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1 Jelölésjegyzék 

 

ARH Alállomási Rendszerkommunikációs Hálózat 

ASZK Automatikus Szinkron Kapcsoló 

AZT Autonóm Zárlati Tartalékvédelem 

B sín Belső gyűjtősín 

CSP Csillag pont 

DFL Digitális Fojtó Logika 

DGYD Centralizált gyűjtősínvédelem 

DTD Digitális Transzformátor Differenciál védelem 

DTVA Digitális Távolsági Védelem Automatika 

HMBR Holtsávzárlat és megszakító beragadás 

HMI Human Machine Interface (ember-gép kapcsolat) 

IEC Intelligent Electronic Devices (Intelligens Elektronikus Eszközök) 

IRH Irányítástechnikai Rendszerkommunikációs Hálózat 

K sín Külső gyűjtősín 

MAVIR ZRT Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

MVM OVIT ZRT Magyar Villamos Művek Országos Villamostávvezeték 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

OGYD Decentralizált gyűjtősínvédelem 

S sín Segéd gyűjtősín 

SEPS Slovenská elektrizačná prenosová sústava (Szlovák 

Villamosenergia Átviteli Rendszer) 

SF6 Kén-hexafulorid gáz 

SRK Sajószögedi Regionális Központ 

TR Transzformátor 

VMH Védelmes Munkahely 
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3 Bevezetés 

Ahogy az alábbi ábra bizonyítja, hazánk villamos energia ellátása még a napi csúcs 

fogyasztás lecsengése után sem lenne önerőből megoldott. A kép készültekor éppen 1.234 

MW-ot fogyasztottunk importból, de még hajnalban sem megy ez az érték 500 MW alá, 

míg napközben akár 2.000 MW-ot is elérhet. Hazánk tehát rendkívül függ a környező 

országok felől érkező villamos energiától.  

 

1. ábra: Átviteli hálózat 

Ezek a számok körülbelül megfelelnek egyébként egy napi átlagnak. A magyar 

rendszernek azonban nem csupán az általunk felhasznált import energiát kell szállítani, 

de az átáramló, tovább importált mennyiséget is. 2017.01.11-én volt az adott év 

csúcsterhelése. 2019-ben ez újra megdőlt márciusban 6.900 MW-al. Az ekkor készült 

ábra valósághűen tükrözi az átlagos energia áramlási viszonyokat, miszerint Szlovákia 

felől jön a legnagyobb teljesítmény, itt éppen 1.332 MW. [6] 
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2. ábra: A csúcsterheléskor lévő teljesítmény viszonyok 2017-ben 

A két ország között 220 kV-os összeköttetés nincs, 400 kV-os távvezeték viszont két 

helyen is van. Ekkora teljesítmény szállításakor, ez nagy kockázatot jelent, illetve nagy 

üzemi áramokat, ezáltal nagy veszteséget is okoz. Kiemelt fontosságú tehát a 

Sajóivánka-Rimaszombat összeköttetés, de a 2030-ig tervezett fejlesztések között 

szerepel még egy 400 kV-os kapcsolat is. Ez a projekt tehát a jelenlegi közel 2.000 km 

400 kV-os távvezeték rendszert körülbelül 20 km-el fogja növelni, de még 30 km 

építést igényel a határ túloldalán is. A távvezeték húzás az alábbi módon is történhet 

(3.ábra). Szakdolgozatomban az alállomás bővítését, bővítés előkészítését, szekunder 

technológiai berendezéseit, primer berendezéseit és a munka folyamatait tárgyalom. 

[9] 

 

3. ábra: Távvezeték húzás 
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4 Előzmények 

4.1 Szükségesség 

A MAVIR ZRT 2017 áprilisában írt ki közbeszerzést Sajóivánka - Országhatár 

(Rimaszombat) 400 kV-os összeköttetés kiviteli terveinek elkészítésére és a 

kapcsolódó feladatok elvégzésére címmel. A nyertesek a PÖYRY ERŐTERV ZRT és 

MVM OVIT ZRT közös ajánlattevők 60,5 MFt-al. Elvégzendő főbb feladatok: 

műszaki tervcsomag, egyéb eljárások dokumentációinak összeállítása, 

környezetvédelmi engedély, szakhatósági és közműkezelői hozzájárulások 

megszerzése, kivitelezési tervdokumentációk összeállítása és minden egyéb jogi és 

műszaki terv elvégzése. Tervezési határ a magyar oldalon a határkeresztezés 

végfeszítő oszlopa. A komplett projekt befejezésének időpontja 2020.12.31. A 

beruházás összköltsége körülbelül 100 millió euró lenne, melyet az Európai Unió is 

támogat. Előkészítésére 600 ezer euro-t nyert a MAVIR ZRT egy TEN-E nevű projekt 

keretein belül. Fontos projekt, hiszen Közép-Kelet Európa energiabiztonságát növeli, 

és a nemzetközi rendszer stabilitását is megerősíti. [7] 

 

 

4. ábra: Két lehetséges nyomvonal [5] 
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A MAVIR ZRT tulajdonában lévő alaphálózati állomások egy részének 

rekonstrukciója közel 20 évvel ezelőtt történt, ebből adódóan az állomások egy része 

szekunder technológiailag is elavultnak tekinthető. A technológia fejlődése egyre 

inkább eltolódott az IP alapú informatikai rendszerek felé, melyet az IEC 61850-es 

szabvány bevezetése csak tovább fokozott. A tények ismeretében elengedhetetlenné 

vált az alaphálózati alállomások szekunder berendezéseinek cseréje, melynek első 

lépcsőfoka a felsőzsolcai 400/120/35/20 kV-os alállomás volt. A folyamat jelenlegi 

stádiumban a sajóivánkai alállomást érinti. Az alállomás központi távkezelésben 

üzemel. 

4.2 Sajóivánkai alállomás 

Jelenleg a sajóivánkai alállomás egy 250 MVA névleges teljesítményű 

transzformátora biztosítja az északkelet magyarországi elosztóhálózat táplálását. A 

betáplálás, 400 kV-os távvezetéken Felsőzsolca irányából jön. Az alállomás 120 kV-

os kapcsolóberendezését 1979 szeptemberében építették, a 400 kV-os 

kapcsolóberendezést pedig ezen év októberében. Kezdetben még Sajószöged 

alállomással volt összeköttetésben, de 1999-ben Felsőzsolcán meghasították a 

távvezetéket, így jött létre a Sajószöged-Felsőzsolca 2 és a Felsőzsolca-Sajóivánka 

távvezeték. 

A MAVIR ZRT rövidtávú tervei közé tartozik ezen alállomás 1,5 megszakítós 

elrendezésben történő átalakítása és ezzel egy időben a jelenlegi mezők kibővítése is. 

A végső kialakításban az állomás két teljes 400 kV-os mezősorral fog rendelkezni, 

amely egy transzformátor és egy távvezetéki mezősort tartalmaz. Utóbbi távvezeték 

nemzetközi kapcsolattal fog rendelkezni, amely a rimaszombati alállomásban 

csatlakozik a szlovákiai villamos energia rendszerhez. 
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4.3 Szlovák fél 

A SEPS a.s. a szlovákiai rendszer irányítást ellátó állami vállalat. Szlovákia a 2017-es 

évben 15.565 GWh energiát importált, 12.535 GWh-t tovább exportált, mindemellett 

megtermelt 28.026 GWh-t és elhasznált 31.056 GWh-t. Tehát a szlovák rendszer 

jelentős terhelésnek van kitéve, melyet csupán 1,00 %-os veszteséggel üzemeltettek 

2018-ban. A rendszer 400/220, 400/110, 220/110 kV-os transzformátorból összesen 

40 darabot tartalmaz, melyek együttes teljesítménye 11.710 MVA. 400 kV-on 19 

alállomás üzemel, 2.138 km távvezetéket magába foglalva. [3,4] 

 

5. ábra: A szlovák átviteli hálózat 
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A Sajóivánka-Rimaszombat összeköttetést a szlovák partner egy legfeljebb 60 millió 

eurós forrásból finanszírozza majd. A projekt rendkívül fontos, hiszen Magyarország 

Szlovákia felé a tavalyi évben 6 GWh energiát exportált, míg 9.459 GWh-ra rúgott az 

import. Ekkora teljesítmény átvitelére fontos a nagy feszültségű hálózat kiépítése, 

ezáltal is csökkentve a szállításkor keletkező veszteségeket. Jelenleg két 400 kV-os 

távvezeték kapcsolat van Szlovákia felé (Bős, Léva). 

