 

Emellett a program meghatározta az csatlakozási ponton létrejövő feszültség névleges 

feszültséghez képesti százalékos értékét, ez a következőre adódott: 

𝑈𝐶𝑆𝑃

𝑈𝑉
% = 104,09% 

A megkapott eredményeket megvizsgálva elmondható, hogy a kézi számítások közül 

a 2. és 3. módszer, valamint a Neplan program eredményei közel azonosak. Ezáltal 

kijelenthető, hogy a program teljesítmény áramlásos módszerrel meghatározott 

eredmények pontosnak tekinthetők, így a későbbi, valós mintára elkészült 

hálózatvizsgálat eredményeit is megfelelőnek tekintettem. 

Az fenti vizsgálatok elvégezte után még arra voltam kíváncsi, hogy a számítások 

visszaigazolják-e, hogy amennyiben az erőmű termelését induktív irányba mozdítjuk el, 

úgy a feszültségemelés csökkeni, ha kapacitív irányba, akkor pedig növekedni fog. Ehhez 

szintén a bemutatott mintahálózatot használtam fel, illetve kézi számítások esetében már 

csak a 2. és 3. vizsgálati módszereket használtam. 
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5.1.2 Induktív termelés vizsgálata: 

A korábban tett megállapítások alapján maximálisan cosφ = 0,95-ig befolyásolhatjuk 

a termelő termelési tényezőjét. Ebben az esetben a kiserőmű fázisszöge φ = -18,19° lesz. 

 

2. módszer: 

Ennél a módszernél megjegyzendő, hogy mivel a vezetékre jellemző impedancia 

induktív jellegű, ezért az induktív fázisszöget (φ) hozzá kell adni a távvezeték 

fázistolásához (Ψ).  

∆𝑈% =
𝑆𝐺 ∗ cos(Ψ + φ)

42,102 𝑀𝑉𝐴
∗ 100% = 

=
1 𝑀𝑉𝐴 ∗ cos(45,167° + 18,19°)

42,102 𝑀𝑉𝐴
∗ 100% = 1,065% 

17. egyenlet: Induktív cosφ = 0,95 esetén okozott dinamikus feszültségváltozás számítása a 2. 

módszerrel 

3. módszer: 

∆𝑈% =
𝑆𝐺 ∗ (𝑅 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑋𝐿 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜑)

𝑈𝑣
2 ∗ 100% 

∆𝑈% =
1 𝑀𝑉𝐴 ∗ (7,22 Ω ∗ cos(−18,19°) + 7,262 Ω ∗ sin(−18,19°)

(22 𝑘𝑉)2
∗ 100% = 

= 0,948% 

18. egyenlet: Induktív cosφ = 0,95 esetén okozott dinamikus feszültségváltozás számítása a 3. 

módszerrel 

Neplan számítás: 

A Neplan által meghatározott érték: 

∆𝑈% = 0,8% 

5.1.3 Kapacitív termelés vizsgálata: 

A kapacitív esetben szintén cosφ = 0,95 lesz a teljesítmény tényező, a kiserőmű 

fázisszöge: φ = +18,19° 
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2. módszer: 

A vezetékre jellemző impedancia induktív jellegű, ezért a kapacitív fázisszöget (φ) ki 

kell vonni a távvezeték fázistolásából (Ψ).  

∆𝑈% =
𝑆𝐺 ∗ cos(Ψ + φ)

42,102 𝑀𝑉𝐴
∗ 100% = 

=
1 𝑀𝑉𝐴 ∗ cos(45,167° − 18,19°)

42,102 𝑀𝑉𝐴
∗ 100% = 2,117% 

19. egyenlet: Kapacitív cosφ = 0,95 esetén okozott dinamikus feszültségváltozás számítása a 2. 

módszerrel 

3. módszer: 

∆𝑈% =
𝑆𝐺 ∗ (𝑅 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑋𝐿 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜑)

𝑈𝑣
2 ∗ 100% 

∆𝑈% =
1 𝑀𝑉𝐴 ∗ (7,22 Ω ∗ cos(18,19°) + 7,262 Ω ∗ sin(18,19°)

(22 𝑘𝑉)2
∗ 100% = 1,886% 

20. egyenlet: Kapacitív cosφ = 0,95 esetén okozott dinamikus feszültségváltozás számítása a 2. 

módszerrel 

Neplan számítás: 

∆𝑈% = 1,9% 

Az eredmények alapján bebizonyosodott, hogy a feszültségesések az általunk vártak 

szerint alakult, és a Neplan számítás is megerősítette ezt. 

 

5.2 Valóságos hálózat számítása (mintahálózat létrehozás) 

A vizsgálat első lépéseként egy valóságos hálózaton alapuló mintahálózatot kellet 

létrehozni. A vizsgálatokat szabadvezetékes hálózaton végzem, hiszen az üzemelő vagy 

telepítésre váró erőművek zöme szabadvezetékes hálózatra csatlakozik. Az egyszerűbb 

kielemezhetőség érdekében egy vezetékívet vizsgálok. (A sugarasan üzemeltett hálózat, 

egy másik alállomásból induló szintén sugarasan üzemeltetett hálózattal tartalékolható.) 

Kiválasztottam egy, a kritériumoknak megfelelő valóságos vezetékívet, és annak a 

hálózati topológiáját használtam fel, hogy létrehozzam az alábbi modellt: 
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23. ábra: A vizsgálat alapjául szolgáló mintahálózat 

A modellben a színezett vonalak jelölik magukat a hálózatokat, a színek pedig a 

különböző áramköröknek felelnek meg. Természetesen abban az esetben, amikor több 

vezetéket kell figyelembe venni, akkor minden hálózat külön színt kap. Jelen esetben a 

pirossal jelölt hálózat lesz az általunk vizsgált vezetékrendszer, míg a két kék kör a két 

hálózat táppontjait, vagyis az alállomásokat jelöli. 
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A vizsgált hálózat alállomási transzformátora 16 MVA-es, így a hálózat zárlati 

teljesítményei alacsonyabbak. Az alapállapot kialakítása szempontjából fontos még, hogy 

a mintahálózat 95 mm2, 50 mm2 és 35 mm2 keresztmetszetű vezetékekből épül fel, ennek 

pontos eloszlását a következő ábra mutatja be: 

 

