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1. Bevezetés

1.1 Az átalakítás szükségessége

A Becskeházán jelenleg üzemben lévő hálózat átépítésének egyik oka a kapacitás növelés, 

a jelenlegi és későbbi hálózatbővítés okán megnövekedő többlet energiaigény kielégítése. 

A most üzemben lévő 35 mm² törzsvezetéki, és a 16 mm² keresztmetszetű ágak csupasz 

szabadvezetékeit  a  meglévő  tartószerkezetek  felhasználásával  le  kell  cserélni  szigetelt 

légkábelre. A tartószerkezetek állagát meg kell vizsgálni és a nem megfelelő oszlopokat új 

oszlopokra kell cserélni. 

Dolgozatomban  a  légkábelesítés  egyik  munkafázisát,  a  vezeték-keresztmetszetek 

meghatározását  részletesebben,  az  egyéb  kapcsolódó  számítási  feladatokat,  mint  a 

hurokimpedanciák értékeinek meghatározását röviden foglalom össze. A feladatban kitérek 

még a teljesítményveszteségek és feszültségesések %-os értékeinek meghatározására is.

A tárgyi munka kiviteli tervének elkészítésével az ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató 

Kft. az SAG-Hungaria Kft-t bízta meg. 
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1.2 Tervismertetés

A munka címe : Becskeháza 2.számú transzformátor-körzet légkábelesítés.

Hálózati engedélyes: ÉMÁSZ Hálózati Kft. 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13.

Beruházó: ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató és Szerelő Kft. Elosztóhálózati beruházási 

osztály.

Üzemben  tartó:  ELMÜ-ÉMÁSZ  Hálózati  Szolgáltató  és  Szerelő  Kft.  Miskolci 

régióközpont, 3525 Miskolc, Patak u. 7-9.

Tervező: SAG-Hungaria Kft. 1116 Budapest, Mezőkövesd u. 5-7.

Beruházás rendeltetése: Kapacitás növelése.

A teljes transzformátor-körzetben (Melléklet 1.ábra) le kell bontani a meglévő szigeteletlen 

vezetéket,  a  kereszttartókat,  szigetelőket  és  a  csatlakozó  vezetékeket  a  kisfogyasztói 

tetőtartókig. A mérnőki tervezői feladatok részeként a meglévő nyomvonalon új légkábelek 

tervezése szükséges.

  

A  kivitelezés  kezdetét  megelőző  tevékenységek  a  helyszíni  felmérés,  segédoszlopos 

csatlakozók tervezése, illetve a nyomvonalat érintő közművekkel történő egyeztetés.



Becskeháza 2. számú 
transzformátor-körzet légkábelesítés

- 4 - Bevezetés

1.2.1  Az átépítéssel érintett közművek

ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati szolgáltató Kft.

A  tervezett  létesítmény  ÉMÁSZ  tulajdonú  földkábelt  nem  érint.  A  szabadvezetéken 

végzendő munkálatok idejére a feszültségmentesítést meg kell kérni.

CSER-KOMKRA Kft.

A községben az ivóvízhálózatot a CSER-KOMKRA Kft. üzemelteti. A földmunkával járó 

oszlopcserék  térségében  az  ivóvízhálózat  nyomvonala  az  út  túloldalán  halad.  Az 

üzemeltető  a  tervezett  munkálatokkal  egyetért,  nyilatkozata  szerint  a  tervezett  munka 

ivóviz ellátást nem érint.

MAGYAR TELEKOM Nyrt.

A MAGYAR TELEKOM Nyrt-nek a községben légkábeles helyi hálózata üzemel. A 10, 

11, 12, 18 és 19 számú oszlopokon közös oszlopsorú a hálózat. 

A tervezett  légkábel  és csatlakozóvezeték több helyen érinti  a  távközlési  hálózatot.   A 

munkálatok idejére szakfelügyeletet kell kérni. 

A  tervezések során az  MSZ-447-1998-1M-2002 szabvány előírásaira támaszkodtam.  A 

méretezés és műszaki paraméterezés a fenti szabványok figyelembevételével történt. Az 

MSZ szabványok mellett az ÉMÁSZ VU228/3 számú Végrehajtási utasítás szerint történik 

a fogyasztói igények megvalósítása.
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2. A szabadvezetékes közcélú hálózat létesítéseire vonatkozó előírások

2.1 A közcélú villamos hálózatra csatlakozáshoz kapcsolódó rövid fogalmak

– csatlakozóvezeték: a közcélú hálózat részét képező vezetékrendszer,

amely  a  közcélú  hálózat  leágazási  pontját  a  csatlakozó-berendezéssel  vagy  a 

csatlakozási ponttal köti össze;

– hálózati kapacitás: a közcélú hálózat kVA-ben meghatározott teljesítőképessége, amely 

a  csatlakozási  ponton  a  csatlakozási  szerződés  alapján  a  rendszerhasználó  részére 

villamos energia vételezésére vagy betáplálására rendelkezésre áll;

– kisfeszültségű hálózat: az 1 kV-ot meg nem haladó névleges feszültségű hálózat.

A hálózatra való csatlakozás műszaki megoldásának kiválasztása előtt meg kell 

határozni  a  rendszerhasználó  számára  szükséges  csatlakozási  teljesítmény  nagyságát, 

valamint  a  csatlakozás  fázisszámát.  Mindezek  után  kell  dönteni  a  hálózatra  való 

csatlakozás módjáról, mely: 

– szigetelt szabadvezetékes vagy;

– földkábeles lehet.

A csatlakozóvezetékekre  vonatkozó  állásfoglalás  szerint  földkábeles  közcélú  hálózatról 

csak földkábeles csatlakozóvezeték létesíthető. 
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2.2. A fogyasztói igények csoportosítása

A fogyasztói igények lehetnek:

– Új fogyasztásmérő-helyen új bekapcsolási igény, csatlakozóvezeték és fogyasztásmérő 

berendezés létesítése;

– Meglévő fogyasztásmérő-helyen a meglévő műszaki tartalom változtatásának igénye;

– Meglévő  fogyasztásmérő-helyen  új  fogyasztó  jelentkezése;  a  régi  fogyasztó 

szerződésének műszaki tartalmával megegyező módon;

– Meglévő fogyasztási  helyen a  fogyasztó igénye szerinti  a szerződést  nem módosító 

beavatkozás;

– Ideiglenes vételezések; építkezési ideiglenes; egyéb rövid idejű vételezések.
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3. Helyszíni kisfogyasztói igényfelmérés munkafázisai

A bejelentett villamos-energia vételezési igényt követően egy helyszíni felmérésre kerül 

sor, ahol a létesítendő energia útját és annak terveihez szükséges méréseket végezzük. A 

dokumentált igényfelmérés a következőket tartalmazza:

– Létesítés módja (légkábel vagy földkábel);

– Igényelt fázisszám;

– Teljesítményigény;

– Légkábeles esetben a lecsatlakozó vezetékek hossza;

– Oszlopállítás esetén az oszlopközök távolsága;

– Földkábeles becsatlakozásnál az egyéb közművek nyomvonalvizsgálata.

A következőkben kerül sor a feszültségesés értékének közelítő számítására és a vezeték-

keresztmetszetek  megválasztására.  Előbbi,  egyszerű  számítógépes  módszerrel  történik, 

ahol a bevitt adatok alapján egy százalékos értéket kapunk. Ez rendszerint alacsony érték 

(bőven 1% alatti), mivel az oszlopról lecsatlakozó vezetékhosszak 30 m-nél csak ritkán 

hosszabbak  és  a  keresztmetszetek  sem  nagyobbak  a  csatlakozóvezetékek  esetén  mint 

maximum 16 mm².

Az elkészült munkalap az igénylők adataival és az igényelt teljesítményekkel az ÉMÁSZ 

illetékes osztályán kerül kiértékelésre a díjszabási táblázatok alapján.

A közműegyeztetés a helyrajzi számok alapján történik az érintett szolgáltatók (TIGÁZ, T-

Com) illetékes osztályain. 

Az osztályok által kiadott térképeken feltüntetik  a területen érintett  nyomvonalak hosszát 

és  helyét,  valamint  megadják  a  betartandó helyi  előírásokat.  A kiértékelt  igényfelmérő 

lapok  és  műszaki  tervek  birtokában  kiírásra  kerülnek  a  kivitelezéshez  szükséges 

felhasználandó anyagok. 
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4. Műszaki tervezés

4.1 A már meglévő hálózatok  szakmai vizsgálata

Meglévő hálózatok esetén leggyakoribb rekonstrukciós  átalakítások oka a  teljesítmény-

igény  növekedés.  Új,  vagy  meglévő  hálózat  telepítésekor  az  adott  terület  természeti 

adottságai,  a  munkálatokra  kijelölt  hely  megközelíthetősége  stratégiai  fontosságú.  A 

környezet  kialakítása  meghatározza  a  helyszíni  munkák  körülményeit,  például  az 

oszlopállítás lehetőségeit. 