 

6. ábra: A sajóivánkai alállomás felülnézeti képe 
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5 A MAVIR Zrt szervezeti felépítése 

(6. melléklet) 

 

Szervezeti felépítését tekintve lineáris jellegű. Könnyen áttekinthető, mivel 

egyvonalas, ezért az alá- fölérendeltségi viszonyok egyértelműen meghatározottak. 

Horizontálisan és vertikálisan is bővíthető, de kevésbé rugalmas. Kommunikációja 

szolgálati úthoz kötött, mely lassítja a döntési mechanizmust.  

A Sajóivánkai alállomás a Sajószögedi Regionális Központ alá tartozik az 

üzemeltetési és irányítási osztályon belül és a Szekunder Szakszolgálati Osztály keleti 

csoportjához. Feladatuk az eszközök telepítése, tervszerű cseréje, készülékek és 

berendezések műszaki támogatása, szerelési munkák, karbantartás, üzembe helyezés.  

[10] 
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6 Alállomás kialakítása 

Az alállomás 1,5 megszakítós diszpozíciójú, melyben két 400 kV-os mező épül ki. Két 

400/120/18 kV-os transzformátor, melyek csillagpontjába 12 Ohmos zárlatkorlátozó 

fojtótekercs kerül a párhuzamos üzem miatt, de szakaszolóval mereven is lehet 

földelni, hasonlóan a MAVIR ZRT többi transzformátorához. Jelenleg viszont egy 

transzformátorral üzemel az alállomás, így csillagpontja mereven földelt. Illetve egy 

400kV-os távvezetéki leágazás Felsőzsolca és Rimaszombat irányába. 

6.1 400 kV-os berendezés ismertetése 

A 400 kV-os kapcsoló berendezés 40 kA zárlati szilárdságú berendezés, mely másfél 

megszakítós kialakítású mezősorokból áll a következők szerint: 

-1. számú mezősor: Három megszakítós kiépítés, a 1TR és a 2TR jelű 

400/120/18 kV-os, 250 MVA-es transzformátorok számára. 

-2. számú mezősor: Tartalék. 

-3. számú mezősor: Rimaszombat 400 kV-os távvezeték csatlakozik a K sín 

felőli oldalra, Felsőzsolca rendszere pedig a B sín felőli oldalra. 

 

 (1.melléklet) 

6.2 120 kV-os berendezés ismertetése 

A 120 kV-os kapcsoló berendezés két gyűjtősínes és segédsínes kialakítású, amely 16 

mezőből 13 aktív mezővel rendelkezik. 9 db távvezetéki, 1 db segédsín, 2 db 

transzformátor,1 db sínösszekötő mező. 
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A jelenlegi mezők: 

-1. számú mező: BVK távvezeték 

-3. számú mező: Borsod Chem távvezeték 

-4. számú mező: Kazincbarcika, ÉMÁSZ 2 távvezeték 

-5. számú mező: Segédsín 

-6. számú mező: Kazincbarcika, ÉMÁSZ 1 távvezeték 

-7. számú mező: Miskolc nyugat távvezeték 

-8. számú mező: 400/120/1 kV-os 1TR transzformátor becsatlakozás 

-9. számú mező: Felsőzsolca távvezeték 

-10. számú mező: Sínáthidaló 

-12. számú mező: 400/120/18 kV-os 2TR transzformátor becsatlakozás 

-14. számú mező: Ózd-Center távvezeték 

-15. számú mező: Ózd-Acélmű távvezeték 

-16. számú mező: Borsodnádasd távvezeték 

 

(2. melléklet) 

 

7. ábra: Általános transzformátor mező 
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7 Az alállomás átépítése 

7.1 Kiviteli terv 

Mielőtt bármilyen fizikai munkavégzés történne, kiviteli tervet készít a cég, mely az 

alábbiakat is tartalmazza: rajzjegyzék, műszaki leírás, felirat táblák, védelmi és 

irányítástechnikai készülékek kiosztása, áramutas rajzok, készülék lista, kábel 

táblázat, szerelési rajz, szerelési ütemterv, elrendezési rajz, primer diszpozíciós-, 

alapozási-, földelési-, kábelcsatorna- és acélszerkezet tervek. A tervezőknek 

nyilatkozniuk kell, hogy a tervek megfelelnek a magyar törvényekben, rendeletekben, 

hatósági előírásokban, szerződésekben, szabványokban és előírásokban lévő 

követelményeknek; továbbá rendelkeznek tervezői jogosultsággal és a tervezésnél 

betartják a munkavédelmi, hatályos tűzvédelmi, környezetvédelmi, zajvédelmi, 

légszennyezési és hulladék kezelési előírásokat. A biztonságtechnikai előírásokra 

fokozottan kell ügyelni, mivel az alállomáson végzett munka feszültség 

alatti/közelinek minősülhet, ezért minden esetben két fő szükséges bármilyen 

munkavégzéshez. A szerelési ütemterv szerint kell haladni a munkákkal, mely 

tartalmazza az egyes mezők szerelési sorrendjét, idejét. Az üzembe helyezés idejéig 

az új készülékeken előírt méréseket, ellenőrzéseket kell végezni. Minden készülékre 

és berendezése szilikonragasztóval felkell erősíteni az azonosító tábláját, melyek 

műanyagból készülnek fekete alapon fehér betűvel. Például: 1 db, 95x50 mm, 

=C2C+Q0 2KT, ez a 400kV külső ági megszakító. 

7.2 Kapcsoló és vezérlő szekrények 

A kapcsoló és vezérlő szekrényeket vagy készre szerelve, vagy részben előszerelve 

szállítják a helyszínre. A szekrényeket a tervekben leírt rendszer alapján azonosító 

jelekkel felszerelve kell már az előszerelés során is ellátni. Minden egyes szekrénybe 

a hozzá illő tervet el kell helyezni. A szekrények súlyát minden esetben feltünetik,  

ehhez alkalmazkodva kell mozgatni. Előkészített acél tartószerkezeteket kell beton 

alapokba helyezni és ehhez csavaros kötéssel rögzíteni a szekrényeket. 
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7.3 Kábelfektetés 

A nagyfeszültségű gyűjtősíneket előkészített bemért, beszintezett tartószerkezetekre 

kell felszerelni. Az 1kV-nál kisebb névleges feszültségű kábelek lefektetése, húzása a 

megfelelő kidolgozott technikával történhet. Ez lehet maximum -1 méter mélységben 

földárokban vagy beton kábelcsatornában illetve maximum +6 méter magasban 

tartószerkezeten, kábeltálcán vagy nagyfeszültségű készüléken. A munkafolyamat 

része a földárok elkészítés, mely az alábbi folyamatokból állhat: földkiemelés, 

homokágy készítése, fedőtéglázás, jelzőszalagos kijelölés, föld vissza helyezés, 

tömörítés. A tartószerkezetek lehetnek kábeltálcából összeállítottak vagy acél húzott 

anyagból hegesztettek. A kábelhúzás nagyrészt emberi erővel történik a kábel 

súlyának és nyomvonalhosszának megfelelő létszámmal. Rögzítésüket rögzítő 

bilincsekkel csavaros kötéssel kell végezni. A kisfeszültségű kábel bevezetéseket 

tömszelencés vízmentesített módon kell elkészíteni. Elvégzendő a kábel erek, 

szigetelőréteg, árnyékolás méretre vágása és tisztítása. A vezeték szerelés történhet 

védőcsőben, vezetékcsatornában. A vezetékeket kötegenként kell rögzíteni. 

Célszerszám segítségével a vezeték végkiképzését méretre vágással, réz ér 

megtisztításával kell elvégezni. Minden esetben feszültségmentes készülékeken kell 

végezni a munkát. Az elektromágneses kompatibilitás miatt rézharisnya árnyékolású 

kábeleket kell alkalmazni. Váltakozó áramú körökben 3, illetve 5 eres kivitelben kell 

NYYJ típust használni. A sorkapocsba csatlakozó vezetékvégeket és a sorkapcsokat 

olyan megfelelő azonosítással látjuk el, hogy bontás esetén is azonosíthatók legyenek.  