24. ábra: A mintahálózatban alkalmazott vezetékkeresztmetszetek 
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Az vezetékrendszer létrehozását követően azt kellett eldönteni, milyen erőműveket 

szeretnék figyelembe venni a hálózaton. Úgy döntöttem, hogy két kiserőművet fogok 

vizsgálni, melyek közül az egyik az alállomástól északra (a 23-25. ábrákon az elfordítás 

miatt nyugatra) található vezetékvégen, míg a másik a két hálózat bontáspontjának 

közelében lesz elhelyezve. A két kiserőmű teljesítményét úgy határoztam meg, hogy azok 

egy valós igénynek megfelelő teljesítménnyel rendelkezzenek, továbbá az általuk 

létrehozott dinamikus feszültségemelés 2% körülire essen. A két erőmű közül a vezeték 

végen találhatót, mint meglévő, vagyis már üzemelő vagy kiígért napelemes erőműként 

vettem figyelembe. E két típus között a számítás szempontjából nincs különbség, az ilyen 

erőművek villamos paramétereit fixnek kell tekinteni, így a hálózat termelés szerinti 

alapállapotát is ezek figyelembevételével kell meghatározni. Mivel meglévő erőműről 

beszélünk, ezért ezen a termelő berendezésen semmilyen szabályozást nem vehetünk 

figyelembe. Ez az erőmű az alábbi paraméterekkel fog rendelkezni: 

 Név: Üzemelő erőmű 

 Névleges teljesítmény: SG = 3*499 kVA 

 Típus: Napelemes 

 Teljesítmény tényező: cosφ = 1 

A második erőművet, mely a bontáspontnál helyezkedik el, mint teljesen új igényt 

veszem figyelembe, vagyis egy normál vizsgálat esetén ez lenne a „vizsgált erőmű”. Ez 

azt jelenti, hogy ennél erőműnél lehetőségünk van a csatlakozási lehetőségeit megszabni, 

pl., a csatlakoztatható névleges teljesítményt, vagy fázisszög előírást. Ez az erőmű az 

alábbi paraméterekkel fog rendelkezni: 

 Név: Új, vizsgált erőmű 

 Névleges teljesítmény: SG = 2*499 kVA 

 Típus: Napelemes 

 Teljesítmény tényező: cosφ = 1 (alap esetben) 

Az erőművek mintahálózaton való elhelyezése után, olyan pontokat jelöltem ki a 

hálózaton, melyek segítik az erőművek hálózatra gyakorolt hatásainak értelmezését. Két 

ilyen pontot jelöltem ki, az egyik maga a táppont, a második pedig a vizsgált erőművet 

ellátó leágazás csomópontja („Leágazási pont”). 
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Az így kialakított mintahálózatot a rajta található kijelölt pontokkal a következő ábra 

szemlélteti: 

 

25. ábra: A mintahálózat a rajta elhelyezett erőművekkel, és vizsgálati pontokkal 
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5.3 A vizsgálat alapelvei 

Az elosztók a jelenlegi kiserőműves hálózatvizsgálataik során a hálózatot terheletlen 

állapotukban vizsgálják. Ennek oka egyfelől, hogy így a legrosszabb feltételekre tudjuk 

méretezni a hálózatot, és így biztosan nem fog a hálózat feszültsége a megengedett 

tartományon kívül esni, másfelől a hálózat vizsgálata jóval egyszerűbb, mely a jelenleg 

beérkező igények darabszáma mellett nem elhanyagolható szempont. Ez persze azt 

jelenti, hogy a tényleges feszültségviszonyok az esetek zömében jóval jobbak lesznek, 

mint a számításban meghatározottak, mivel a megtermelt energia egy része vagy egésze 

a hálózaton felhasználásra kerül. 

Mivel a Neplan program load flow analízise a hálózat összes elemét figyelembe veszi, 

így azok saját fogyasztását is, ezért egy külön erőműves vizsgálatra megírt, Neplanban 

futtatható programmal történik a vizsgálat. Ezt a programot használtam már fel a korábbi 

számítási eredmények ellenőrzésekor is. Ez ténylegesen elhagyja a hálózaton lévő 

terheléseket, és eredményül a csatlakozási pontokon fellépő feszültségek névlegeshez 

képesti százalékos értékét (ahol az eltérés maximum 10% lehet), és a gyors 

feszültségváltozást (maximum 2% lehet) adja. Ahhoz, hogy többletadatokhoz jussak, 

kikapcsoltam a mintahálózat KÖF/KIF transzformátorain található összes terhelést, így 

minimalizálva a program saját load-flow-ja, és a megírt program eredményei közti 

eltérést. 

Fogyasztói igények vizsgálata esetén a vezetéken üzemelő, vagy arra kiígért erőművek 

nem kerülnek figyelembevételre. Ez abból a szempontból érdekes, hogy amennyiben 

komplett, mindent figyelembe vevő vizsgálatok lennének végezve, úgy mind a termelői, 

mind fogyasztói kapacitása megnőne a hálózatnak. 

Azért, hogy hálózat erőműves kapacitása nagyobb legyen, és ne kelljen az 

igénybejelentőknek lehetetlen csatlakozási feltételeket meghatározni, 2016-tól 

bevezetésre került az üzemviteli korlát fogalma az újonnan csatlakozni kívánó 

kiserőművek számára. Ennek értelmében az erőművek csak az őt ellátó vezeték normál 

üzemállapotában termelhetnek, minden ettől eltérő esetben le kell válnia a hálózatról. Ez 

a számítások tükrében annyit tesz, hogy elegendő, ha az erőmű a saját vezetékén meg tud 

felelni a vizsgálati kritériumoknak, a tartalék üzemállapotok már nem kerülnek 

vizsgálatra. 
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5.4 Vizsgálati eredmények 

Miután minden készen állt, első számításként egy kontroll vizsgálatot készítettem. 