 
Nehezen megközelíthető területen (vasúti töltés, erdős-fás környezet) végzett kivitelezések 

előzetes  munkaszervezést  igényelnek.  Itt  a  tájékozódás  részletes  helyszíni  felméréssel 

kezdődik,  ahol  fotókkal  dokumentáljuk  a  helyszínt,  illetve  a  már  meglévő  villamos-

hálózati rendszert.

A  tervdokumentációnak  tartalmaznia  kell   az  érintett  szolgáltatók  engedélyeztetési 

igazolásait és a telepítés helyén elvégzendő átalakítás műszaki paramétereit és egyeztetett 

rajzait. A rajzok egyeztetése az érintett szolgáltatóknál történik.

A tervezett létesítmény átadásáig vezető út 70%-ban jogi, 30%-ban műszaki kihívás.  A 

gyakorlati  műszaki  tervezést  és  kiviteli  terveket  megelőző  hivatali  engedélyeztetések, 

szolgáltatói és közmű egyeztetések, illetve előírásaiknak való megfelelés éppoly fontos és 

napi szintű feladat akárcsak a szakmai munka előkészületei, éppen ezért az adminisztratív 

teendők egy kivitelezés elválaszthatatlan részét képezik. 
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A tervező feladata a helyrajzi adottságokat figyelembe véve az optimális eszközök és elvek 

megválasztása.  Gyakoriak a területtel kapcsolatos jogi, vagy vezetékjogi kérdések. Ezek 

rendezése legtöbbször hosszabb ideig is eltarthat, eltolva a kivitelezések kezdetét.

Egy kisfeszültségű hálózat tervezésekor a jogi és szabványban rögzített előírások adják a 

fő irányelveket. A felhasznált villamos berendezéseket a gyártók úgy paraméterezik, hogy 

azok egyszerűen illeszthetőek és bővíthetőek legyenek, ez megkönnyíti a kiválasztásukat 

sőt, a későbbi esetleges hálózatbővítés, vagy újabb teljesítményigény felléptekor is marad 

lehetőség  a megfelelő átalakításokra.

4.2 Műszaki tervezés ajánlatkészítés esetében

Az ajánlat kidolgozása során a műszaki tervezés lépéseinek eredményeit rögzíteni kell és 

az ajánlati okmányokba be kell iktatni. A műszaki tervezés eredményeinek a rögzítése a 

tervező  feladata,  és  ez  alapján  az  ajánlati  okmányokba  történő  átvezetés  a  projekt-

managerek felelőssége.

A megbízó által az ajánlatkérésben megfogalmazott követelményeket felül kell vizsgálni az 

előírásoknak  való  megfelelés  és  kivitelezhetőség  (pl.:  határidő,  megfelelő  kapacitás, 

szakmai kompetencia, szükséges gépek és berendezések) szempontjából.

Meg  kell  határozni  az  alkalmazandó  műszaki,  törvényes  és  hatósági  előírásokat  ill.  a 

megbízó speciális követelményeit. Ezeknek az előírásoknak érvényes változatukban kell 

rendelkezésre állniuk. 
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4.3 Műszaki tervezés a megbízás kivitelezése esetében

A  megbízóval  szoros  együttműködésben  és  az  érintett  szervekkel  (pl.:  hatóságok, 

szakértők) együtt újra át kell vizsgálni, hogy az ajánlatkészítés alapjául szolgáló megoldási 

javaslatok (kivitelezési tervek) fedik-e a megbízó elvárásait.

Meg  kell  határozni  a  „ki  nem  mondott”  követelményeket  is,  azaz  a  megbízó  által 

természetesnek vélt  szolgáltatásokat.  Ezáltal  a  megbízó  téves  elvárásai  már  a  műszaki 

tervezés folyamatának elején korrigálhatók. 

Nagy terjedelmű, összetett (több tervezőt, alvállalkozót érintő) műszaki tervezés esetében a 

tervezés folyamatáért felelős személy a feladatra kinevezett irányító tervező.

Az elkészített tervek ellenőrzésére tervellenőrt kell kijelölni. Tervellenőr olyan, minimum 

5 éves tervezői gyakorlattal rendelkező tervező lehet,  aki az adott  projekt tervezésében 

nem vett részt. Az elkészült tervek elsődleges felülvizsgálatát az irányító tervező végzi, 

amit aláírásával a terven igazol. A komplett tervdokumentáció kibocsátás előtti teljeskörű 

felülvizsgálata  a  tervellenőr  feladata.  Észrevételeit  a  tervdokumentáció  átvizsgálásáról 

jegyzőkönyvben rögzíti.

A jegyzőkönyvben  foglaltakat  az  irányító  tervező  és  tervezők  aláírásukkal  tudomásul 

veszik  és  intézkednek  a  feltárt  hibák  kijavításáról,  hiányosságok  pótlásáról.  A 

jegyzőkönyvben foglaltak elvégzését a tervellenőr aláírásával igazolja.
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4.4 A helyszíni műszaki felmérést követő számítások

A  feszültségesés  vizsgálata  leginkább  középfeszültségű  fogyasztók  bekötésekor  lehet 

számottevő,  melyet  a  vezeték-keresztmetszet  és  az  igényelt  teljesítmény  határoz  meg. 

Ekkor  a  keresztmetszet  számítása  az  egy  oldalról  táplált,  egyszerű  nyitott  vezeték 

méretezése elvén történik az áramnyomatékok módszerével a megengedett feszültségesés 

figyelembe vételével. Ez ipari, vagy üzemi fogyasztók esetén leggyakrabban földkábeles 

módon történő  hálózatra kapcsolás. Középfeszültségen, de már kisfeszültségen is egyre 

gyakoribb a  földkábeles  hálózatbővítés,  ha nagy forgalmú utat  keresztez a  nyomvonal, 

esetleg ha a városkép megóvása a cél és a távolságok nem túl nagyok (néhány száz méter).

4.5 A fogyasztói terhelés meghatározása

Az  eredő  méretezési  teljesítmény  meghatározásához  az  MSZ  447  szabvány  nyújt 

irányelvet.  A fogyasztási  helyek ellátására  szolgáló betápláló fővezetéket  és  a  felszálló 

fővezetéket az arról ellátott valamennyi fogyasztási hely méretezési teljesítményei alapján 

számított eredő méretezési teljesítményre kell méretezni a következő képlet szerint:

e

m

ahol:
P :  az eredő méretezési teljesítmény;
P :  egy fogyasztási hely méretezési teljesítménye;
n : fogyasztási helyek száma;
e :  egyidejűségi tényező.

e mP =(n P ) e                                                                                                                           (1)⋅ ⋅
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Villanytűzhelyes lakás méretezési teljesítménye 10 kW.

A vezetékes gáztűzhelyes lakás méretezési teljesítménye 6,6 kW.

Egy  lakáson  belül  nincs  mindig  az  összes  fogyasztó,  terhelés  bekapcsolva,  tehát  a 

terhelések időben megoszlanak. Az egyidejűségi tényező az a valószínűségű szám, amely 

megadja, hogy két vagy több fogyasztási hely eredő terhelése, - a legnagyobb terhelések 

időbeni eltolódása következtében - azok számtani összegénél mennyiszer kisebb.  

A lakásokra vonatkozó egyidejűségi tényezőket a következő képlettel kell meghatározni:

ahol: e az egyidejűségi tényező; c = 0,2 állandó; n a lakások száma.

1                                                                                                                             (2)ce c
n

−= +
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5. A tervdokumentáció tartalmi ismertetése

A tervdokumentáció tartalmazza az érintett szolgáltatók engedélyeztetési igazolásait és a 

telepítés helyén elvégzendő átalakítás műszaki paramétereit és egyeztetett rajzait. 

A tervezés  gyakran  több  helyrajzi  területet  érint,  ezért  az  összes  illetékes  tulajdonost 

értesíteni kell levélben az ott elvégezni kívánt munkálatokról.

A kivitelezést csak az együttes hozzájárulások birtokában és a benne foglalt előírásoknak a 

betartásával  lehet  elkezdeni.  Egyes  esetekben szakértő bevonása is  szükséges  és  előírt. 

Ilyen eset lehet például a gázvezeték nyomvonalában végzett kábelfektetés, ahol az előírt 

biztonsági  távolságok  betartása  mellett  gyakran  csak  kézi  földmunka  megengedett  a 

kirendelt szakértő jelenlétében.