7.4 Nagyfeszültségű készülékek 

A nagyfeszültségű készülékeket fenyődeszkából készült ládákban, raklapon rögzítve 

szállítják a szerelés helyszínére. Minden esetben gyári szerelési, üzembe helyezési, 

kezelési, karbantartási utasítások vannak. A készülék dokumentációit össze kell vetni 

az építészeti tervekkel, berendezéstervekkel, tartószerkezetekkel. Meg kell ismerni a 

készülék tömegét, emelési, rögzítési, csatlakozási pontokat. A készülékek felszerelését 

a felelős műszaki vezető által meghatározott műveleteknek megfelelően kell végezni. 

A munkafolyamat részeként megszakítóknál, mérőváltóknál, kapcsoló 

berendezéseknél meg kell győződni az olaj, illetve SF6 gáz töltőmennyiségéről. 

Felszerelés után az üzemi szintig vagy nyomásig fel kell tölteni. 
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7.5 Acél tartószerkezetek építése 

Az acél szerkezetek a berendezések megfogására, megtartásra szolgálnak. Statikus és 

dinamikus igénybevételnek is ki vannak téve. Előre gyártó műhelyben készülnek, egy 

vagy több darabban érkeznek a helyszínre. Horganyzott korrózióvédelemmel vannak 

ellátva. Beton kiöntéssel vagy beton alapzaton talpcsavarral kerülnek rögzítésre az 

elemek. 

7.6 Felhasznált munkaeszközök 

 A munkavégzés során alkalmazandó munkaeszközök lehetnek: létra, állvány, kosaras 

gépkocsi, villamos kéziszerszámok, csiszológép, fúrógép, kézi szerszámok, kábelkés, 

fémfűrész, csípőfogó, érvég tisztító, csavarhúzó, szerelőkulcsok, zsugorcső hőlégfúvó, 

emelőkosaras tehergépkocsi, darus gépkocsi, emelőkötelek, emelőkeretek, feszítővas, 

nyomatékkulcs, kalapács, olajszivattyú, töltőcsövek, gáz feltöltő kocsi, görgős 

szerelőlapok, fa rudak, csigasorok, emelők, véső, fogó, földárok ásó gép, ásó, lapát, 

csákány, tartószerkezetek, kábelharisnya, kötél, görgők, daru, dobállvány, szintező 

eszközök, szerelővas, betonkeverő, simító, vastalicska, mixer, hegesztő készülékek. 
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8 Védelmi készülékek 

(3.melléklet) 

A MAVIR ZRT alállomásain digitális és mechanikus villamos védelmek biztosítják a 

megfelelő működést. A villamos védelmek és automatikák fő feladatai: bármilyen hiba 

érzékelése, megfelelő primer berendezés kikapcsolása, jelzés, zavarírás, nem 

megfelelő üzemállapot megszüntetése, fogyasztók ellátásának biztosítása. A védelem 

lehet szekunder vagy primer típusú, attól függően, hogy áramváltón keresztül folyik-e 

át rajta az áram vagy sem. A védelmek és automatikák önállóan képesek ellátni saját 

feladatukat, míg a telemechanika távoli beavatkozás, emberi munka által valósulhat 

meg.  

A villamos védelmekkel szemben támasztott alap követelmények az alábbiak: 

- gyorsaság (megválasztható időkésleltetéssel tudjon kioldást adni, akár 

100ms-en belül is, rövid ideig tartson a rendellenes üzemállapot) 

- üzembiztonság (megbízhatóan, megfelelően működjenek, strapabíróság) 

- pontosság (ne forduljon elő indokolatlan, téves kioldás) 

- gazdaságosság (a védendő berendezés értékéhez viszonyítva megéri-e a 

beépítés, fenntartás) 

- szelektivitás (minél kevesebb, lehetőleg csak a meghibásodott berendezés 

kikapcsolása valósuljon meg) 

Abszolút szelektív védelmek a különbözeti, gáz, hőfok, olaj nyomás. Relatív 

szelektívek pedig a túláram, feszültség csökkenés/növekedés, impedancia csökkenés, 

frekvencia csökkenési védelmek. A kikapcsolás szelektivitás szempontjából lehet 

védelmi szakasz (csak érzékelők között) vagy védelmi egység (csak megszakítók 

között).  

Az üzembiztonság növelésében az alábbiak segíthetnek: alapvédelem, tartalék 

védelem, fedő védelem beállítása, csatlakozó áramkörök megbízhatóságának 

növelése, sorkapcsok felújítása, megszakítók, segédérintkezők korszerűsítése, 

szabványok alkalmazása, akkreditálás, készülékek tesztelése, rendszeres ellenőrzés, 

karbantartás. 

A zárlati áramok nagysága függhet a rezonancia impedanciától, a mögöttes hálózat 

teljesítményétől és kialakításától, a rendes üzemállapot feszültségétől, a hibahelyi 

ellenállástól, a zárlat fajtájától. 
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PC alapú eszközöknek számítanak a digitális védelmek, mert a funkciókat mind 

szoftverek valósítják meg. Ha kell speciális numerikus számításokat is végeznek. A 

régebbi védelem típusokhoz hasonlóan a digitális védelmek is ugyanazokat a villamos 

mennyiségeket használják. A régi generációjú védelmek közül is találunk még 

üzemben lévőket (például Miskolc Déli alállomás), de a szekunder korszerűsítések 

során folyamatosan átveszik a helyüket az új digitális védelmek.  

A digitális védelmek előnyei: 

- beállítható karakterisztika finomabb, pontosabb 

- hibajelzés, hiba diagnosztika funkciók 

- más szoftverrel más funkciót képes megvalósítani egy hardver 

- az irányítástechnikai rendszerbe illeszthető 

- némely esetben kevesebb alkatrészt igényel a javítás (kártyacsere) 

- automatizált gyártás, alacsonyabb fajlagos költség 

- távolról is változtatható beállítási értékek 

A digitális védelmek hátrányai lehetnek: 

- az üzemeltetéshez más/magasabb képzettségű személyzet szükséges 

- növekedett zavar érzékenység 

- rövidebb az elavulási idő 

- költséges fejlesztés 

- egy egyszerűbb védelemnél sokkal drágább a digitális verzió 

- költséges a teljes korszerűsítés [11,13] 

A digitális védelmekben lezajló jelfeldolgozás folyamatai: 

 

8. ábra: A feldolgozás folyamata 
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8.1 Protecta készülékek 

A Protecta KFT több mint 60 éve innovatív, megbízható és felhasználóbarát 

termékeket állít elő hazai és nemzetközi felhasználók számára. A MAVIR ZRT 

általában egy Protecta és egy ABB készülékből állítja elő a kettőzött alapvédelmet. A 

Protecta készülékeinél a hátlap modul nyújtja a szükséges adatbuszt a kártyák számára 

a kommunikációhoz, a modulok tápellátásához és a modulok azonosításához. Az EP+ 

készülékeket 3 különböző mérettel hozza forgalomba a cég:  

 

1. táblázat: Protecta hátlap lehetőségek 

Készülék összeállítás: Modul helyek 

84 HP 3U 20 

42 HP 3U 9 

42 HP 6U 19 

24 HP 5 

 

 

 

9. ábra: 42 HP 3U készülék HMI előlapja 
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Protecta készülékekben előforduló, leggyakrabban használt modulok [1]: 

- Áram bemeneti modul:  

Az áram bemeneti modul közbenső áramváltókon keresztül fogadja a 

fázisáramokat és a nullsorrendű áramot. A névleges áramokat paraméterből 

lehet beállítani. Néhány gyártott típus: CT+5151 (általános alkalmazás), 

CT+5152 (OGYD leágazási egység), CT+1155 (speciális alkalmazás), 

CT+5102 (érzékeny földzárlat), CT+5253 (megszakító diagnosztika) … 

 

10. ábra: Protecta által használt rajz az áram kártyára 

 

- Feszültség bemeneti modul: 

A feszültség bemeneti modulra abban az esetben lehet szükség, ha az 

feszültséggel kapcsolatos funkciót tartalmaz (például feszültség-csökkenés, 

feszültség-növekedés, irányított funkciók, távolságvédelem). Néhány gyártott 

típus: VT+2211 (általános alkalmazás, VT+2215 (speciális alkalmazás), 

VT+2245 (speciális alkalmazás) … 

 

11. ábra: Protecta által használt rajz a feszültség kártyára 

- Bináris bemeneti modul: 