Ekkor a már meglévő erőmű a hálózaton üzemel, a vizsgált erőmű azonban még nem 

csatlakozott a vezetékre. Ebben az esetben a vizsgált paraméterek a következőképpen 

alakultak: 

 

26. ábra: Alapállapot – a vizsgálati pontok U/Un [%] viszonyai 

 

27. ábra: Alapállapot – a vizsgálati pontok ∆U [%] viszonyai 

Az eredmények alapján elmondható, hogy a gyors feszültségváltozás ekkor még egyik 

vizsgált ponton sem haladja meg a 2%-os határt. A másik megállapítás, hogy a vártaknak 

megfelelően a legmagasabb feszültség az üzemelő erőműnél alakul ki. 
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A következő vizsgálatban a hálózatra csatlakoztattam az új erőművet a névleges 

998 kVA-nyi teljesítménnyel, cosφ = 1 fázisszöggel. Az eredmények a következők lettek: 

 

28. ábra: Vizsgált erőművel, 998 kVA, cosφ = 1 – a vizsgálati pontok U/Un [%] viszonyai 

 

29. ábra: Vizsgált erőművel, 998 kVA, cosφ = 1 – a vizsgálati pontok ∆U [%] viszonyai 

A vizsgálat alapján a kierőmű jelen feltételek mellett már nem fogadható a hálózaton. 

Ahogy látszik, nem csak a saját, hanem a már üzemelő erőmű csatlakozási pontján lévő 

feszültséget is határérték felé emeli. 

A jelenlegi elvek mellett, amennyiben egy erőműves igény nem fogadható teljes 

egészében a megjelölt ingatlan(ok)hoz közeli vezetékszakaszon két opció marad. 

Amennyiben egy csökkentett erőműves teljesítmény fogadható, úgy az felajánlásra kerül 

az igénybejelentő részére, és ő dönti el, hogy szeretne-e vele élni, amennyiben azonban a 
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termelői teljesítmény nem fogadható, úgy egy távoli csatlakozási pont lesz felajánlva az 

ügyfél részére. Ezek miatt a megírt program a feszültségértékek meghatározásán túl képes 

megállapítani, hogy a vizsgálatra megadott erőmű hány százaléka lesz fogadható a 

vizsgált csatlakozási ponton. Ez jelen esetben 65%-ra adódott, így megvizsgáltam azt az 

esetet, amikor az erőmű 650 kVA-rel csatlakozna a hálózathoz. 

 

30. ábra: Vizsgált erőművel, 650 kVA, cosφ = 1 – a vizsgálati pontok U/Un [%] viszonyai 

 

31. ábra: Vizsgált erőművel, 650 kVA, cosφ = 1 – a vizsgálati pontok ∆U [%] viszonyai 

A vártnak megfelelően a csökkentett teljesítménynél a vizsgált erőmű csatlakozási 

pontjánál éppen bele lehetett férni a 2%-os határba. Ezután megvizsgáltam a korábban 

már javasolt induktív irányba történő fáziseltérítést. Az új erőművet 998 kVA-rel, 

induktív cosφ = 0,95 teljesítmény tényezővel vettem figyelembe. 
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32. ábra: Vizsgált erőművel, 998 kVA, cosφ = 0,95, induktív – a vizsgálati pontok U/Un [%] 

viszonyai 

 

33. ábra Vizsgált erőművel, 998 kVA, cosφ = 0,95, induktív – a vizsgálati pontok ∆U [%] viszonyai 

Az eredmények alapján kijelenthető, hogy ekkora fáziseltérítés már elegendő ahhoz, 

hogy a kiserőmű a hálózatra csatlakozhasson. Mindez azt jelenti, hogy az erőmű még 

ebben az esetben is 948 kW hatásos teljesítménnyel termelhetne, vagyis csak ~50 kW 

veszteség érné a termelőt. Az is látható, hogy az erőmű alulgerjesztett jellege miatt az 

erőművek egyszerre történő bekapcsolásakor a tápponton ahelyett, hogy nőne, inkább 

csökkeni fog a feszültség. 

Végül megvizsgáltam azt is, mennyire rontja el a feszültségviszonyokat az, ha az 

erőművet kapacitív irányba térítjük el: 
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34. ábra: Vizsgált erőművel, 998 kVA, cosφ = 0,95, kapacitív – a vizsgálati pontok U/Un [%] 

viszonyai 

 

35. ábra Vizsgált erőművel, 998 kVA, cosφ = 0,95, kapacitív – a vizsgálati pontok ∆U [%] viszonyai 

A vártnak megfelelően ebben az esetben még rosszabb feszültségértékeket kapunk, 

mint amilyeneket cosφ = 1 teljesítmény tényező esetén. A vizsgált erőmű csatlakozási 

pontján a dinamikus feszültség több mint 1%-kal meghaladja az előírt tűréshatárt. Mindez 

azért lehet érdekes számunkra, mert abban az esetben, ha az erőmű nem napelemes, 

hanem generátort tartalmazó típusú (pl. gázmotoros erőmű), akkor a cosφ teljesítmény 

tényezőt nem lehet pontosan megmondani. Emiatt jelenleg minden napelemtől eltérő 

típusú kiserőmű vizsgálatánál az erőművet kapacitív jelleggel, cosφ = 0,97 teljesítmény 

tényezővel vesszük figyelembe. 

(A vizsgálatokban megkapott összes eredmény a 7. melléklet táblázataiban található.) 
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5.5 Az eredmények kiértékelése. 

Azért, hogy a vizsgálatok eredményei könnyebben kiértékelhetők legyenek, a 

névlegeshez képesti feszültségértékeket, és a dinamikus feszültségváltozás értékeit egy-

egy táblázatban szerepeltettem. A statikus feszültségváltozás adatait a 8. mellékletben, a 

dinamikus feszültségváltozás adatait az alábbi ábrán mutatom be: 

 

36. ábra: A vizsgálati pontok ∆U [%] viszonyai a különböző paraméterek esetén 

A vizsgálati eredmények alapján több következtetés is levonható. Először is látható, 

hogy az új erőmű hiába kisebb névleges teljesítményű (998 kVA), mint a már üzemelő 

erőmű (1497 kVA), mégis az előbbinél lesz nagyobb a feszültségváltozás. Mindez a 

tápponttól való távolságon kívül annak lesz köszönhető, hogy az új erőmű és a táppont 

között található vezetékek együttes impedancia viszonya jóval rosszabb, mint a már 

üzemelő erőmű esetén. Ahogy az a 24. ábrán is látható, a meglevő erőmű gerincvezetékre 

csatlakozik, és az őt ellátó hálózat végig 95 mm2 keresztmetszetű, míg a vizsgált erőműnél 

50 mm2, sőt 35 mm2 keresztmetszet is található az ellátási útvonalban. Ez abból a 

szempontból érdekes, hogy egy kisebb teljesítményű erőművet, közelebb az alállomáshoz 

lehet nem tudunk fogadni, míg ugyanazon a vezetéken távolabb található, nagyobb 

erőművet viszont igen. 