A szolgáltatók által kiadott közműkezelői nyilatkozat és tervspecifikus előírások része a 

dokumentációnak.  A  műszaki  átadás-átvétel  során  be  kell  mutatni  az  engedélyező 

létesítményeinek sérülés mentességét.

A tervdokumentációnak tartalmaznia kell:

– hivatalos helyszínrajzot;

– az igényelt teljesítményt, a fogyasztói berendezés rövid műszaki leírását;

– a hálózati leágazó pontot;

– a csatlakozó vezeték műszaki adatait, nyomvonal tervét;

– a csatlakozási pont kialakítását, a csatlakozó főelosztó műszaki rajzát és adatait;
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– a védelmi, biztosító berendezéseket;

– a méretlen fővezeték lépték helyes egyvonalas rajzát, műszaki adatait;

– a szintenkénti leágazás megoldását;

– a terhelésnek megfelelő méretezési számításokat;

– az érintésvédelem megoldását;

– a fogyasztásmérő berendezések helyének kialakítását;

– a mért fővezeték, és a lakás főelosztó leírását, műszaki jellemzőit.

A tervdokumentáció záró része a tervezőszoftverek (pl: Autocad, OmegaCad) segítségével 

készült helyszíni és műszaki rajzokat, az egyes nyomvonalhosszakat, a tartószerkezetek és 

vezetékek típusait  és tervezett helyeit is tartalmazza. A módszer jelentősen megkönnyíti a 

napi tervezés hatékonyságát  az egyre növekvő villamos-energia igény kielégítése mellett.
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6. A kiviteli tervek elkészítése

6.1 Tartalom

A kiviteli  tervnek tartalmaznia  kell  az  érintett  közművállalatokkal  és  szakhatóságokkal 

egyeztetett  dokumentumait,  hatósági  hozzájárulásait,  a  kész  műszaki  terveket,  a  hozzá 

tartozó villamos-egyvonalas és nyomvonalrajzokat.

Példa a T-Com általános előírásaira:

Földmunka esetén, amennyiben a kivitelezés érinti a meglévő távközlési hálózatot

a  kivitelezés  csak  T-Com szakfelügyelet  mellett  végezhető,  amelyet  a  kiviteli  munkák 

megkezdése  előtt  8  nappal  korábban  írásban  kell  megrendelni  a  T-Com  hálózat  és 

berendezéstechnikai osztályától. A távközlő létesítmények vonalától 2-2 méteren belül csak 

kézi  földmunka  végezhető.  Keresztezés  esetén  kutatóárok  óvatos  kézi  kiásásával  kell 

feltárni a távközlő kábel helyét.

6.1.1 Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi tervfejezet

A munkavédelmi  tervfejezet  az  1993.  évi  XCIII.  (X.5.)  törvény  figyelembevételével 

készül. A kivitelezési munkálatokat a hálózat és berendezés feszültségmentes állapotában 

kell végezni az MSZ EN 50110-1 és MSZ 1585 számú szabványok vonatkozó előírásainak 

betartásával. Ennek alapján feszültség alatt lévő hálózaton  és berendezésen, vagy annak 

veszélyes közelségében munkát végezni tilos.
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A terület  igénybevételének módja és annak rendezése szintén a  dokumentáció része.  A 

megszűnő oszlopok bontásra kerülnek az alapozással együtt, ezért az elbontott anyagok a 

területi hulladéktároló és feldolgozó telephelyére kerülnek. Az elbontott alapok területét 

helyre kell állítani. 

A megmaradt bontási hulladékokat táblázatokba rendezve dokumentáljuk a hulladék fajtája 

és  mennyisége  szerint.  A  veszélyes  hulladékok  tárolását  elkülönítetten,  fokozott 

elővigyázatossággal  kell  megoldani.  A  környezetvédelem  megszervezése  a  kivitelező 

kizárólagos feladata és felelőssége.

Az üzembe helyezés előtt az ÉMÁSZ normatíváknak megfelelő munkavédelmi szempontú 

előzetes vizsgálat lefolytatása szükséges.

6.2  Bontási, létesítési, nullázási vázrajzok

A rajzoknak tartalmazniuk kell a meglévő és tervezett létesítmények jelöléseit, amelyek 

lehetnek:

– kisfeszültségű szabadvezeték nyomvonal;

– 1 fázisú fogyasztói lecsatlakozások;

– oszlopok sorszámai és típusai;

– oszlopközök hossza;

– idegen légkábeles hálózat nyomvonala;

– földelőpontok;

– alkalmazott keresztmetszetek és húzófeszültségek az egyes feszítőközökön;

– közvilágítás berendezései.
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7. Ellenőrző számítások

7.1 Becskeháza légkábelesítés műszaki adatai

– Feszültségszint: 0.4 kV, négyvezetékes hálózat;

– áram neme: 3 fázisú váltakozó áram, 50 Hz;

– 63 kVA teljesítményű, 20/0.4 kV-os oszloptranszformátor;

– tartószerkezet: meglévő vasbeton, illetve új B-10-400 és B-10-800 típusú áttört gerincű 

vasbetonoszlopok;

– vezeték: AXKA 3x95+25/95 és  AXKA 3x50+25/50;

– érintésvédelem: nullázás;

– egyidejűségi tényező 1.4 kW;

– feszültségesés a legtávolabbi ponton maximum 5%;

– fogyasztók száma 36 db;

– a terület egyvonalas villamos rajzát a Melléklet 1.ábra tartalmazza.

7.2 A vezeték-keresztmetszetek meghatározása

A kisfeszültségű  hálózatok  feladata  a  fogyasztók  villamos  energiával  való  ellátása.  A 

vezetékek  e  fontos  feladatának  ellátásában  fontos  szerepe  van  az  energiaszolgáltatás 

minőségét,  biztonságát  és  gazdaságosságát  meghatározó  tényezőknek.  A kisfeszültségű 

vezetékeket ezért  méretezni és ellenőrizni  kell,  hogy eleget  tesznek-e az előbb említett 

követelményeknek. 

A fogyasztóknál  a  feszültség  értéke  csak  meghatározott  értékek  között  ingadozhat.  A 

vezetékek  szükséges  keresztmetszetét  úgy  kell  megállapítani,  hogy  a  jelentkező 

veszteségek hatására  se  melegedjenek fel  annyira,  hogy akár  a  szigetelésükben,  akár  a 

környezetükben tűzveszély forrásai legyenek. 
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Sugaras  hálózatokon a  vezeték-keresztmetszetek meghatározásához két  módszer  ismert. 

Egyik lehetőség a számításokhoz a képzetes hosszak bevezetése. Ekkor a sugaras vezetéket 

egyetlen (képzetes hosszúságú) tápvezetékké alakítjuk át úgy, hogy a vezeték végén van a 

teljes terhelés, majd ezt a vezetéket, mint tápvezetéket méretezzük. Második lehetőség az 

áramnyomatékok  módszere,  ahol  az  egyes  szakaszokhoz  tartozó  áramok  és  hosszak 

szorzatait összegezzük.

Olyan  esetekben,  ahol  a  vezeték  nagyszámú  fogyasztóval  van  terhelve,  azonos 

teljesítményűek  és  egymástól  mért  távolságuk  egyenlő,  akkor  úgynevezett  egyenletes 

terhelésre méretezünk.

Ha a  vezetéken nincs  elágazás,  a  fogysztói  teljesítmények és  a  távolságuk különböző, 

egyszerű  nyitott  vezetékre  méretezünk.  A  módszer  egy-egy  ág  keresztmetszetének 

számításánál használható.

Becskeháza település villamos hálózata egy több helyen leágazó sugaras hálózat, melyről a 

fogyasztói teljesítmények közel azonos távolságonként, de nem azonos arányban ágaznak 

le. A méretezés során ezek a teljesítmények ezeken a pontokon összeadódnak (például: 

Melléklet 1.ábra, „szakasz_14” és „szakasz_15”  találkozási pontja).

A bekötővezetékek  hosszát,  -  amik  általában  kisfogyasztók  esetén  16  mm²  –  25  mm² 

keresztmetszetű vezetékek -  a számítások során nem veszem figyelembe.
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A hálózatot a maximálisan 5%-os megengedett  feszültségesésre méretezve kapjuk azt a 

feszültség értéket, ami a hálózat legtávolabbi pontján még eshet.