A bináris bemeneti modul izolált csatornái nagyfeszültségű kétállapotú jeleket 

alakítanak át a belső digitális áramkörök szintjére. Emellett ez a modul alkalmas 

külső időszinkronizáló jelek fogadására. Néhány gyártott típus: O8+2401, 

O8+4801, O8+2201, O12+2201, O12+4201… 

 

12. ábra: Protecta által használt rajz a bináris kártyára 
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- Relé modul: 

A relé modulok 4, 8, 12 vagy 16 csatornás változatban szolgáltatnak különböző 

variációjú száraz jelző kontaktusokat. Néhány gyártott típus: R4+01, R8+00, 

R8+80, R12+0000, R16+8000… 

 

13. ábra: Protecta által használt rajz a relé kártyára 

-Kioldó modul: 

A kioldó modul a Protecta szabadalommal védett tulajdona, amely lehetővé 

teszi a megszakító közvetlen vezérlését. Néhány gyártott típus: TRIP+1101, 

TRIP+2201, TRIP+4201, TRIP+2101… 

 

14. ábra: Protecta által használt rajz a kioldó kártyára 

- RTD modul: 

Az RTD modulok ellenállás alapú hőmérsékletérzékelő segítségével képesek 

hőmérséklet mérésre. Néhány gyártott típus: RTD+0200 (DRL), RTD+1100 

(ellenállás alapú mérés), RTD+1200 (DRL)… 

 

15. ábra: Protecta által használt rajz a hőmérő kártyára 

- Analóg bemeneti modul: 

Az analóg bemeneti modulok áram- vagy feszültség-mérőtávadók jeleit 

képesek fogadni. Az AIC modul unipoláris vagy bipoláris, széles tartományú 

egyenáramú bemenetekkel rendelkezik. Néhány gyártott típus: AIC+0200, 

AIC+0201… 

 

16. ábra: Protecta által használt rajz az analóg bemeneti kártyára 



Sajóivánka alállomás bővítés    25 

 

- Analóg kimeneti modul: 

Az analóg kimeneti modulok áram- vagy feszültség jeleket képesek 

továbbítani. Az ATO modul unipoláris vagy bipoláris, széles tartományú 

egyenáramú kimenettel rendelkezik. Néhány gyártott típus: ATO+0002, 

ATO+0004… 

 

17. ábra: Protecta által használt rajz az analóg kimeneti kártyára 

- INJ modul: 

A Petersen tekercs szabályozásához szükséges komplex modul, mely 

rendelkezik a méréshez elengedhetetlen injektáló funkcióval, engedélyező- és 

tiltó bemenettel, illetve egy hibajelző kimenettel, mely jelzi az injektor kör 

meghibásodását. Néhánygyártott típus: INJ+0005, INJ+0015… 

 

18. ábra: Protecta által használt rajz az INJ kártyára 

- Tápegység modul: 

A tápegység modulok feladata a rendelkezésre álló AC vagy DC 

segédfeszültségből a készülékek működéséhez szükséges stabil belső 

feszültségek előállítása. Az esetek többségében egy tápegység modul elegendő 

a rendszer számára szükséges teljesítmény biztosításához. Egy további 

tápegység modul beépítésével növelhető a tápellátás megbízhatósága. Néhány 

gyártott típus: PS+4201 (20W), PS+2101 (20W), PS+2301 (30W), PS+2601 

(60W) … 

 

19. ábra: Protecta által használt rajz a táp kártyára 
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- COM+ modul: 

A COM+ modulcsalád tagjai olyan speciális kommunikációs feladatokat látnak 

el, mint például a szakaszvédelmi kommunikáció Ethernet vagy 

telekommunikációs hálózatokon, vagy az 5 portos Ethernet switch 

funkcionalitás. Néhány gyártott típus: COM+1111, COM+1801, COM+8801, 

COM+9901… 

 

20. ábra: Protecta által használt rajz a COM+ kártyára 

- CPU modul: 

Az EP+ védelem-család CPU modulja tartalmazza a készülék összes védelmi, 

vezérlési és kommunikációs funkcióját. Ezeket a feladatokat két nagy 

teljesítményű jelfeldolgozó processzor végzi. Az egyik processzor a védelmi 

algoritmusokkal a mért analóg értékeket dolgozza fel, míg a másik a 

kommunikációt és az ember-gép kapcsolatot biztosítja. A két processzor közötti 

megbízható kommunikációt nagy sebességű szinkron soros interfész biztosítja. 

Mindkét processzor saját memóriákkal rendelkezik, amelyekben a készülék 

konfigurációját, a védelmi funkciók paramétereit és a gyári szoftvereket tárolják. 

Néhány gyártott típus: CPU+0501, CPU+1101, CPU+1211, CPU+1481, 

CPU+1501, CPU+9201… 

 

21. ábra: Protecta által használt rajz a CPU kártyára 
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8.2 400 kV-os gyűjtősín- és megszakítóberagadás elleni védelem 

A gyűjtősín különbözeti védelmek szelektív, fázisonkénti mérőelemű, decentralizált 

kialakításúak. A 400 kV-os központi egység (OGYD 400EP+) a közös védelmi 

szekrényben kerül beépítésre. A leágazási készülékek (DHMBR OGYD EP+) a mezők 

saját védelmi szekrényeibe kerülnek. A központi egység végzi el a gyűjtősínvédelmi 

kiértékelést, ha kell kioldási parancsot adnak a leágazási készülékeknek. 

A leágazási készülékek a (MAVIR ZRT új irányelveinek megfelelve) tartalmazzák a 

HMBR logikát is (holtsávzárlat-, megszakítóberagadás- és rendellenes üzemállapot 

elleni védelem), a megszakítóberagadás védelem működése a központi készüléktől 

független. A készülékek erősáramú összeköttetésen keresztül kommunikálnak 

egymással. A leágazási készülékek a védelmes adatgyűjtő hálózat felé IEC61850 

protokollon csatlakoznak. 

 

 

22.ábra: Nem üzemelő Protecta DHMBR védelem előlapja 

 

23.ábra: Nem üzemelő Protecta DHMBR védelem hátoldala 
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Ennek a készüléknek az alábbi a kártya kiosztása: 

2. táblázat: Kártya kiosztás 

A PS+/2301 

B  

C  

D  

E O8+/2201 

F O8+/2201 

G O8+/2201 

H  

I  

J  

K R8+/00 

L R8+/00 

M  

N TRIP+/2201 

O TRIP+/2201 

P  

R  

S  

T CT+/5151 

U  

V CPU+/1201/0 

31 HMI+/3501 

 BUS+/8401 

 

A védelem működése esetén (a gyűjtősín védelem működése feszültség csökkenés 

feltételhez kötött): 

- Háromfázisú végleges kioldást adhat a hibás gyűjtősínre csatlakozó 

megszakítóknak 

- Tiltja a szabadvezeték leágazások visszakapcsoló automatikáját 

- Indítja a megszakító beragadás védelmet 

- Jelzést ad 
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A védelmi egységeket megszakítónként kell alkalmazni, amely 6 db készülék 

beépítését jelenti. A mező védelmi bináris bemeneten keresztül indítják a megszakító 

beragadás védelmet. Ha az indítás a beállított időn belül nem esik vissza, és a 

mezőkészülék által mért áram sem szűnik meg, akkor kioldó parancsot küld a 

környező megszakítókra. 

8.3 Holtsáv zárlat védelem, rendellenes üzemállapot 

A holtsáv zárlat védelem a leágazási védelmek által működtetett megszakítók 

kikapcsolása esetén is fennmaradó zárlatok megszüntetésére szolgál a zárlatot határoló 

megszakítók kikapcsolásával. Általában áramváltó és megszakító között fordul elő. 

Rendellenes üzemállapot elleni védelem: A rendellenes üzemállapot elleni védelem a 

leágazási védelmek által működtetett megszakítók nem teljes háromfázisú kint vagy 

bent állapota esetén a bekapcsolva lévő fázisok kikapcsolására szolgál. 

8.4 Megszakító beragadás elleni védelem 

A megszakítónként telepített védelmek ugyanazzal a konfigurációval vannak feltöltve. 