Ennél jóval fontosabb tanulság, hogy mennyit fog számítani a teljesítmény tényező 

eltolása. Ahogy láthattuk a jelenlegi elvek alapján az igénybejelentőnek ~350 kW 

teljesítményről le kellene mondania, ahhoz, hogy csatlakozhasson, míg ebben az esetben 

elegendő lenne ~50 kW-nyi hatásos teljesítményről. A két érték közötti 300 kW pedig 
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már nem elhanyagolható érték. Az erőművekhez automatikus szabályzó rendszer (Q(U)) 

is kialakításra kerülhetne, mely a mért feszültségértékek alapján csak akkor befolyásolná 

a cosφ tényezőt, ha arra szükség lenne, ezáltal a termelő befolyásoltsága tovább 

csökkenne. 

Végül azt is leszűrhetjük, hogy induktív fázisszög eltérítés nem csak az erőmű saját 

csatlakozási pontjára, hanem a hálózat többi elemére is pozitívan fog hatni. Ahogy látszik 

a többi vizsgálati pontnál, a feszültségviszonyok nem csak a teljes teljesítményes esethez 

képest lesznek jobbak, hanem még a csökkentett teljesítményes esethez képest is. Sőt, a 

leágazási pontnál, és az üzemelő erőmű csatlakozási pontjánál, inkább az alapállapothoz 

fognak közelebb állni a ∆U értékek, a táppont esetében pedig a korábban említettek 

szerint még csökkeni is fog a feszültség. 
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6 Következtetések 

A korábban bemutatottak alapján az elmúlt években nagy mértékben megnövekedett 

a napelemes kiserőművek telepítésére irányuló szándék. A termelő berendezések által 

okozott problémák kettős természetűek. Egyrészt a meglévő elosztóhálózatok a 

nagyteljesítményű naperőművek által nagymértékben decentralizálódnak, másrészt ezen 

igényekre az elosztói engedélyesnek csatlakozási pontot kell biztosítania, amely a 

hálózatok véges kapacitása miatt egyre nehezebb feladat. 

A decentralizálódással kapcsolatban elmondható, hogy jelenleg az E.ON három 

elosztói engedélyesénél kb. 2500 MVA-nyi üzemelő, vagy érvényes kiígéréssel 

rendelkező kiserőművi teljesítmény található. Ha figyelembe vesszük a másik három 

elosztó társaságot is, akkor ez a szám az egész országra levetítve körülbelül másfélszeres 

lehet. Az E.ON hálózatainak nyári csúcsterhelése kb. 2200 MVA, mely kevesebb mint a 

kiserőművek összteljesítménye. Emiatt névleges termelés esetén már elmondható lesz, 

hogy a hálózat önellátóvá válik, nem lesz szükség a hagyományos erőművekre. Mivel 

azonban főként napelemes kiserőművekről beszélünk, ezért ez a termelés a nap csak egy 

adott időszakára lesz jellemző, illetve a termelés az időjárás függvényében bármikor 

változhat, így nem tehető meg, hogy kiegyenlítő energia nélkül maradjon a villamos 

energiarendszer, tehát az alaperőművek kikapcsolásra kerüljenek. 

Annak érdekében, hogy a hálózaton ne alakuljon ki akár több GVA-nyi 

többletteljesítmény, megoldás lehet a külföldön már bevezetett, villamos energia 

rendszerbe épített tárókapacitások alkalmazása. Ezáltal a nappal megtermelt energia a 

tárolókat fogja feltölteni, melyekből például az esti energiaigényt lehetne részben helyben 

fedezni. A probléma inkább az, hogy a hidrogénes és akkumulátoros megoldások jelenleg 

drágák, rossz hatásfokkal üzemelnek.  

Másik megoldás erre a problémára a helyben történő energiafelhasználás elősegítése 

lehetne, azonban mivel ezek az erőművek javarészt csak termelők, villamos energia 

felhasználásuk elenyésző, és a környezetükben található települések sem biztosítanak 

komoly felvevő kapacitást. 

Ami a hálózatok fogadókapacitását illeti, a bemutatottak alapján a legnagyobb 

korlátozó tényező a 2%-os gyors feszültségváltozási határ. Erre jelenleg a legegyszerűbb 

megoldás az előző fejezetekben megvizsgált teljesítmény tényező induktív irányba 

történő elmozdítása. Ennek kötelező előírásával a hálózati feszültségek kevésbé fognak 
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növekedni, mint alapesetben. Azonban ez a megoldás is csak körülbelül 30%-nyi többlet 

kapacitást nyújt a hálózatnak. 

A dinamikus feszültségváltozással kapcsolatban az is szóba jöhetne, hogy a jelenlegi 

2%-os határt megnöveljék a fogyasztói igények esetében alkalmazott 5 %-ra. Ugyanis, ha 

a hálózatra úgy tekintünk, mint egy fekete dobozra, és azon egy feszültségugrás történik, 

akkor csak a hálózati paraméterekből nehéz megállapítani, hogy az egy fogyasztó 

kikapcsolódása, vagy egy erőmű bekapcsolódása miatt következett-e be. Ezáltal 

elmondható a két esemény hatásaiban nem sokban tér el egymástól. Azonban ez a 

lehetőség rengeteg jogi problémát vetne fel, többek közt azok részéről, akik korábban 

pont emiatt a 2 %-os határ miatt nem csatlakozhattak a hálózathoz. 

Végezetül lehetőség lehet az idei VET törvénymódosításban bevezetett termelői 

elosztóhálózat alkalmazása. Mivel erre a típusú hálózatra a jelenlegi előírások alapján 

nem vonatkoznak szabályzatokan rögzített ellátásminőségi előírások, ezért elviekben a 

vezeték terhelhetőségéig alkalmas lenne a termelői teljesítmény fogadására. Mivel 

azonban jelenleg az erre vonatkozó rendszerhasználati díjak kérdése tisztázatlan, illetve 

a már meglévő elosztóhálózat mellé egy teljes új, más célokra alkalmatlan hálózat 

kiépítését jelentené, ezért az elosztók részéről nem valószínű ennek alkalmazása. 