A teljes hálózaton megengedett legnagyobb feszültségesés:

A továbbiakban a mértékadó feszültségesést a következőképpen jelölöm:

A vezeték  legtávolabbi  pontján  sem  lehet  nagyobb  a  feszültségesés  az  itt  kiszámított 

értéknél.  Az  egyes  szakaszokon  eső  feszültségértékek  összeadódnak,  amelyeket  a 

következő szakasz keresztmetszet számításakor veszünk figyelembe.

A 0.75-ös  szorzó  egy  korrekciós  szám,  amely  az  aszimmetrikus  terhelések  esetén  ad 

közelítő értéket a számításokhoz.

A  fogyasztók  teljesítménytényezőit  cosφ=1  nek  választva  a  hálózatot  elegendő 

feszültségesésre  méretezni,  mert  az  így  kiadódó  keresztmetszetben  fellépő 

teljesítményveszteség a megengedettnél (elfogadható értéke 5%) mindig kisebb lesz.

A hálózat fogyasztóinak száma 36db, amit 1.4 kW egyidejű teljesítményértékkel vettem 

figyelembe.  Az  MSZ 447  irányelve  szerint  a vezetékes  gáztűzhelyes  lakás  méretezési 

teljesítménye 6,6 kW. 

          ε =  8.66 V                                                                                                                    (4)

v
ε

Uε 5 400          U =0.75 =0.75 = 8.66 V.                                                                   (3)
100 1003 3

⋅ ⋅
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Az  adatok  ismeretében  az  egyidejűségi  tényező  felhasználásával  az  eredő  méretezési 

teljesítmény:

Az egy fogyasztóra jutó méretezési teljesítmény:

2.1  kW  helyett  1.4  kW  egyidejű  teljesítményre  méretezve  a  keresztmetszetek  helyes 

megválasztásával biztosítható az esetlegesen fellépő többlet energiaátvitel.

A lecsatlakozó kisfogyasztói  vezetékek  elosztása  a  fázisvezetők  közt  3-4  leállásonként 

felváltva történik.

A keresztmetszet meghatározásakor az egyes fogyasztók áramai, illetve a hozzájuk tartozó 

hosszegységek figyelembe vételével  határozható  meg a  teljes  áramnyomaték  összeg.  A 

hálózat  legelső  szakaszán  (Melléklet  1.ábra,  „szakasz_1”)  mérhető  a  legnagyobb 

áramsűrűség. 

A feszültségesést a fogyasztói áram wattos összetevőjével kell számolni.

A számításokhoz használt fogyasztói áramok a választott egyidejű méretezési teljesítményt 

felhasználva:

eP 78.4 kW          P = = = 2.1 kW.                                                                                          (7)
36 36m

1-c 1-0.2          e=c+ =0.2+ = 0.33.                                                                                          (5)
n 36

e m          P =(n P ) e=(36 6.6 kW) 0.33=78.4 kW.                                                                  (6)⋅ ⋅ ⋅ ⋅

fogy
1400 W          I = = 2 A.                                                                                                       (8)

3 400⋅
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A keresztmetszetek meghatározásához a következő összefüggést használom:

A  szakaszhosszak  és  a  hozzájuk  tartozó  áramok  szorzatának  összege  a  teljes 

áramnyomaték összeg.

Az alumínium vezető fajlagos ellenállása:

Az „A - szakasz_1” árama, melyet a hálózat teljes fogyasztói (wattos) árama terhel:

Az  „A  -  szakasz_1”  keresztmetszete  -  elhagyva  a  számláló  hoszabb  áramnyomaték 

összegzéseit -  a (3) , (9) és (10) összefüggéseket felhasználva:

A választott keresztmetszet: 95mm².

1. ábra
Az „A” pont és a „szakasz_1” távolság az első fogyasztói lecsatlakozással.

0 1 1W 2 2W 3 3W n nW,

ρ          A = (l I +l I +l I +l I )                                                                          (9)
e

⋅ ⋅ ⋅ ⋅

21  Ω mm          ρ=                                                                                                               (10)
35 m

Tr-szakasz_1
36 1400 W          I = = 72.74 A.                                                                                 (11)

3 400 V
⋅
⋅

2
szakasz_1

22626.92          A > = 74.67 mm .                                                                               (12)
35 8.66 V⋅
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A „szakasz_1”, „szakasz_2” és „szakasz_3”  távolságokon (2.ábra) - az áramsűrűségek 

kis különbsége miatt - szintén 95mm²  keresztmetszetet választva  a mérhető 

feszültségesések (3 ábra).

2. ábra. Az „A” és „B” szakaszköz egyes feszültségesései.

3. ábra

Az  „A-B” feszítőközben (177.2 m-en) az összes feszültségesés, a három szakaszon eső 

feszültségek összege:

A törzsvezetékről  elsőként  leágazó  ág  („B”-ág,  4.  ábra)  áramsűrűsége  csak  az  ághoz 

tartozó fogyasztói  áramok összege.  A keresztmetszet  meghatározása  itt  az  egy oldalról 

táplált  egyszerű  nyitott  vezeték  méretezése  elvén  történik,  figyelembe  véve,  hogy  a 

vizsgált  ágon a maximális megendedett feszültségesés értéke maximum 4.89 V lehet:

szakasz_1

szakasz_2

szakasz_3

1 4983.11ε = 68.5 m*72.74 A = = 1.49 V
35*95 3325

1 5043.76ε = 71.3 m*70.74 A = = 1.51 V
35*95 3325

1 2570.87ε = 37.4 m*68.74 A = = 0.77 V
35*95 3325

A-B szakasz_1 szakasz_2 szakasz_3          ε = ε +ε +ε = 3.77 V.                                                                       (13)

B A-B          ε = ε - ε = 8.66 V - 3.77 V = 4.89 V.                                                                        (14)
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4. ábra

A „B” ág (4. ábra) keresztmetszete az ágon megengedett feszültségesés felhasználásával:

Így,  hogy  4.89  V  feszültségesést  engedtünk  meg,  vagyis  a  legnagyobbat,  ami  az  ág 

végpontjáig eshet az 5%-os kereten belül, egy elég kis keresztmetszetet kapunk. 

A szabványban hozzá legközelebb eső keresztmetszet (10 mm²) helyett a további bővítések 

esetére, illetve a felhasználható költségkeretet figyelembe véve 50 mm² keresztmetszetű 

vezeték kerül kiépítésre. 

A nagyságrendekkel  nagyobb választott  keresztmetszet  egy jóval  kisebb feszültségesést 

jelent majd a végponton.

2
B

(29.6 6)+(61.4 4)+(88.1 4)+(123.7 4) 1270.4          A > = = 7.42 mm .                            (15)
35 4.89V 171.15

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
⋅
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A „B-B4” egyes szakaszain eső feszültségek:

5. ábra

A  „B” ág  „B4”  végpontjáig  eső  feszültség  0.71  V,  ami  a  megengedett  4.89  V 

feszültségesést teljesíti.

Az „A” pontból „B4” végpontig eső feszültség 4.48 V,  ami a hálózati feszültség 2.59%-a.

A hálózat „B” pontjában a feszültségesés 3.77 V. Ezzel az értékkel tovább számolva 

a „B-C” szakasz (6. ábra) keresztmetszete már meghatározható. 

1

2

3

4

1
*18*29.6 0.3

35*50
1 *12*31.8 0.21

35*50
1 *8*29.6 0.12

35*50
1 *4*35.6 0.08

35*50

B

B

B

B

V

V

V

V

ε

ε

ε

ε

= =

= =

= =

= =

B B1 B2 B3 B4          ε =ε +ε +ε +ε = 0.71 V.                                                                                      (16)

B4 A-B B          ε =ε +ε = 3.77 V + 0.71 V = 4.48 V.                                                                     (17)
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6. ábra.

A  „C” pont  utáni  fogyasztói  áramok áramnyomatékai  felhasználásával  -  hasonlóan  az 

előző számítási módokhoz - a használható keresztmetszet:

A  szabványban  legközelebb  eső  70  mm²  helyett  itt  is  biztonsági  okoból  95  mm² 

keresztmetszetet választok.

A „szakasz_8”  feszültségesése:

A „C” pontig eső feszültség 4.27 V, ami a hálózati feszültség 2.46%-a.

2
szakasz_8

8866.06          A > = 51.8 mm .                                                                                  (18)
35 4.89V⋅

szakasz_8
1          ε = 48.5 33.7 m= 0.5 V.                                                                           (19)

35 95
⋅ ⋅

⋅

C A-B szakasz_8          ε =ε +ε =3.77+0.5= 4.27 V.                                                                            (20)
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A  „C2” ponton (7.ábra) megengedett feszültségesés:

Ennek alapján a számított keresztmetszet:

50 mm² keresztmetszetű kábellel kivitelezve a ténylegesen eső feszültség  „C” től  „C2” 

pontig:

A „C-D” szakasz egyvonalas rajza (7.ábra).