A védelem fogadja B vagy K sín felől, illetve az összekötő ág felől érkező megszakító 

beragadásvédelmi indításokat és védelmi kioldásokat. Az MB kioldás áramfeltételhez 

is kötött. A kioldások végrehajtása az adott irányú ági szakaszoló bent helyzetéhez 

kötött. A megszakító beragadás védelmi készülék kioldást ad K vagy B sín, illetve 

összekötő ági irányokba. Ezek a kioldások az adott ági szakaszoló bent állapotához 

kötöttek. A beragadás védelem távkioldást is ad a távvezetékek túloldali 

megszakítóira, külön jelátviteli berendezéseken keresztül. Az adás feltétele, hogy az 

adott irányban az ági és vonali szakaszoló bent helyzetben legyen. A vonali és ági 

szakaszoló bent állapotát a mezőszelet DHMB OGYD EP+ leágazási készüléke 

ellenőrzi. Transzformátor mező esetén a 400-120 kV-os transzformátor szakaszoló 

feltétellel az adott transzformátor 120 kV-os megszakítója fog kikapcsolódni 

távkioldással. 
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8.5 Gyűjtősín tartalék védelem 

A védelem feladata a 400 és 120 kV-os gyűjtősín fázis és földzárlatainak hárítása kis 

késleltetéssel a gyűjtősínvédelem működéselmaradása esetén. A védelem céljára a 

Protecta TRML EP+ transzformátor mezőlogika független késleltetésű kétlépcsős 

kompandált körkarakterisztikájú impedancia csökkenési védelem funkcióját 

használjuk. 

8.5.1 400 kV-on: 

A védelem árambemeneteire az ági áramváltók árama, a feszültségbemeneteire pedig 

az ági feszültségváltó önálló kisautomatával biztosított feszültségei lesznek kapcsolva. 

A védelem első fokozatának indulása esetén késleltetéssel végleges kioldást ad a 400 

kV-os mező mindkét gyűjtősín oldali megszakítójára. Második fokozatban a beállított 

második időlépcső szerinti végleges kioldást ad a transzformátor 120 kV-os 

megszakítójára. 

8.5.2 120 kV-on: 

A védelem árambemeneteire a 120 kV-os leágazási áram, a feszültségbemeneteire 

pedig a leágazási feszültségváltó önálló kisautomatával biztosított feszültségei lesznek 

kapcsolva. A védelem első fokozatának indulása esetén késleltetéssel végleges 

kioldást ad a 120 kV-os leágazási megszakítóra. Második fokozatban a beállított 

második időlépcső szerinti végleges kioldást ad a 400 kV-os mezősor ági 

megszakítójára. 

A kisautomata kikapcsolt állapota és a feszültségváltó kör hibája az impedancia 

csökkenési védelem funkciót bénítja. 

A 400/120 kV-os transzformátor mechanikus védelmei a gyártó végleges kiviteli 

terveinek, adatainak függvényében változhat. 
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8.6 Transzformátor olaj hőfokvédelme 

A védelem feladata transzformátor olajedényén belül az olaj hőmérsékletének túlzott 

mértékű növekedése esetén a transzformátor kikapcsolása. A védelem nem 

megengedett hőfok esetén előjelzést ad. Az előjelzés megjelenik az irányítástechnikai 

mezőgép bementén és ezen keresztül a kezelői munkahelyen. A hőfokvédelem a 

hőmérséklet függvényében három lépcsőben ad előjelzést. Kioldás egyetlen 

kontaktuson érkezik. Nem megengedett hőfok esetén a DTD5 és RET670 

transzformátor differenciál védelmek kioldó logikáján keresztül kikapcsoló impulzust 

adnak a transzformátor megszakítóinak ki tekercsére. A DTD5 mint első számú 

alapvédelem az 1. ki tekercsre, utóbbi pedig a 2. ki tekercsre és indítja a 400 és 120 

kV-os oldali megszakító beragadás védelmét. 

8.7 Transzformátor tekercs hőfokvédelme 

A védelem feladata a transzformátor tekercselés hőmérsékletének túlzott mértékű 

növekedése esetén a transzformátor kikapcsolása. Az olaj hőmérő ki van egészítve fűtő 

ellenállással, melyet általában speciális áttételű nyaki áramváltóról táplálunk. Az új 

transzformátoron két ilyen készülék lesz, melyeket a 400kV és 120kV-os nyaki 

áramváltókról fogunk táplálni. A védelem nem megengedett hőfok esetén előjelzést 

ad. Az előjelzés megjelenik az irányítástechnikai mezőgép bemenetén és ezen 

keresztül a kezelői munkahelyen. Kioldás egyetlen kontaktuson érkezik. Nem 

megengedett hőfok esetén a DTD5 és a RET670 transzformátor differenciál védelmek 

kioldó logikáján keresztül kikapcsoló impulzust adnak a transzformátor 

megszakítóinak ki tekercsére. A DTD5 mint elsőszámú alapvédelem az 1. ki tekercsre, 

utóbbi pedig a 2. ki tekercsre, és indítják a 400 és 120 kV-os oldali megszakító 

beragadás védelmét. 
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8.8 Transzformátor 1, 2. gázvédelem 

A védelem feladata a transzformátor olajedényén belül keletkező káros gázképződés 

esetén jelzés, illetve kioldás adása. A védelem céljára a beépített Bucholz relét 

alkalmazzuk. Kismértékű gázképződés esetén előjelzést ad. Az előjelzés megjelenik 

az irányítástechnikai mezőgép bemenetén és ezen keresztül a kezelői munkahelyen. 

Kioldás egyetlen kontaktuson érkezik. Nem megengedett értékek esetén a DTD5 és a 

RET670 transzformátor differenciál védelmek kioldó logikáján keresztül kikapcsoló 

impulzust adnak a transzformátor megszakítóinak ki tekercsére. A DTD5 mint 

elsőszámú alapvédelem az 1. ki tekercsre, utóbbi pedig a 2. ki tekercsre, és indítják a 

400 és 120 kV-os oldali megszakító beragadás védelmét. 

8.9 Nyomáscsökkentő szelep (csak az új transzformátornál) 

A védelem feladata a transzformátor olajedényén belső zárlat esetén keletkező káros 

túlnyomás hatására kioldás adása. A nyomáscsökkentő szelepnek két kontaktusa van. 

A transzformátor differenciál védelmek kioldó logikáján keresztül kikapcsoló 

impulzust adnak a transzformátor megszakítójának ki tekercsére. A DTD5 mint 

elsőszámú alapvédelem az 1. ki tekercsre, utóbbi pedig a 2. ki tekercsre, és indítják a 

400 és 120 kV-os oldali megszakító beragadás védelmét. 

8.10 Olajlökés elleni védelem 

Beépítésre kerül az olajlökés elleni védelem is, melyet minden fokozatkapcsolós 

transzformátorhoz kötelező működtetni. Nem megengedett értékek esetén a DTD5 és 

a RET670 transzformátor differenciál védelmek kioldó logikáján keresztül kikapcsoló 

impulzust adnak a transzformátor megszakítóinak ki tekercsére. 

8.11 Hűtés automatika 

A transzformátornál ejtenék néhány szót a hűtés automatikáról. A hűtés automatika 

feladata a transzformátor üzemi hőmérsékletének közel állandó értéken tartása. A 

hűtést olaj szivattyúk és ventilátorok segítségével biztosítják, melyek hűtő 

egységekhez vannak rendezve. A régebbi transzformátornál 6 hűtő egység (1 szivattyú 
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3 ventilátor) az újnál 5 egység (1 szivattyú 2 ventilátor). Alapelve, hogy tartósan 

üzemben legalább egy szivattyúnak működni kell, ha nem működik egy szivattyú sem 

akkor 20 perc múlva a DTD-n keresztül a transzformátor ki fog kapcsolódni. A 

hőmérséklet érzékelést ellenállásos hőmérők biztosítják. Általában 3 hőmérsékleti 

fokozat van, a hűtő egységek három fokozatban vannak sorba állítva és általában van 

egy tartalék fokozat. Ha működés közben egy hűtő egység bármelyik eleme 

meghibásodik, automatikusan elindul a tartalek egység. 