Hogy a bemutatott és egyéb lehetőségek közül melyik lesz majd a legmegfelelőbb, a 

hálózat villamos paraméterei és kiterheltségi állapota fogja meghatározni, figyelembe 

véve a gazdasági szempontokat és egyéb információkat. 
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7 Összefoglalás 

Az elmúlt pár évben ugrásszerűen megnőtt a kiserőművek telepítésére vonatkozó 

igény. Ennek fő oka a KÁT (Kötelező Átvételi Tarifa) és METÁR (Megújuló Energiák 

Támogatási Rendszere) által meghatározott piaci árnál magasabb támogatott átvételi ár, 

amely akár megtérülési időn túl is biztosított. Mivel a kötelező átvételi ár a termelő 

berendezés üzembe helyezésétől 25 éven keresztül változatlan marad, elmondható, hogy 

egy átlagos, 499 kVA-es napelemes kiserőmű esetében a beruházás költsége kb. 10 éven 

belül megtérül, a következő 15 évben pedig már profitot termel. Ennek fényében nem 

nehéz belátni, miért döntenek egyre többen napelemes kiserőmű telepítése mellett. Az 

előbbiek alapján valószínű, hogy az elkövetkező években az erőművi csatlakozási 

igények nem fognak csökkeni. 

A kiserőműves igények zöme napelemes erőművekre szól, melyek speciális, de jól 

modellezhető termelési jellemzőkkel rendelkeznek. A napelemes termelés egyenetlen, és 

sok esetben nincs lehetőség a termelt energia helyben történő elfogyasztására, ezért 

várhatóan a kiserőművek által a közcélú hálózaton okozott feszültségemelés nőni fog, 

illetve a decentralizált termelés miatt az energiaáramlási irányok meg fognak változni. 

Ahhoz, hogy a kiserőművek hálózati hatásait megérthessük, az elméleti alapokkal 

kezdtem. Ehhez először bemutattam a magyar energiarendszer felépítését, majd a 

különböző feszültségszinteken betartandó villamos paramétereket. Ezt követően 

bemutattam a különböző feszültségszintekre jellemző hálózatalakzatokat, valamint az 

alkalmazott szabadvezetékek és kábelek jellemzőit.  

A hálózat ismertetése után bemutattam, hogy miként emelik az erőművek a hálózat 

feszültségét, illetve hogyan lehet számolni azt. Ennek megértéséhez különböző hálózati 

helyettesítő képeket, és vektorábrákat használtam. A vizsgálatokat elvégezve 

bemutattam, hogy a feszültségemelés legegyszerűbben a hosszirányú 

feszültségváltozással számolható. Végül ismertettem azokat a közelítő számítási 

módszereket, amivel a gyors feszültségváltozás kiszámítható. 

Ezt követően egy mintahálózaton elvégzett valós számítás segítségével mutattam be, 

hogyan alakulnak a feszültségviszonyok a kiserőművek különböző beállításai esetén. 

Ehhez Neplan hálózatszámító programot használtam fel, mely Load-flow analízissel 

alkalmas bonyolult számítások elvégzésére. A vizsgálat legfontosabb eredménye, hogy 

amennyiben az erőmű termelését induktív irányba mozdítjuk, csökken a feszültségemelés 

értéke. 
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Diplomamunkám végén levontam a következtetéseket, és bemutattam néhány 

megoldási lehetőséget, például a teljesítmény tényező eltérítését, termelői elosztóhálózat 

használatát, vagy a megtermelt energia tárolását. 

Azt, hogy ezekből melyik megoldás lesz a jövőben alkalmazva, még kérdés, mivel 

azonban az érvényes kiserőműves igények összteljesítménye már most meghaladja a 

2500 MVA-t, ezért egyre sürgetőbb lesz megtalálni a problémák megoldását. 
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8 Summary 

The demand for installing small power plants has increased dramatically over the past 

few years. The main reason behind this is that the supported feed-in tariff, determined by 

the KÁT (Compulsory Feed-in tariff) and METÁR (Assistance System of Renewable 

Energy), is higher than the market tariff, and is provided even after the payback period. 

As the compulsory feed-in tariff remains unchanged for 25 years from the installation of 

the generative appliance, it can be said that in the case of an average 499 kVA solar power 

plant, the cost of the investment will pay back within approx. 10 years, and profit in the 

next 15 years. Being aware of this, it is not difficult to see why more and more people are 

choosing to install solar power plants. Based on the above, it is likely that in the next few 

years the claims to join these plants will not drop. 

The majority of these demands is for solar plants, which have special but well-

modellable production features. Solar generation is uneven, and in many cases it is not 

possible to consume the generated energy locally, therefore the rising of voltage, caused 

by small power plants, on the public network will expectably increase, and due to 

decentralized production, the energy flow directions will change. 

In order to understand the network effects of small power plants, I began with 

theoretical basics. For this purpose, I first introduced the structure of the Hungarian 

energy system, then the electrical parameters to be respected at different voltage. 

Afterwards, I presented the network attributes of the different voltage levels and the 

characteristics of the applied aerial lines and cables. 

After describing the network, I presented how power plants increase power and how 

it can be calculated. To understand this, I used different network equivalent circuit and 

vector diagrams. After carrying out the tests, I showed that the simplest way to calculate 

the rising of voltage is by the longitudinal voltage change. Finally, I have described the 

approximate calculation methods that can be used to calculate the fast voltage change. 

Then, with a real calculation on a sample network, I showed how the voltage 

conditions change in the different settings of small power plants. To do this, I used the 

Neplan network computing program, which can perform complex calculations with Load-

flow analysis. The most important result of the test is that if the power plant's output is 

moved in an inductive direction, the value of the voltage-increase lessens. 
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At the end of my thesis, I deduced the conclusions and presented some solutions, such 

as the deviation of the active factor, the usage of a distribution network of plants, or the 

storage of generated energy.  

Which of these will be applied in the future is still a matter, however, since the current 

demands of small power plants already exceed 2500 MVA, it is becoming urgent to find 

solutions. 