7. ábra

A „C-D” szakasz keresztmetszete:

A „C-D” szakasz választott keresztmetszete 50 mm².

C2 A-B szakasz_8          ε =ε-(ε +ε )=8.66-(3.77+0.5)= 4.39 V.                                                           (21)

2
C-C2

(38.6 2)+(110.6 4)          A > = 3.38 mm .                                                                       (22)
35 4.39 V
⋅ ⋅

⋅

C2
1          ε = (38.6 6)+(72.1 4)= 0.3 V.                                                                        (23)

35 50
⋅ ⋅ ⋅

⋅

2
C-D

6673          A > = 43.42 mm .                                                                                    (24)
35 4.39 V⋅
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A „C-D” szakasz számított feszültségesése:

A feszültség, ami még eshet a „D” pont után:

A „D-F” szakasz egyvonalas sémája (8. ábra).

8. ábra

A „D-F” szakasz keresztmetszete:

A „D-F” szakasz választott keresztmetszete 50 mm².

C-D
1          ε = (39.5 38)+(39.8 34)+(40 30)+(38.5 26)+(39.2 14)= 3.2 V.                 (25)

35 50
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅

A-B B-C C-D          ε =ε-(ε +ε ε )=8.66-(3.77+0.5+3.2)= 1.2 V.                                                  (26)D +

2
D-F

(29 4)+(60.8 2)+(98.4 4)+(88.2 2)+(135.8 2)          A > = 25.71 mm .                         (27)
35 1.2 V

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
⋅
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A „D-F”  szakasz feszültségesése:

A „G” és „H” pontokra maradó megengedett feszültségesés:

Az „F-H”  és „F-G” szakasz keresztmetszetei:

Az „F-H” és „F-G” szakszok  feszültségesései:

A hálózat leghosszabb nyomvonalát vizsgálva az „A-H” szakaszon mérhető legnagyobb 

feszültségesés  (1.  táblázat)  8.06  V.  Ennek  százalékos  értéke  4.64%,  ezzel  az  5%-os 

kritérium teljesül.

1. táblázat

Szakasz A C D F H Összesen

3,77 0,5 3,2 0,48 0,11 8,06Feszültségesés 
[V]

D-F
1          ε = (14 60.8)= 0.48 V.                                                                                   (28)

35 50
⋅ ⋅

⋅

/ A-B B-C C-D          ε = -(ε +ε +ε +ε )= 8.66-(3.77+0.5+3.2+0.48)= 0.71 V.                          (29)G H D Fε −

2
F-H

1          A > (27.4 2)+(75 2)= 8.24 mm .                                                           (30)
35 0.71 V

⋅ ⋅ ⋅
⋅

2
F-G

1          A > (37.6 4)= 6 mm .                                                                             (31)
35 0.71 V

⋅ ⋅
⋅

F-G
1          ε = (37.6 4)= 0.08 V.                                                                                     (33)

35 50
⋅ ⋅

⋅

F-H
1          ε = (27.4 4)+(47.6 2)= 0.11 V,                                                                     (32)

35 50
⋅ ⋅ ⋅

⋅
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A végső vezeték-keresztmetszet értékek (2. táblázat).

2. táblázat

Az alkalmazott  vezetékek a  közvilágítási  és  nullázószál  figyelembe vételével  lehetnek: 

3x95+25/95 mm², illetve 3x50+25/50 mm² keresztmetszetű alumínium sodronyok.

7.3 A hurokimpedanciák meghatározása

A méretezéskor  abból  indulunk  ki,  hogy  a  hálózat  hurokimpedanciájának  olyan  kis 

értékűnek kell lennie, hogy a testzárlati áram gyorsan működtesse a zárlatvédelmet.  A 

testzárlatkor keletkező áram igen nagy, rövidzárlat jellegű, mert értékét csak a fázis és a 

nullavezetőből alkotott hurokimpedancia határozza meg. 

A  vezetékek  impedanciájának  meghatározásakor  a  mérnöki  gyakorlatban  a 

katalógusadatokra  támaszkodunk. Az egyes impedancákat  ismerve meghatározható egy-

egy szakasz zárlati árama. Az áramok ismeretében a védelmeket méretezhetjük.  

Szakasz A-B B-C B-B4 C-C2 C-D D-F D-E F-G F-H

95 95 50 50 50 50 50 50 50Vezeték 
(mm²)
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A hosszegységenkénti ellenállás és reaktancia értékek a 3.táblázat szerint.

3. táblázat

Az „A-B” feszítőközben a  3x95+25/95 mm² keresztmetszetű 177,2 m-es vezetékszakasz 

impedanciája (9. ábra) mint hurokimpedancia rész:

9. ábra

A „B-B4” feszítőközben a  3x50+25/50 mm² keresztmetszetű 123.7 m-es vezetékszakasz 

impedanciája mint hurokimpedancia rész (10. ábra).

10.ábra

[Imax]=A [R]=mΩ/m

3x50+25/50 Al 117 0.64 0.077
3x95+25/95 Al 182 0.31 0.074

A kábel 
keresztmetszete 

[mm²]

Vezető 
anyaga [X]=mΩ/m

A-B A-B

A-B A-B

2 2 2 2
A-B A-B A-B

mΩR =2 r l =2 0.31 177.2 m= 109.864 mΩ
m
mΩX =2 x l =2 0.074 177.2 m= 26.22 mΩ
m

Z = R +X = 109.864 +26.22 = 0.11 Ω

⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅

B-B4 B-B4

B-B4 B-B4

2 2 2 2
B-B4 B-B4 B-B4

mΩR =2 r l =2 0.64 123.7 m= 158.336 mΩ
m
mΩX =2 x l =2 0.077 123.7 m= 19.049 mΩ
m

Z = R +X = 158.336 +19.049 =0.159 Ω

⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
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A két szakasz („A-B” + „B-B4”) impedancia értéket összeadva kapjuk az „A-B4” hosszra 

eső hurokimpedancia értéket:

Az „A-C” 3x95+25/95 mm² keresztmetszetű 211 m-es vezetékszakasz impedanciája mint 

hurokimpedancia rész (11.ábra).

11. ábra

A  számítást  hasonló  módon  folytatva,  a  végpontokra  kapott  impedancia  értékeket 

táblázatokba rendezve dokumentáljuk.

B-C B-C

B-C B-C

2 2 2 2
B-C B-C B-C

mΩR =2 r l =2 0.31 211 m= 130.82 mΩ
m
mΩX =2 x l =2 0.074 211 m= 31.228 mΩ
m

Z = R +X = 130.82 +31.228 = 0.134 Ω

⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅

A-B4 A-B B-B4          Z =Z Z = 0.11+0.159= 0.269 Ω.                                                                    (34)+
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7.4 A választott  vezeték technikai adatai

A választott vezeték 3x95+25/95 mm², illetve 3x50+25/50 mm² AXKA alumínium sodrony 

(12.ábra),  ahol  a  25-ös  méret  a  közvilágításra  használt  vezetőszál  keresztmetszete,  a 

második 95 mm², illetve 50 mm² a nullázószálak keresztmetszetei.

A vezetők felépítése:

– megerősített szakítószilárdságú alumíniumvezető;

– durván sodrott ötvözött alumíniumvezető + nullavezető;

– térhálós XLPE érszigetelés;

– névleges feszültség 0,6/1 kV.

12. ábra. 0,6/1 kV-os energiakábel.

Környezeti  hatásoknak (hideg,  napfény)  ellenálló  vezeték,  objektumok  elosztóhálózatra 

történõ szabadtéri bekötéséhez. A vezetõ maximális hõmérséklete: +80ºC. A szigetelés –

40ºC-ig hidegálló, napsugárzásálló.

A megengedett áramerősség értéke függ az alkalmazott szigetelőanyag típusától amelyek 

lehetnek:  Polivinilklorid  (PVC),  etilén-propilén  gumi  (EPR)  vagy  ásványi  anyag 

szigetelésű. 

Térhálós polietilén (XLPE) szigetelés esetén 95 mm²-en alumínium vezetőszálat választva 

az áramterhelhetőség maximum 240 A.
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7.5 Zárlatvédelmi lehetőségek

A zárlati áramok alakulása függ a táphálózat hosszától, a vezetékek impedancia értékeitől, 

melyek  alumínium  illetve  réz  kábelek  esetén  –  a  méterenkénti  ellenállások 

különbözőségéből adódóan -  eltérőek lehetnek.  Ha a transzformátor leszálló vezetékein 

helyezünk el olvadóbiztosítós védelmet, akkor a hálózat  „H” pontján bekövetkező zárlat 

hatására jóval kisebb értékű áram folyik, mintha ugyanez a hiba 100 m-en belül történik. 