8.12 Transzformátor különbözeti alapvédelem 

A védelem feladata a transzformátor s a védelmet tápláló áramváltók közötti fázis és 

földzárlat és a fojtó leágazás áramváltók közötti fázis zárlatok hárítása késleltetés 

nélkül. Az 1.  alapvédelem céljára a Protecta gyártmányú DTD5 EP+ típusú 

transzformátor differenciál védelmet használnak. A DTD5 EP+ egyaránt alkalmas 

nagyteljesítményű transzformátorok szelektív és pillanatműködésű belső 

zárlatvédelmére. A DTD5 EP+ három tekercselésű transzformátorokhoz vagy egyéb 

három végpontú differenciál védelmi célra használható. A készülékben 3 tekercselésű 

transzformátor differenciál védelem mellett egy eseményrögzítő is integrálva van. A 

védelem a 400 kV-os oldalon az ági áramváltók, a 120 kV-os oldalon a kombinált 

mérőváltók, és a 18kV-os áramváltók áramára csatlakozik. A differenciál védelemben 

az áramkiegyenlítés és a kapcsolási csoportnak megfelelő szögforgatás beállítása 

paraméterezéssel történik. Elég tehát megadni a transzformátorok típusát. 

Működésekor háromfázisúan kikapcsolja a 400 és a 120 kV-os megszakítókat, az 1 ki 

tekercsen keresztül és indítja a megszakító beragadás védelmet. A készülék bináris 

bemeneten fogadja a transzformátor mechanikus védelmeinek előjelzését és kioldását 

is, melyek az alábbiak lehetnek: 1 gázvédelem, 2 gázvédelem, olajlökés védelem, olaj 

hőfok, tekercs hőfok, nyomáscsökkentő szelep. A jelzések az irányítás technikai 

mezőgépen keresztül vannak továbbítva. Ha kioldás érkezik a bemenetre a mechanikus 

védelem felől, szándékolt késleltetés nélkül háromfázisúan kikapcsolja a 

transzformátor 400 és 120 kV-os megszakítóit és indítja a megszakító beragadás 

védelmet. A hűtésautomatika kivételével minden mechanikai védelem kioldása 

öntartó. A 2. alapvédelem céljára a Siemens RET670 típusú transzformátor komplex 

védelem differenciál védelmi funkcióját használják. 
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8.13 Differenciál védelmi funkció mérési jegyzőkönyv minta 

Alállomás: Sajószöged 

Leágazás: II transzformátor  

Leágazás helye: 2TR mező 

Feszültség szint: 220/120/10,5kV 

Mérés célja: védelem beállítási vizsgálat 

Gyártó: Protecta 

Típus: DTD5-EP+, differenciál védelem 

Cég: MAVIR ZRT 

Hiba típus: R-S-T 

Vektor csoport: YY0, YD11 

3. táblázat: Transzformátor adatai 

Tekercselés: Primer Szekunder Tercier 

Feszültségszint: 220.000 V 126.000 V 10.500 V 

Teljesítmény: 160 MVA 160 MVA 50 MVA 

CSP földelés: Van Van Nincs 

 

 

24. ábra: A program által kirajzolt eredmény 
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A kék csillaggal jelölve vannak a mért eredmények. Piros vonallal van jelölve a 

megállapított karakterisztika, melyhez szaggatott fekete vonallal, sárga mezőben egy 

tűrést adtunk meg. A mezőben, illetve a mező fölötti területen a védelem kioldás 

jelzést ad. A fent megjelenített karakterisztikáról az olvasható le, hogy a védelem 

jelzéséhez mekkora nagyságú kioldó áram kell. A kialakításakor figyelembe kell venni 

a hiba áramokat. Fékező áramok alatt a primer és a szekunder fázisáramok azonos 

oldalra redukált nagysága. A karakterisztikát négy különállóbb szakaszra oszthatjuk. 

Az első szakaszban az alapérzékenység beállítása történik. A második szakasz 

emelkedő jellegére azért van szükség, mert az áramváltók áttétele nem feltétlenül lesz 

tökéletesen egyforma, ezért kisebb hiba áram jöhet létre. Ennél sokkal nagyobb 

hibaáramot okozhat a harmadik szakaszban megjelenő áramváltó telítődés. A 

negyedik szakasz a nagyáramú funkció. [12] 

8.14 400 kV-os késleltetett fáziszárlati túláram védelem 

A védelem feladata a transzformátor túlterhelésének jelzése. A védelem céljára a 

Protecta TRML EP+ transzformátor mezőlogika független késleltetésű túláram 

védelem funkcióját használjuk. A védelem árambemeneteire a transzformátor 400 kV-

os beépített áramváltójának áramát kötjük. A védelem a transzformátor áramának meg 

nem engedett növekedése esetén késleltetéssel jelzést ad. 

8.15 400 és 120 kV-os oldali fáziszárlati autonóm tartalék védelmek 

A védelem feladata a 400/120/18 kV-os transzformátor zárlatainak késleltetéssel 

történő hárítása az 1. és 2. alapvédelem működéselmaradása vagy az egyenáramú 

tápfeszültség kiesése esetén, mint autonóm tartalékvédelem. A védelem céljára a 

Protecta AZT+ típusú elektronikus autonóm zárlati túláram tartalékvédelmet 

alkalmazzák, ami olyan korlátoltan függő késleltetésű túláram védelem, amely ön táp 

rendszerrel és saját előállítású kioldó energiával rendelkezik. A védelem 

árambemeneteire a transzformátor beépített áramváltójának/kombinált 

mérőváltójának áramát kötöttük. Az új AZT+ készülék igényli a feszültségváltó vonali 

feszültségét is. A védelem zárlat esetén a zárlati áram nagyságától függő beállított 

alapkésleltetéssel autonóm kioldást ad a leágazási megszakító 2. ki tekercsére, 

működéséről az irányítástechnika és a zavaríró felé információt ad úgy, hogy a jelet 
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rávisszük az irányítástechnikai mezőgép egy bemenetére. A védelem a szabadtéri 

szekrényben van felszerelve. 

8.16 400 kV-os feszültség csökkenési/növekedési védelem 

A feszültségnövekedési védelem feladata a 400 kV-os feszültség növekedése esetén 

(ha a transzformátor megszakítói és szakaszolói be vannak kapcsolva) a fojtótekercs 

késleltetéssel történő bekapcsolása. 

A feszültségcsökkenési védelem feladata a 400 kV-os feszültség csökkenése esetén 

(ha a transzformátor megszakítói és szakaszolói be vannak kapcsolva) a fojtótekercs 

késleltetéssel történő kikapcsolása.  

A védelem céljára a Protecta DFL EP+ fojtólogika független késleltetésű feszültség 

növekedési/csökkenési funkcióját alkalmazzuk. A védelem feszültség bemeneteire a 

vonali feszültségváltó önálló kisautomatával biztosított feszültségei lesznek 

kapcsolva. A védelem 400 kV-os feszültség növekedése esetén bekapcsolja, a 400 kV-

os feszültség csökkenése esetén pedig kikapcsolja a 18 kV-os fojtótekercset. 

 

 

25. ábra: Új készülékek a TR2 18 kV-os oldalán 



Sajóivánka alállomás bővítés    37 

 

8.17 18 kV-os fáziszárlati túláram védelem 

A védelem feladata a fojtó leágazás védelme fáziszárlatok esetén. A védelem céljára a 

Protecta DFL EP+ digitális fojtó logika nagyáramú független késleltetésű túláram 

védelem funkcióját alkalmaztuk. Kétfokozatú védelmet használunk, melynek a 

gyorsfokozata pillanat kioldású, normál fokozata pedig késleltetett kioldású. A 

védelem a transzformátor 18 kV-os oldali áramváltójára csatlakozik, megszólalásakor 

szándékolt késleltetés nélkül kikapcsolja a fojtó megszakítóját és indítja a 18 kV-os 

oldali megszakító beragadás védelmet. (4.melléklet) 

8.18 18 kV-os zérus sorrendű feszültségnövekedési védelem 

A védelem feladata a transzformátor 18 kV-os oldalán fellépő földzárlatok, illetve a 

túlterhelés jelzése. A védelem céljára a Protecta TRML EP+ transzformátor 

mezőlogika független késleltetésű feszültségnövekedési funkcióját használjuk. A 

védelem feszültségbemeneteire a 18kV-os feszültségváltó önálló kisautomatával 

biztosított nyitott-deltába kötött feszültségváltó magok lesznek kapcsolva. A védelem 

földzárlat érzékelés esetén késleltetéssel jelzést küld. 

8.19 18 kV-os fojtó túlterhelés védelem 

A védelem feladata a fojtó túlterhelése esetén a leágazás kikapcsolása késleltetéssel. 