  



68 

9 Köszönetnyilvánítás 

Diplomamunkám befejeztével szeretnék köszönetet mondani tervezésvezetőmnek, 

Dr. Blága Csabának, a dolgozat elkészültében rengeteget segítő konzulensemnek és 

kollegámnak, Harsányi Zoltánnak, valamint munkatársaimnak és családomnak, akik 

mindvégig támogattak a diplomamunkám elkészültében. 

Továbbá köszönettel tartozom még munkaadómnak, az E.ON Tiszántúli Áramhálózati 

Zrt.-nek, hogy a diplomamunka megírásához témát, valamint eszközöket biztosított a 

számomra. 

  



69 

10 Irodalomjegyzék 

[1] 2007. évi LXXXVI. törvény, 2018.01.03, 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110829.339510 

[2] E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt., ETI-SZ-222-v01, Hálózattervezés – 

Szabályzat, 2016 

[3] Kovács Zoltán, Háztartási méretű kiserőművek hálózati visszahatásának 

vizsgálata, Miskolci Egyetem 2015 

[4] ML AL/-30, BSZV, PVC (ML AL/-30) és XLPE (BSZV) szigetelésű 

légvezetékek, 2018.03.28, http://kabelgyar.hu/katalogus/091_mlcbszv.htm 

[5] AASC, ASC, Ötvözött (AASC) és ötvözetlen (ASC) alumínium szabadvezeték 

sodronyok, 2018.03.28, http://kabelgyar.hu/katalogus/089_AASC.htm 

[6] Medium voltage cable NA2XS(F)2Y, 2018.03.28, 

https://www.faberkabel.de/en/produkte/typgruppe/6277/na2xsf2y/ 

[7] RM6 – Körhálózati elosztóberendezés 3-24 kV , Schneider Electric katalógus, 

2011.09.27 

[8] MAVIR Zrt., Megújuló Támogatási Rendszer, 2018.04.13, 

http://www.mavir.hu/web/mavir/megujulo-tamogatasi-rendszer 

[9] BDEW; Technical Guidline; Generating Plants Connected to the Medium-Voltage 

Network; 2008. június 

[10] Elosztói szabályzat; Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttműködési 

szabályai; Mellékletek; 11. számú módosítás; Budapest, 2017.12.06. 

  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110829.339510
http://kabelgyar.hu/katalogus/091_mlcbszv.htm
http://kabelgyar.hu/katalogus/089_AASC.htm
https://www.faberkabel.de/en/produkte/typgruppe/6277/na2xsf2y/
http://www.mavir.hu/web/mavir/megujulo-tamogatasi-rendszer


70 

11 Ábrajegyzék 

1 ábra: Az E.ON Tiszántúli régióira benyújtott kiserőműves igénybejelentések 

darabszáma és teljesítménye ................................................................................. 6 

2 ábra: A nagyfeszültségű elosztóhálózat szabványos feszültségtűrése [2] .......... 10 

3 11ábra: A középfeszültségű elosztóhálózat szabványos feszültségtűrése [2] ..... 11 

4 ábra: A kisfeszültségű elosztóhálózat szabványos feszültségtűrése [2] .............. 12 

5 ábra: Jellemző hurkolt hálózatkép nagyfeszültségű hálózat esetén [2] ............... 13 

6 ábra: Jellemző sugaras hálózatkép szabadvezetékes hálózat esetén [2] ............. 14 

7 ábra: Jellemző sugaras hálózatkép kábeles hálózat esetén [2] ............................ 15 

8 ábra: Jellemző gyűrűs hálózatkép szabadvezetékes és kábeles hálózat esetén [2]15 

9 ábra: Jellemző íves hálózatkép szabadvezetékes és kábeles hálózat esetén [2] .. 16 

10 ábra: Jellemző körhálózati hálózatkép kábeles hálózat esetén [2] ...................... 17 

11 ábra: A csupasz vezetéksodrony (AASC) és a burkolt szabadvezeték (BSZV) . 18 

12 ábra: NA2XS(F)2Y típusú kábelvezeték ............................................................ 19 

13 ábra: Egy normál, és egy távműködtetésű oszlopkapcsoló ................................. 21 

14 ábra: Egy RM6 típusú körhálózati kapcsoló eszközt bemutató illusztráció [7] .. 22 

15 ábra: A KÁT mérlegkört és annak résztvevőit bemutató ábra [8] ...................... 28 

16 ábra: Középfeszültségű elosztóhálózat helyettesítő képe ................................... 32 

17 ábra: A kiserőművet tartalmazó elosztóhálózat egyszerűsített helyettesítő képe 35 

18 ábra: Vektorábra cosφ = 1 teljesítmény tényezőjű kiserőmű esetén (nem 

méretarányos) ...................................................................................................... 36 

19 ábra: Vektorábra cosφ=1, induktív cosφ=0,95 és kapacitív cosφ=0,95 teljesítmény 

tényezőjű kiserőművek esetén (nem méretarányos) ........................................... 37 

20 ábra: A csomóponti feszültségek alakulása cosφ=1, induktív cosφ=0,95 és 

kapacitív cosφ=0,95 teljesítmény tényező esetén ............................................... 38 

21 ábra: Egy erőmű által okozott hossz- és keresztirányú feszültségesét bemutató 

vektorábra............................................................................................................ 39 

22 ábra: A Naplan ellenőrzéséhez létrehozott mintahálózat. ................................... 44 

23 ábra: A vizsgálat alapjául szolgáló mintahálózat ................................................ 50 

24 ábra: A mintahálózatban alkalmazott vezetékkeresztmetszetek ......................... 51 

25 ábra: A mintahálózat a rajta elhelyezett erőművekkel, és vizsgálati pontokkal . 53 

26 ábra: Alapállapot – a vizsgálati pontok U/Un [%] viszonyai .............................. 55 

27 ábra: Alapállapot – a vizsgálati pontok ∆U [%] viszonyai ................................. 55 



71 

28 ábra: Vizsgált erőművel, 998 kVA, cosφ = 1 – a vizsgálati pontok U/Un [%] 

viszonyai ............................................................................................................. 56 

29 ábra: Vizsgált erőművel, 998 kVA, cosφ = 1 – a vizsgálati pontok ∆U [%] 

viszonyai ............................................................................................................. 56 

30 ábra: Vizsgált erőművel, 650 kVA, cosφ = 1 – a vizsgálati pontok U/Un [%] 

viszonyai ............................................................................................................. 57 