Méretezésénél ezt figyelembe kell venni.

Zárlati áramokat minden  hálózati elem Z helyettesítő impedanciájával számolunk.  A 3F 

zárlati áramot a fázisfeszültség és az eredő impedancia alapján határozzuk meg:

A zárlati áram legkisebb értékét is meg kell határoznunk, hogy a zárlati kioldó kapcsoljon 

le  akkor  is,  ha  csak  a  minimális  zárlati  áram lép  fel.  Minimális  a  zárlati  áram,  ha  a 

túláramvédelmi helytől  a lehető legnagyobb távolságra lép fel,  pl.:  a fogyasztók felé a 

következő túláramvédelmi eszköz előtt. 

A közcélú villamos hálózatokon a nullázás a legolcsóbb és legelterjedtebb érintésvédelmi 

módszer  amelynek  alapvető  követelménye,  hogy  földzárlatkor  a  legkedvezőtlenebb 

hurokimpedancia eseten is a túláramvédelem legalább 5 másodpercen belül kikapcsoljon. 

n
3F

e

U          I =                                                                                                                     (35)
3 Z⋅

n

e

          ahol:
                  U :  a hálózat névleges feszültsége (vonali érték);
                  Z :  a túláramvédelmi eszköz telepítési helyéig a vizsgált hálózati 
                  rész impedanciájának az összege.
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A védelmi  eszköz  névleges  (olvadóbiztosító),  vagy  beállítási  értéke  (megszakító,  vagy 

túlterhelés kioldó) legyen legalább akkora mint a fogyasztó maximális árama, de legfeljebb 

akkora lehet mint a vezeték megengedhető terhelhetősége. 

A megszakító  zárlati  kioldó  áramának  kisebbnek  kell  lennie  mint  a  beépítés  helyén 

kialakuló minimális zárlati áram.

Az  olvadóbiztosító  a  közcélú  hálózatokon  általánosan  használt  zárlatvédelmi  eszköz. 

Gyors  működése  következtében  képes  a  zárlati  csúcsáramot  is  korlátozni,  másrészt 

nincsenek wattos és meddő  veszteségei. Hátránya, a kis névleges árama (50...250 A) és 

maximum középfeszültségre gyártható. 

További  hátránya,  hogy  a  kioldásától  kicseréléséig  az  általa  védett  leágazásban  az 

áramszolgáltatás  kényszerűen  szünetel.  Előnye  viszont,  hogy  a  zárlatvédelem  és 

zárlatkorlátozás legolcsóbb és leghatásosabb eszköze.

A csúcsidejű terheléskor a kedvezőtlen egyidejűségek esetén az olvadóbiztosítók az üzemi 

áramok  hatására  nem kapcsolhatnak  ki.  Követelmény  azonban  az  is,  hogy  üzemzavar 

eseten,  amikor  a  zárlati  áram  az  üzemi  áramokhoz  viszonyítva  nem  nagy,  az 

olvadóbiztosító késleltetés nélkül kikapcsoljon.
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7.6.1 Nullázás és földelés

Ha  a  közvetlenül  földelt  közműhálózatot  üzemeltető áramszolgáltató  ehhez  hozzájárul, 

akkor  a  nullavezetőt védővezetőként  is  szabad felhasználni,  ez  a  nullázás,  nemzetközi 

jelölése  TN-rendszer.  (Hazánkban  az  áramszolgáltatói  hálózatok  több  mint,  90%-a 

nullázott). 

Ebben a kétbetűs jelölésben, a második betű a testhez kötött nullavezetőt jelöli. Elvben 

ennek három megoldása van. Az első szerint sehol sem építenek ki külön védővezetőt, az 

egyfázisú  üzemi  áramok  vezetésére  szolgáló  nullavezetőt  (jelölése  N=neutral)  kötik 

minden fogyasztó készülék testére. 

Ebben az esetben a rendszer jelölése TN-C (a C=common jelzi, hogy a védővezető és a 

nullavezető mindenütt közös). 

Ez a lehetőség bizonyos esetekben csupán elvi, mert 10 mm²-nél kisebb keresztmetszetű 

vezetékeknél a közösítést - a közös vezető megszakadásának veszélye miatt - a szabvány 

tiltja.  Azt a  vezeték szakaszt,  amely egyszerre  tölti  be a védővezető (PE) és az üzemi 

nullavezető (N) szerepét a két jelölés - PE és N - egybeírásával PEN vezetőnek (nullával 

egyesített védővezető) nevezik.

A hálózatot  300 méterenként  a nyomvonalon,  a  transzformátornál  és a  végpontokon is 

földelik. A végpontokhoz rúdföldelőt kell telepíteni és a hálózat nullavezetőjét be kell kötni 

a  földelésbe.  A földelések ellenállását  üzembe helyezés előtt  meg kell  mérni és előírás 

szerint dokumentálni kell. 

A földelési ellenállás méréséről készítendő jegyzőkönyv az átadási dokumentáció része.
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7.8 Oszlopmagasságok-vezetékbelógások számítása

A nagyobb keresztmetszetűre cserélt légkábelek föld feletti magasságát a régi 8.5 méteres 

oszlopokon ellenőrizni kell.

A legnagyobb belógás állapotait szabvány írja elő, miszerint a vezetőket szereléskor olyan 

húzóerővel kell feszíteni, hogy a következő esetek egyikében se keletkezzen a vezetőben a 

megengedettnél nagyobb húzófeszültség:

-5C° hőmérsékleten pótteherrel;

-20C° hőmérsékleten csupaszon.

A legnagyobb belógásnak a következő esetek közül a nagyobbnak kiadódó belógást kell 

tekinteni:

-5C° hőmérsékleten pótteherrel;

+40C° hőmérsékleten pótteher nélkül.

A megengedhető föld feletti magasságok táblázat adatai (4.táblázat).

4.táblázat. A két legjellemzőbb terület-jelleg megengedett föld feletti magasságai.

A terület jellege
1000V-on felül

Belterületen 5,5 7

4,5 5

5 6

Legkisebb földtől való távolság (m)

1000V és ennél 
kisebb

Külterületen, ahol csak 
gyalogjárók közlekednek

Külterületen, ahol 
járművek is közlekednek
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A húzófeszültség értékének megválasztását táblázat adatok segítik. (5.táblázat)

5.táblázat

Példa belógás számításra:

– Húzófeszültség 80N/mm²;

– Egyenlő felfüggesztési magasságokkal számolva;

– 40 méteres oszlopközökkel a „C2-G” feszítőközt vizsgálva;

– 3x50+25/50mm² alumínium vezetőszál belógása (6.táblázat).

Pótteher: a szabadvezeték szerkezeti részein lerakódó zúzmara, jég, hó, ólmosesõ, tapadó 

hó erõhatásai helyett a számítás céljaira felvett, függõleges irányú járulékos erõ.

6.táblázat. Az értékek meghatározása a Hangon szabadvezeték belógásszámító és tartószerkezet-méretező 
szoftver segítségével történt.

A régi  8.5  méteres  oszlopokon  a  vezeték  felfüggesztésének  magassága  6.8  méter.  A 

legnagyobb belógás 40C° hőmérsékleten 1 méter (6.táblázat). A föld feletti magasság így 

5.8  méter,  ami  a  szabvány  előírását  (minimum  5.5  méter)  kielégíti.  A felhasználható 

oszloptípust a Melléklet 2.ábra tartalmazza.

A rövidebb és kisebb keresztmetszetű kisfogyasztói csatlakozó-bekötővezetékek belógása - 

az egyes vezetéktípusokra külön – táblázatokra bontva rendelkezésre áll.

A sodrony

Alumínium 160 100

Szakító 
szilárdság 

N/mm2

Tartós 
szilárdság 

N/mm2

C° -20 -5+pót. -10 0 10 20 30 40
Belógás (m) 0,66 0,98 0,73 0,79 0.86 0.92 0.98 1,04
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7.9 A vezetékek melegedésre történő ellenőrzése

A  vezetékek  feszültségesésre  való  méretezésénél  kiszámított,  illetve  kiválasztott 

szabványos vezető keresztmetszetet melegedésre ellenőrizni kell. 

A melegedésre történő  ellenőrzésnél mindig a teljes (látszólagos) áramot kell figyelembe 

venni. 