A védelem céljára a Protecta DFL EP+ digitális fojtó logika kisáramú független 

késleltetésű túláram védelem funkcióját alkalmazzák. A védelem a transzformátor 18 

kV-os oldali áramváltójára csatlakozik, megszólaláskor a beállított késleltetéssel 

kikapcsolja a fojtó megszakítóját és indítja a 18 kV-os oldali megszakító beragadás 

védelmét. 

8.20 18 kV-os megszakító beragadás elleni védelem 

A védelem feladata fojtó megszakítójának beragadása estén a transzformátor 

megszakítóinak kikapcsolása. A védelem céljára a Protecta DFL EP+ digitális fojtó 

logika megszakító beragadás védelem funkcióját alkalmazzák úgy, hogy a megszakító 

beragadás védelem kioldását a TRML EP+ transzformátor mezőlogika egyik 

bemenetére viszik, és ezen keresztül kapcsolják ki a transzformátor megszakítóit. 
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8.21 400 kV-os távvezeték távolsági alapvédelme 

A távolsági védelem 1. alapvédelmére a DTVA400 EP+ típusú védelmi készüléket 

alkalmazzák. A 2. alapvédelmére az ABB REL670 típusú védelmi készüléket 

alkalmazzák. 

A készülékekbe épített funkciók: 

- öt fokozatú távolsági védelem 

-zérus sorrendű független késleltetésű túláram védelem 

-feszültségnövekedési védelem meddő energiairány ellenőrzéssel 

-egyfázisú kioldó logika 

-visszakapcsoló automatika 

-védelmi szinkronlogika 

-túlfedés vezérlés 

-zárlatra kapcsolás logika 

-szinkronhelyzet ellenőrzés 

-feszültségváltó kör ellenőrzés 

-bináris védelmi jelátviteli funkció 

-eseményrögzítő 

-hibahelyi távmérő 

A DTVA 400 EP+ típusú digitális távolsági védelem nagyfeszültségű, hatásosan 

földelt csillagpontú, hurkolt hálózatok szabadvezetékeinek és kábeleinek szelektív 

fázis zárlati és földzárlati védelmeként alkalmazandó. 

8.21.1  Fokozatai 

A távolsági védelemben tetszőlegesen irányított, 5 fokozat van beépítve. Az 

impedancia lépcsők késleltetése függetlenül állítható. Zárlat esetén, függetlenül a 

zárlat fajtájától, egy hibahely távmérő számolja ki a hibahely távolságát. A mért 

távolság automatikusan felkerül az irányítástechnikai rendszerbe. Ha a távvezeték 

kétrendszerű, figyelembe kell venni ennek torzító hatásait is az impedanciák 

megállapításánál. 
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8.21.2  Bekötése 

A védelem árambemeneteire a vonalhoz tartozó ági áramváltók árama, a fesztültség 

bemeneteire pedig a vonali feszültségváltó önálló kisautomatával biztosított 

feszültségei vannak kapcsolva. A kisautomata kikapcsolt állapota és a feszültségváltó 

kör hibája a távolsági védelem funkciót bénítja. 

8.21.3  Poligon karakterisztika 

A készülék ötfokozatú távolsági védelem funkcióval rendelkezik. Mind az öt távolsági 

védelmi fokozatnak az impedancia síkon poligon, négyszög alakú kioldási 

karakterisztikája van, mert a hibahelyi ellenállás torzítása befolyásolja az impedancia 

érzékelését. Ezek mindegyikét valós tengely irányban függőleges, képzetes irányban 

vízszintes egyenes határolja. Mindegyik karakterisztika lezárható, külön-külön 

beállítható, irány relé jellegű két egyenessel. A távolsági védelemben három előre 

irányított, két tetszőlegesen irányított fokozat van kiépítve. 

 

26. ábra: A beállítható poligon karakterisztika 
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Ha a mért érték az 1. előre néző fokozatán belül esik, akkor a fáziskiválasztó logika 

segítségével szándékos késleltetés nélküli 1 vagy 3 fázisú önálló kioldást ad a vonalhoz 

rendelt megszakító 1. ki tekercsén, indítja a visszakapcsoló automatikát és a 

megszakító beragadás védelmet (ezt minden fokozat végrehajtja). A védelem 2. és 3. 

előre néző fokozata ellenőrző fokozat, ami biztosan túl nyúlik a vezetéken. A 3. előre 

néző fokozat általában ki van kapcsolva. Ha a zárlat a fokozaton belül lép fel, a 

fáziskiválasztó logika segítségével a fokozat önállóan 1 vagy 3 fázisú kioldást ad. Ha 

a védelem a 4. előre néző fokozatán belüli zárlat lép fel, a fokozat végidővel 

háromfázisú végleges kioldást ad, a vonalhoz rendelt megszakítóra. Az 5. hátranéző 

fokozat, gyűjtősín tartalékvédelemként is használható, késleltetett kioldást ad a 

vonalhoz rendelt megszakítóra. 

8.21.4  Automatika 

A távvezetéki távolság védelem szelektív Z1, Z2 fokozatú kioldásai indítják a 

visszakapcsoló automatikát. Az automatika, amennyiben nincs tiltva, az egyfázisú és 

háromfázisú kioldás esetén külön-külön állítható holtidő lefutása után kapcsol vissza. 

Amennyiben a visszakapcsolás sikertelen, akkor a végleges kioldás következik be, 

amely minden esetben 3 fázisú. Az automatika ilyenkor végleges kioldás hibajelzést 

ad. A visszakapcsoló automatika üzemmódjai: csak EVA, EVA+HVA, bénítva. 

Bénítani az irányítástechnikai rendszerből és a szekrényen lévő nyomógombok 

segítségével lehet. A visszakapcsoló automatikát tiltják: távolsági védelem 4-5. 

fokozatának működése, gyűjtősín védelem, zárlatra kapcsolási logika, autonóm 

védelmek. Az automatikát indítja: távolsági védelem 1-2. fokozatának működése, 

túlfedő fokozat. 

8.21.5  Szelektivitása 

Ha a vezeték két vége között a védelmi célú jelátvitel nem biztosított, mert mindkét 

adatbeviteli út meghibásodott, a távolság védelmek szinkronozott kioldása nem 

lehetséges. Ez esetben a távolság védelmek 2. fokozatába eső zárlatok hárítása 

késleltetéssel tudna csak megtörténni. Ekkor, amennyiben a visszakapcsoló 

automatika képes a visszakapcsolásra, a távolsági védelmek a zárlatot érzékelő fokozat 

időbeállításának megfelelő késleltetéssel hárítják a zárlatot. Az első kioldás ebben az 
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esetben nem szelektív, mivel a távolsági védelmek túlfedő fokozata túlnyúlik a védett 

távvezetéken. A visszakapcsolás utáni kioldás viszont már késleltetéssel történik, így 

az első kioldáskor esetlegesen fellépett szelektivitási hiba korrigálása megtörténik. A 

távolsági védelmekbe elhelyezett túlfedés vezérlő automatika a működéshez 

szükséges jelet egyrészt a vezetéket visszakapcsoló automatikájától, másrészt az 

adatátviteli berendezéstől kapja. A szelektív működés jel átviteli berendezéseken 

keresztül biztosított. A távolsági védelmek Z1 fokozat kioldásához gyorsító jelet 

küldenek egymásnak a zárlat fajtától függetlenül (feltétel nélküli gyorsítás). Ha 

valamelyik távolsági védelem Z2-vel méri be a zárlatot akkor a gyorsító jel hatására a 

Z2 kioldásnak időzítésé pillanat működéssé fog válni. 

 

8.22 Zárlatra kapcsolási logika 

A zárlatra kapcsolási logika a kézi be parancs hatására élesedik. Ha a be parancsot 

követő egy másodpercen belül ébred a távolsági védelem, akkor háromfázisúan, 

végleges kioldást ad a megszakítóra. 