31 ábra: Vizsgált erőművel, 650 kVA, cosφ = 1 – a vizsgálati pontok ∆U [%] 

viszonyai ............................................................................................................. 57 

32 ábra: Vizsgált erőművel, 998 kVA, cosφ = 0,95, induktív – a vizsgálati pontok 

U/Un [%] viszonyai ............................................................................................ 58 

33 ábra Vizsgált erőművel, 998 kVA, cosφ = 0,95, induktív – a vizsgálati pontok 

∆U [%] viszonyai ................................................................................................ 58 

34 ábra: Vizsgált erőművel, 998 kVA, cosφ = 0,95, kapacitív – a vizsgálati pontok 

U/Un [%] viszonyai ............................................................................................ 59 

35 ábra Vizsgált erőművel, 998 kVA, cosφ = 0,95, kapacitív – a vizsgálati pontok 

∆U [%] viszonyai ................................................................................................ 59 

36 ábra: A vizsgálati pontok ∆U [%] viszonyai a különböző paraméterek esetén .. 60 

  



72 

12 Táblázatjegyzék 

1 táblázat: A nagyfeszültségű hálózat jellemzői feszültségszintenként ................... 8 

2 táblázat: A közép- és kisfeszültségű hálózat jellemzői feszültségszintenként ...... 9 

3 táblázat: A csupasz és burkolt szabadvezetékek villamos jellemzői [4,5] .......... 19 

4 táblázat: Az NA2XS(F)2Y típusú kábel villamos jellemzői [6] ......................... 20 

5 táblázat: Különböző típusú oszlopkapcsolók villamos jellemzői [2] .................. 21 

6 táblázat: Kábeles vonali terhelésszakaszoló villamos jellemzői [7] ................... 23 

7 táblázat: Kábeles megszakító villamos jellemzői [7] .......................................... 23 

8 táblázat: Különböző transzformátorok estén értelmezhető holtsáv és 

feszültségtűrés [2] ............................................................................................... 24 

9 táblázat: Az AASC típusú szabadvezeték fajlagos villamos paraméterei ........... 33 

10 táblázat: Az NA2XS(F)2Y típusú kábel fajlagos villamos paraméterei ............. 33 

  



73 

13 Mellékletek 

1. melléklet: Kisfeszültségen jellemző sugaras hálózatkép [2] 

 

 

tr. 22/0,4 kV 

III.2.11. ábra  Sugaras hálózat 

tr.22/0,4kV 
Gyűrű 

í v 

tr.22/0,4kV 

III.2.12. Íves-gyűrűs hálózat  ábra 

X 

X 

Bontási pont 

Bontási pont 

 

 

2. melléklet: Kisfeszültségen jellemző íves-gyűrűs hálózatkép [2] 

 

tr. 22/0,4 kV 

III.2.11. ábra  Sugaras hálózat 

tr.22/0,4kV 
Gyűrű 

í v 

tr.22/0,4kV 

III.2.12. Íves-gyűrűs hálózat  ábra 

X 

X 

Bontási pont 

Bontási pont 
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3. melléklet: Áprilisi átlagos lakossági fogyasztást bemutató profilgörbe 

 

 

4. melléklet: Zárlati teljesítményhez tartozó további definíciók [1] 

 Független zárlati áram (ISC): Az Ssc zárlati teljesítményből a névleges 

feszültség figyelembevételével, vagy IEC 909 alapján a zárlati feszültség 

csökkenése miatt 1,1 szorzótényezővel számolt érték. 

 Termikus zárlati szilárdság (Ith): Berendezésre jellemző effektív áramérték, 

amelyet meghatározott ideig (1s vagy 3s) meghibásodás nélkül képes elviselni. 

 Dinamikus zárlati szilárdság (Idyn): Berendezésre jellemző áram csúcsérték, 

amelyet meghibásodás nélkül képes elviselni. Idyn=2,5xIth (50Hz frekvenciára 

IEC szerint). 

 FN zárlat: Hatásosan földelt hálózaton kialakuló egyfázisú földzárlat. 
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5. Melléklet: Kapacitív töltőáram számítása: 

95 mm2 szabadvezeték fajlagos kapacitása: CSZV’ = 0,011 µF/km 

240 mm2 kábel fajlagos kapacitása: CK ’= 0,3 µF/km 

hossz: l = 10 km 

 

I. Szabadvezeték 

𝐶𝑆𝑍𝑉 = 𝐶𝑆𝑍𝑉′ ∗ 𝐼 = 0,011 
µF

km
∗ 10 𝑘𝑚 = 0,11 µF = 1,1x10−7 𝐹  

𝑋𝐶−𝑆𝑍𝑉 = 
1

𝜔 ∗ 𝐶𝑆𝑍𝑉
=

1

2𝜋𝑓 ∗ 𝐶𝑆𝑍𝑉
=

1

2𝜋50
1
𝑠 ∗ 1,1x10−7 𝐹

= 28937,3 Ω = 28,9 𝑘Ω 

 

𝑈𝑓 =
𝑈𝑣

√3
=

22 𝑘𝑉

√3
= 12,7 𝑘𝑉 

𝐼𝐶−𝑆𝑍𝑉 =
𝑈𝑓

𝑋𝐶−𝑆𝑍𝑉
=

12,7 𝑘𝑉

28,9 𝑘Ω
= 0,44 𝐴 =̃ 0,4 𝐴 

II. Kábel 

𝐶𝐾 = 𝐶𝐾′ ∗ 𝐼 = 0,3 
µF

km
∗ 10 𝑘𝑚 = 3 µF = 3x10−6 𝐹  

𝑋𝐶−𝐾 = 
1

𝜔 ∗ 𝐶𝐾
=

1

2𝜋𝑓 ∗ 𝐶𝐾
=

1

2𝜋50
1
𝑠 ∗ 3x10−6 𝐹

= 1061,03 Ω = 1,06 𝑘Ω 

𝐼𝐶−𝐾 =
𝑈𝑓

𝑋𝐶−𝐾
=

12,7 𝑘𝑉

1,06 𝑘Ω
= 11,97 𝐴 =̃ 10 𝐴 
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6. melléklet: A keresztirányú feszültség elhanyagolásával járó hiba 

meghatározása 

95 mm2 szabadvezeték fajlagos ellenállása: R’ = 0,36 Ω/km 

95 mm2 szabadvezeték fajlagos ellenállása: XL’ = 0,36 Ω/km 

Hossz: l = 10 km 

Fázisszög: φ = +45° 

Erőmű teljesítménye: S = 499 kVA 

 