A gyakorlatban a vezetékek melegedésre való méretezése nem számítással, hanem terhelési 

táblázatokkal történik (7.táblázat).  A terhelési táblázatból megnézzük, hogy a szóban forgó 

vezeték keresztmetszete mekkora árammal terhelhető. Ha nem felel meg, akkor azt a hozzá 

legközelebb  álló,  nagyobb  szabványos  keresztmetszetű  vezetőt  kell  választani,  amely 

melegedés szempontjából is megfelelő.  

7. táblázat.

Mindkét keresztmetszet esetén a ténylegesen folyó üzemi áramok a táblázatból leolvasott 

maximálisan  megengedett  terhelőáramok  egyharmada.  Ezzel  a  biztonságos  üzemelési 

tartományba sorolható mindkét választott keresztmetszet.

16 7 70 53

50 19 140 110

70 19 178 140

95 19 220 170

Névleges 
keresztmetsz

et (mm²)

Egy érben lévő 
huzalok 

száma (db)

A legnagyobb megengedett 
terhelőáram [A]

Tartósodronyra 
szerelve

Védőcsőbe 
szerelve
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7.10 Teljesítményveszteség

A vezetéken átfolyó áram hatására wattos veszteség keletkezik. Ez a veszteség az átvitel 

hatásfokát jelentősen befolyásolja, ezért fontos hogy a minimumra törekedjünk. Az egyes 

feszültség  szintekhez  tartozó  átviteli  távolságokat  a  feszültségesés  és  a  vezeték 

teljesítményvesztesége szabja meg. Az így kiadódó átviteli teljesítményhatárok 0.4 kV-nál 

1 km. 

A számításnál a hálózat vezetékeinek csak az ohmos ellenállását vesszük figyelembe. A 

számítást az egyes hosszak és a hozzájuk tartozó áramok figyelembe vételével, illetve a 

használt vezetők méterenkénti ellenállásával határoztam meg.

Szakaszjelölések a Melléklet 1.ábrája szerint.

A felhasznált vezetők 1 km-re eső ellenállásai:

Az „A-B” szakaszhoz tartozó 95 mm²-es vezető ellenállása:

Az „B-C” szakasz ellenállása:

95 50          R =0.31 Ω/km ; R =0.57 Ω/km.                                                                                   (36)

          R=0.0654 Ω/211 m.                                                                                                         (37)

          R=0.010 Ω/33.7 m.                                                                                                          (38) 
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A 95 mm² keresztmetszetű vezetékszakaszok teljesítményveszteségei:

13.ábra.

Az 50 mm² keresztmetszetű vezetékszakaszokon a veszteség:

Egy fázisvezető veszteségi teljesítménye:

A hálózaton fellépő százalékos teljesítményveszteség:

A gyakorlatban a százalékos teljesítményveszteség elfogadható értéke kb. 5%.

A több mint 800 méteres nyomvonalon a számított érték elfogadhatónak tekinthető.

295

2 2
v' v

2 2
v' v

v' v' v'
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8. Az előforduló fogalmi definíciók csoportosítása

A fogyasztási  hely:  A fogyasztási  hely  összefüggő,  egy  vagy több csatlakozási  ponton 

keresztül ellátott terület, ahol a fogyasztó a villamos energiát felhasználja. Egy fogyasztási 

helynek  több  csatlakozási  pontja  lehet.  A közcélú  hálózat  azonos  pontjára  csatlakozó 

különálló fogyasztási helyek csatlakozási pontját fogyasztási helyenként külön csatlakozási 

pontnak kell tekinteni. 

Hálózati leágazópont: a közcélú elosztóhálózat és a csatlakozóvezeték, illetve a közcélú 

elosztóhálózat és a fogyasztói vezetékhálózat összekötési pontja.

Beépített  teljesítmény:  a  fogyasztási  helyen  beépített,  illetve  ott  rendszeresen  üzemben 

tartott fogyasztókészülékek névleges teljesítményfelvételének a számtani összege.

Névleges  csatlakozási  teljesítmény:  a szerződésben csatlakozási  pontonként  rögzített,  a 

külön jogszabályokban meghatározott, vagy ott előírt módon számított teljesítményérték 

amelyet a túláramvédelemi berendezés névleges vagy beállított áramerőssége határoz meg. 

A névleges  csatlakozási teljesítmény  értéke  nem  haladhatja  meg  a  rendelkezésre  álló 

teljesítmény értékét. 

Egyidejűségi  tényező: az  a  valószínűségi  szám,  amely  megadja,  hogy  két  vagy  több 

fogyasztási  hely (fogyasztó) eredő terhelése – a legnagyobb terhelések időbeli eltolódása 

következtében – azok számtani összegénél hányszor kisebb.
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Csatlakozási teljesítmény: az egy épületben lévő fogyasztási helyek névleges csatlakozási 

teljesítményei összegének az egyidejűségi tényezővel való szorzatából számított és az első 

túláramvédelmi  készülék  névleges  értékének  a  meghatározásához,  illetve  a  közcélú 

elosztóhálózat méretezéséhez alapul szolgáló teljesítmény.

Csatlakozás  szabadvezetékkel:  Ha  a  csatlakozóvezeték  szigetelt  szabadvezeték,  akkor 

ennek  szigetelt  vezetőit  megszakítás  nélkül  kell  a  csatlakozási  pontig 

(fogyasztásmérőhelyig,  az  első  túláramvédelmi  készülékig  vagy  a  fogyasztói  kábelig) 

vezetni.

Csatlakozási  pont:  Jelenti  a  villamosművek,  villamosmű és  a  fogyasztói  berendezések, 

továbbá a villamosmű és fogyasztói vezeték illetve a közvetlen vezeték tulajdoni határát.

Egy  csatlakozási  pontnak  kell  tekinteni  az  egy  fogyasztási  helyen  belül  ugyanarra  a 

közcélú  vezetékre,  transzformátorra  csatlakozó több csatlakozó berendezés  csatlakozási 

pontjait.

Közcélú  elosztóhálózat  felújítása  esetén,  amennyiben  a  szigetelt  csatlakozóvezeték 

fázisvezetőit nem lehet megszakítás nélkül elvezetni a csatlakozási pontig, akkor a szigetelt 

szabadvezeték  összeköthető  a  tetőtartónál,  fali  tartónál  létesülő  csatlakozási  pontnál  a 

betápláló fővezetékkel.
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Eredő méretezési teljesítmény: közös vezetéken (vezetékrészen) ellátott több fogyasztási 

hely méretezési  teljesítményéből  az egyidejűségi  tényező figyelembevételével  számított 

teljesítményérték.

Elosztóhálózat: Jelenti a közcélú hálózatnak minősülő, a villamos energia elosztására és a 

fogyasztói csatlakozó berendezésekhez való eljuttatás céljára szolgáló vezetékrendszert – 

beleértve a tartószerkezeteket is –, a hozzá tartozó átalakító és kapcsoló berendezésekkel 

együtt.
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9. A költségminimalizálás lehetősége

A réz  vezetőkkel  szemben  az  alkalmazott  és  választott  alumínium fajlagos  ellenállása 

nagyobb és áramterhelhetősége is alacsonyabb. Az alacsonyabb súly és olcsóbb ár azonban 

versenyképessé  teszi  a  drágább  vezetővel  szemben.  Ha  áramterhelhetősége  kielégíti  a 

műszaki  kivitelezés  követelményeit,  alkalmazása  nagyobb  távolságokon  pénzügyi 

szempontokat figyelembe véve kedvezőbb.

Ha  még  alacsonyabb  a  feszültségesési  korlát  mint  5%,  és  ragaszkodunk  a  legkisebb 

beépíthető keresztmetszetekhez, akkor a réz vezető alkalmazása jöhet szóba.

Azokon a helyeken ahol a villamos energia szabadvezetéken nem szállítható (pl.  sűrűn 

lakott  települések)  kábeleket  alkalmazunk.  A kábelek ugyanakkor  egyéb helyeken nem 

versenyképesek  a  szabadvezetékekkel  szemben,  mert  az  ugyanakkora  teljesítmény 

szállítására alkalmas kábel hosszegységre eső létesítési költsége a szabadvezetékhez képest 

nagyságrendekkel több.

Földkábeles  megoldás   esetén  (Melléklet  6.ábra)  a  telekhatárokon  kiépített 

fogyasztásmérőhelyek kialakításával az ideiglenes csatlakozás létesítése elkerülhető, ami 

költségmegtakarítást  is  eredményezhet,  ugyanakkor  a  telekhatáronkénti  kiállásoknál 

elosztószekrényeket kell kiépíteni.
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A szabadvezeték létesítés-kivitelezés egyszerűbb, meghibásodás esetén a hiba feltárása és 

javíthatósága  is  könnyebb  és  nem  veszélyeztetik  a  földben  futó  közművek  épségét. 

Mindkét esetben probléma merülhet fel viszont ha idegen telket keresztez a nyomvonala 

mentén, ezért ennek tervezésekor a területi adottságokat figyelembe kell venni.

Egyes esetekben a már meglévő 20 kV-os hálózat oszlopai használhatóak az irányelvek 

betartásával a kisfeszültségű hálózat vezetékeinek továbbítására. Ha erre lehetőség van, ezt 

a megoldást célszerű választani.

Közös oszlopsoron haladó hálózatokra vonatkozó irányelvek:

– maximális  oszlopköz  50  méter  (ellenőrző  vezetékmechanikai  számítások  esetén  70 

méter);

– középfeszültségű vezeték lehet csupasz, vagy burkolt szabad vezeték egyaránt;

– a  kisfeszültségű  szigetelt  szabad  vezeték  lehet:  egyszálfeszítésű,  csupasz 

tartósodronyos, a nullavezető a fázisvezetővel azonos keresztmetszetű;

– az érintés elleni védelem miatt a 20 kV-os és a 0,4 kV-os vezetékek között minimálisan 

2 méter függőleges távolságot kell tartani;

– a tartó- és feszítőoszlopok 11, 12 és 14 méter magas pörgetett vasbeton oszlopok;

– a 0,4 kV-os vezetők felerősítési megoldása tegye lehetővé egy és két rendszer független 

kialakítását.
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10. Eredmények összegzése

A  nagyobb  vezetékkeresztmetszet  választásának  okát  műszaki-biztonsági  és 

gazdaságossági  szempontok  is  magyarázzák.  Az  5%-os  előírt  feszültségesési  korlát  a 

hálózat legtávolabbi pontján is teljesül. 

A végső eredmények összegzését a 8. táblázatban foglalom össze.

Eredmény összegző (8. táblázat)

8. táblázat

A hálózat feszültségprofilját az „A” és „H” szakaszra vetítve a 14. ábrán mutatom be.

Szakasz A-B B-C B-B4 C-C2 C-D D-F D-E F-G F-H

95 95 50 50 50 50 50 50 50

Hossz (m) 177,2 33,7 123,7 111,4 197 60,8 29 37,5 70,8

0,11 0,13 0,26 0,27 0,37 0,44 0,4 0,49 0,57

2,18 2,46 2,59 2,63 4,31 4,58 4,61 4,62 4,64

320 23 22,68 6,3 162 3,46 0,26 0,34 0,68

Vezeték 
(mm²)

Hurok 
impedancia 

(Ohm)

Feszültség-
esés (%)

Teljesítmény- 
veszteség (W)
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14.ábra

Az egyes szakaszok feszültségesései és azok százalékos értékei.
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A 8. táblázatból leolvasható hogy az „A-B”, illetve „C-D” szakaszok  feszültségesései  a 

legmeghatározóbbak a hálózat többi részét tekintve. Ennek oka a két szakasz viszonylag 

nagyobb áramsűrűsége a „B” vagy „C” ághoz képest.

A bekötővezetékek hosszát a kisfogyasztói méretezésnél elhanyagoltam, mivel rendszerint 

30  méternél  rövidebbek  és  csak  a  hozzá  tartozó  fogyasztói  áramok  terhelik. 

Középfeszültségen, nagyfogyasztói rácsatlakozáskor a bekötővezetéken eső feszültségesést 

meg kell határozni és dokumentálni kell. Ez az érték akár számottevő is lehet az igényelt 

teljesítményeket tekintve.

Az ágak keresztmetszet számításaiból kapott értékeket szándékosan nagyobbra választva 

az  50  mm²-es  méret  mellett  döntöttem.  Ezt  indokolja  az  esetleges  későbbi  fogyasztói 

rácsatlakozás,  és  az  ezzel  járó  nyomvonal  hosszabbodás,  plusz  áramterhelés  és  a 

feszültségesés minimumon, illetve határértéken belül tartása.
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Összefoglalás

A  szakdolgozat  első  fejezeteiben  a  kisfeszültségű  hálózat  általános  igényfelméréseit 

követően  kitértem  a  becskeházai  légkábelesítés  rekonstrukcióját  érintő  legfontosabb 

létesítésés,  előtervezés  és  engedélyeztetés  fázisaira.  A  kisfogyasztói  igényfelmérés 

témakörében bemutattam az energiaigények felmérését és az előzetes műszaki tervezésig 

vezető lépéseket.

Az ellenőrző  számítások fejezetében azokat  a  számítási  pontokat  emeltem ki,  amelyek 

szükségesek a műszaki tervek elkészítéséhez. A számítáok eredményei szerint a választott 

szigetelt  vezetékek  a  hálózaton  fellépő  terhelésekre  méretezve  a  feszültségesés  5%-os 

megengedett határát kielégítik. 

A 3.6%-os teljesítményveszteség a közel 850 méretes nyomvonalon elfogadható értéknek 

számít kisfeszültségen. Egyszerű és olcsó zárlatvédelmi mód a törzsvezetékre méretezett 

olvadóbiztosító választása, de a szelektivitás - a teljes hálózatra nézve - korlátozott marad.

A későbbi fogyasztói rácsatlakozások újabb energiaigényt jelentenek, ezért a helyi 63 kVA 

teljesítményű transzformátor kapacitását a megnövekedett teljesítményeken vizsgálni kell.

Az alumínium légvezeték eleget tesz a műszaki és pénzügyi elvárásoknak, ezért indokolt a 

választása.  A  légvezetéken  történő  energiaszállítás  a  műszaki  biztonság  és 

költséghatékonyság tekintetében megfelelő megoldásnak bizonyul.

Az utolsó fejezetben összefoglalom a számítási eredmények feszültségeséseit táblázatos és 

grafikonos formában.
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Melléklet

Becskeháza légkábelesítés egyvonalas rajza. (Melléklet 1.ábra)

Melléklet 1.ábra
Becskeháza légkábelesítés egyvonalas rajza a szakaszhosszak 

és a lecsatlakozó fogyasztói teljesímények jelölésével.
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B-10-800 tartóoszlop. (Melléklet 2.ábra)

Az  alkalmazott  oszloptípus  áttört  gerincű  beton 

tartóoszlop  lehet.  Az  oszlophoz  tartozó  jelölések 

értékeit a Melléklet 1. táblázat tartalmazza.

Típusjel: B-10-800, 

ahol:

B: beton tartóoszlop;

10: 10 méter névleges magasságú;

800: 0.8 kN névleges terhelhetőségű.

A  mechanikai  és  villamos  okok,  valamint  a 

gazdaságossági  megfontolások  szerint  95mm² 

keresztmetszetű   alumínium,  illetve  nemesített 

alumínium  (aludur)  sodrony  alkalmazása  jöhet 

szóba.

Melléklet 2.ábra. Oszlopkép

Melléklet 1. táblázat

Megnevezés a (cm) b (cm) c (cm) l (m) h (m) L (m) G (kg)

B-10-800 42 34 2,4 2 8 10 1480
B-10-400 31 28 2,4 2 8 10 910
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Az oszlopok fejszerkezete. (Melléklet 3.ábra)

Melléklet 3.ábra. A kisfeszültségű szabadvezeték fejszerkezete.
A,B,C fázisvezetők, N a nullavezető.

A fejszerkezet konstrukciója olyan hogy a B és az N vezető közötti távolság nagyobb mint 

az N és a C, illetve az A és a B közötti. Az oszlopfej  a B és az N vezetők közt foglal helyet.

A vezetők elrendezése. (Melléklet 4.ábra)

Melléklet 4.ábra. A kisfeszültségű szabadvezeték fejszerkezete.
ahol alul: a és n a közvilágítás vezetékei.
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Többlakásos épület szabadvezetékes közcélú elosztóhálózatra csatlakoztatása kábellel.  

(Melléklet 5.ábra)

Melléklet 5. ábra
Földkábeles becsatlakozás a szabadvezetékről, ahol:

1 Közcélú elosztóhálózat; 2 Hálózati leágazópont; 3 Csatlakozóvezeték (kábel); 
4 Csatlakozási pont; 5 a fogyasztói vezetékhálózat kezdőpontja; 10 Csatlakozó főelosztó pontja.

Légkábeles becsatlakozás séma. (Melléklet 6.ábra)

Melléklet 6.ábra 

1 Közcélú elosztóhálózat; 2 Hálózati leágazópont; 3 Csatlakozóvezeték; 
4 Csatlakozási pont; 5 a fogyasztói vezetékhálózat kezdőpontja; 7 Első túláramvédelmi készülék; 

14 Fogyasztásmérő berendezés; 16 Mért fővezeték;17 Fogyasztói főelosztó tábla.
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