𝑅 = 𝑅′ ∗ 𝑙 = 0,36
Ω

𝑘𝑚
∗ 10𝑘𝑚 = 3,6 Ω 

𝑋𝐿 = 𝑋𝐿′ ∗ 𝑙 = 0,36
Ω

𝑘𝑚
∗ 10𝑘𝑚 = 3,6 Ω 

𝐼 =
𝑆

√3 ∗ 𝑈𝑉

=
499 𝑘𝑉𝐴

√3 ∗ 22 𝑘𝑉
= 13,095 𝐴 

𝑈𝑅 = 𝑅 ∗ 𝐼 = 3,6 Ω ∗ 13,095 𝐴 = 47,14 𝑉  

𝑈𝐿 = 𝑋𝐿 ∗ 𝐼 = 3,6 Ω ∗ 13,095 𝐴 = 47,14 𝑉 

∆𝑈 = √𝑅2 + 𝑈𝐿
2 = √47,142 + 47,142 = 66,669 𝑉 = 0,0667 𝑘𝑉 

ha φ = +45°, akkor 𝑈𝐾 = ∆𝑈 = 0,0667 𝑘𝑉, és 𝑈𝐻 = 0 lesz, 

𝑈𝑓 =
𝑈𝑣

√3
=

22 𝑘𝑉

√3
= 12,7 𝑘𝑉 

𝑈𝐶𝑆𝑃 = √𝑈𝐾
2 + 𝑈𝑓

2 = √0,06672 + 12,72 = 12,70018 𝑘𝑉 

𝐴𝑟á𝑛𝑦: 
𝑈𝐶𝑆𝑃

𝑈𝑓
=

12,70018 𝑘𝑉

12,7 𝑘𝑉
= 1,000014 

𝑆𝑧á𝑧𝑎𝑙é𝑘𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑡é𝑟é𝑠: (𝑎𝑟á𝑛𝑦 − 1) ∗ 100% = (1,000014 − 1) ∗ 100% = 0,00138% 
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7. melléklet: A valós vizsgálatok összes eredménye 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stat U/Un 

[%]

Tranz 

Ube/Uki [%] U [kV] U/Un [%] dU [%] Uϕ [°]

Alapállapot - új erőmű nélkül 102,38% 0,05% 22,261 101,19 0,01 -1,85

Új erőművel - 998 kVA - Cosϕ=1 102,41% 0,08% 22,272 101,24 0,01 -1,48

Új erőművel - 650 kVA - Cosϕ=1 102,40% 0,07% 22,269 101,22 0,01 -1,61

Új erőművel - 998 kVA - Cosϕ=0,95 - induktív 102,20% -0,13% 22,587 102,67 0,01 -1,45

Új erőművel - 998 kVA - Cosϕ=0,95 - kapacitív 102,62% 0,29% 22,319 101,45 0,02 -1,51

Csak termeléssel Egyéb adatok - fogyasztás+termelés

Táppont

Stat U/Un 

[%]

Tranz Ube/Uki 

[%] U [kV] U/Un [%] dU [%] Uϕ [°]

Alapállapot - új erőmű nélkül 103,24% 0,82% 22,45 102,05 0,87 -1,45

Új erőművel - 998 kVA - Cosϕ=1 103,77% 1,35% 22,575 102,61 1,39 -0,78

Új erőművel - 650 kVA - Cosϕ=1 103,59% 1,17% 22,533 102,42 1,21 -1,01

Új erőművel - 998 kVA - Cosϕ=0,95 - induktív 103,37% 0,95% 22,844 103,84 1,18 -0,69

Új erőművel - 998 kVA - Cosϕ=0,95 - kapacitív 104,12% 1,73% 22,652 102,96 1,53 -0,92

Leágazási pont

Csak termelés Egyéb adatok - fogyasztás+termelés

Stat U/Un 

[%]

Tranz 

Ube/Uki [%] U [kV] U/Un [%] dU [%] Uϕ [°]

Alapállapot - új erőmű nélkül 104,00% 1,52% 22,62 102,82 1,64 -1,07

Új erőművel - 998 kVA - Cosϕ=1 104,53% 2,04% 22,744 103,38 2,16 -0,41

Új erőművel - 650 kVA - Cosϕ=1 104,35% 1,87% 22,702 103,19 1,98 -0,64

Új erőművel - 998 kVA - Cosϕ=0,95 - induktív 104,13% 1,65% 23,011 104,6 1,94 -0,33

Új erőművel - 998 kVA - Cosϕ=0,95 - kapacitív 104,87% 2,45% 22,821 103,73 2,3 -0,55

Üzemelő erőmű

Csak termelés Egyéb adatok - fogyasztás+termelés

Stat U/Un 

[%]

Tranz 

Ube/Uki [%] U [kV] U/Un [%] dU [%] Uϕ [°]

Alapállapot - új erőmű nélkül 103,24% 0,82% 22,451 102,05 0,87 -1,45

Új erőművel - 998 kVA - Cosϕ=1 105,02% 2,56% 22,853 103,88 2,65 -0,45

Új erőművel - 650 kVA - Cosϕ=1 104,41% 1,97% 22,715 103,25 2,04 -0,79

Új erőművel - 998 kVA - Cosϕ=0,95 - induktív 104,37% 1,93% 23,064 104,83 2,18 -0,16

Új erőművel - 998 kVA - Cosϕ=0,95 - kapacitív 105,49% 3,11% 22,956 104,35 2,91 -0,82

Új, vizsgált erőmű

Csak termelés Egyéb adatok - fogyasztás+termelés
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8. Melléklet: A vizsgálati pontok U/Un [%] viszonyai a különböző 

paraméterek esetén 
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Táppont Leágazási pont Üzemelő erőmű Új, vizsgált erőmű

U
/U

n
 [

%
]

U/Un [%]

Alapállapot - új erőmű nélkül Új erőművel - 998 kVA - Cosϕ=1

Új erőművel - 650 kVA - Cosϕ=1 Új erőművel - 998 kVA - Cosϕ=0,95 - induktív