8.22.1  Egy lehetséges kártya kiosztása 

4. táblázat: Kártya kiosztás 

Modul azonosító Magyarázat 

PS+2301 Tápegység 

O12+2201 Digitális bemenet 

R8+00 Jelzőrelé 

TRIP+2201 Kioldórelé 

VT+2211 Analóg feszültség bemenet 

CT+5151 Analóg áram bemenet 

CPU+1201 Központi egység 

 

Áram bemenetek száma: 4 

Feszültség bemenetek száma: 4 

Digitális bemenetek minimum száma: 12 

Relé kontaktusok minimum száma: 4 

Gyors működtetésű kontaktusok száma: 4 [2] 
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27.ábra: Az E1-DTVA alap konfiguráció kártyakiosztása 84TE esetén 

8.22.2  Távolsági védelem mérési jegyzőkönyv minta 

Alállomás: Sajóivánka 

Leágazás: Miskolc nyugat  

Leágazás helye: 7.mező 

Feszültség szint: 120kV 

Mérés célja: védelem átállítás utáni vizsgálat 

Használt műszerek: 

5. táblázat: Műszerek 

Típus Gyártási szám Megjegyzés 

Sverker 750 243534 ------ 

CMC 156 LD32423 ------ 

Lakatfogó 133 ------ 

Gyártó: Protecta 

Leírás: Távolsági védelem 

Típus: DTVA 2007 EP 1254 

Cég: MAVIR ZRT 

Hiba típus: R-S 

Hossz: 48,15 Ω 
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28.ábra: A program által mutatott eredmény 

 

A megjelenített eredményből kiolvasható a védelem lépcsőinek beállítása, az 

eredetileg 48 Ω impedanciájú vezeték, amikor 44 Ω alá csökken a védelem 3,8-5 

másodperc késleltetéssel old ki, míg 36 Ω már 0,8 másodperc alatt azonnal jelez, ám 

10 Ω alatt késleltetés nélkül önidővel old. A kék csillagokkal jelölve van a teszt során 

mért érték. 

8.23 400 kV-os feszültségnövekedési védelem 

A feszültségnövekedési védelem II. fokozata a távolsági védelmekben működik (az I. 

fokozat a transzformátor mezőben működik-DFL). 

Ha a beállított értéket a 400 kV-os feszültséget eléri és távvezeték meddő energiát hoz 

a gyűjtősínre, akkor az adott távvezeték késleltetéssel véglegesen ki fog kapcsolódni.  
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8.24 Zérus sorrendű autonóm tartalék védelem  

A védelem feladata a távvezeték földzárlatainak késleltetéssel történő hárítása az 1. és 

2. alapvédelem működésének elmaradása vagy az egyenáramú tápfeszültség kiesése 

esetén, mint autonóm tartalékvédelem. A védelem céljára a Protecta AZT3/0 típusú 

elektronikus autonóm zárlati túláram tartalékvédelmet alkalmazzuk, ami olyan 

korlátoltan függő késleltetésű túláram védelem, amely ön táp rendszerrel és saját 

előállítású kioldó energiával rendelkezik. A védelem árambemeneteire a 400 kV-os 

oldalra telepített ági áramváltók összegezett áramát kötöttük. A védelem zárlat esetén 

a zárlati áram nagyságától függő beállított alapkésleltetéssel autonóm kioldást ad a 

leágazási megszakító 2. ki tekercsére. A működéséről az irányítástechnika és a 

zavaríró felé információt ad. A védelem szabadtéri szekrényben a tartalék köröket 

leválasztó készülék után van felszerelve. Például: 

6. táblázat: Védelem vizsgálat 

Tartalék védelmek vizsgálata 

Alállomás: Sajóivánka 

Leágazás: Miskolc nyugat 120kV 

Típus: AZT3/0 

Gyártási szám: 2007-SS-253 

IBE 330A / 0,66A 

I0 0,58-0,63 A 

Mérő áram Kioldási idő 

1,5xIBE 4,120 s 

2xIBE 3,040 s 

3xIBE 2,248 s 

4xIBE 1,878 s 

Kioldás: Rendben 
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8.25 Automatikus szinkronkapcsoló automatika 

A nemzetközi távvezetéki kapcsolatok szinkronozott kézi bekapcsolásához 

automatikus szinkronkapcsoló automata használata szükséges. A sajóivánkai állomás 

tekintetében a szlovák távvezetéki kapcsolatot, mind a szemben lévő vonali 

feszültségváltóra, mind pedig a távvezetéki ághoz tartozó gyűjtősínhez szinkronizálni 

kell. Így e mezőben két darab ASZK automatára van szükség, ahol az egyik készülék 

az ági feszültségeket hasonlítja a távvezetékhez közelebb eső gyűjtősín feszültségével. 

A másik készülék pedig szintén a vonal feszültségét társítja, a másik oldali vonali 

feszültségváltó értékével. Az irányítástechnika be parancsok csak az ASZK 

készülékeken keresztül juthatnak el a megszakítókra, melyek a feszültség vektorok 

állapota alapján időzítve képesek szinkronozott be parancsot adni. Ha elfordult 

feszültségvektor állapotában kapcsolnánk be, lengés jöhetne létre. 

8.26 120 kV-os védelmi rendszer 

Az állomás 120 kV-os védelmi rendszere jelenleg nem módosul. Ez alól minimális 

kivételt képez az újonnan telepítésre kerülő 2. számú 400/120/18 kV-os transzformátor 

120 kV-os betápláló mezője. Az új kiépítés miatt a meglévő 120 kV-os gyűjtősín és 

megszakítóberagadás elleni védelem kibővítése szükséges. A gyűjtősín különbözeti 

védelmek sínre szelektív, fázisonkénti, mező kiépítésű kialakításúak. A meglévő 120 

kV-os központi egység OGYD 120EP a sínáthidaló mező irányítástechnikai 

szekrényében van. Az új leágazási készülék DTI OGYD EP a 41 es számú 400 kV-os 

relé ház relé szekrényébe kerül elhelyezésre, a DFL készülékkel együtt. A központi 

egység végzi el a gyűjtősínvédelmi kiértékelést, szükség esetén kioldási parancsot ad 

a leágazási készülékeknek, de az indítás, kioldás jelzések mezőn belül és mezők között 

is optikai kapcsolaton keresztül fognak üzemelni. A védelem működése esetén 

háromfázisú végleges kioldást ad a gyűjtősínre csatlakozó megszakítóknak, tiltja a 

leágazások visszakapcsoló automatikáját és jelzést ad. A transzformátor védelmei 

kioldáskor a 120 kV-os MB védelmet is indítják. 

(5.melléklet) 

  



Sajóivánka alállomás bővítés    46 

 

9 Védelmi jelátvitel 

A védelmi jelátviteli berendezések a védelmi berendezések működését kiegészítő két 

állapotú jeleknek, impulzusoknak a biztonságos átvitelére szolgálnak. A felsőzsolcai 

rekonstrukció következtében az adott távvezetéki mező védelmi jelátviteli készülékei 

már lecserlésére kerültek, így ezen a készülékek megmaradandónak tekinthetők, 

NSD750 és SWT3000. A Rimaszombat irányában kialakításra kerülő védelmi célú 

jelátvitel nagyban függ a nemzetközi partnertől. Az alállomási védelmek erősáramú 

kapcsolaton kommunikálnak a jelátviteli berendezéssel, így a távvezetéki védelmek a 

megkapott jeleket optikai bemeneten fogadják, a kioldásokat pedig a relé kártyákon 

keresztül adják ki. Kétirányú ad/vesz kommunikációt külön erre a célra telepített 

jelátviteli készülék fogadja és továbbítja az összeköttetésben lévő távolsági védelem 

készülékeihez. A jelátviteli készülék az adott leágazási szekrénybe kerül elhelyezésre. 

A jelátviteli készülékek távoli elérése a védelmes IEC 61850-es hálózaton keresztül 

lehetséges.  

A védelmek számára az alábbi jelátviteli utak létrehozása szükséges: 

- Rimaszombat 400 kV-os távvezeték 1. alapvédelem adás/vétel 

- Rimaszombat 400 kV-os távvezeték 2. alapvédelem adás/vétel 

- Rimaszombat 400 kV-os távvezeték megszakító beragadás védelem távkioldás 

adás/vétel 

9.1 Védelmes munkahely 

A vezénylő épület közös villamos helyiségében elhelyezett közös védelmi 

szekrényben SR00 kerül elhelyezésre a védelmes munkahely számítógépe. A 

számítógép feladata, az ember gép kapcsolat megteremtése. A gateway IEC 61850 

kliens digitális formában tárolja a zavaríró felvételeket és továbbítja a védelmes 

munkahely számítógépére. Ezek a felvételek egy szerver segítségével továbbítódnak a 

MAVIR ZRT központi VMH szerverére. A védelmi szoftvernek online eseménylistát, 

riasztás listát kell tartalmaznia, valamint lehetőséget biztosítania a kommunikációs 

diagnosztikai kép létrehozására, megjelenítésére. A számítógép a MAVIR ZRT 

rendszerébe van kapcsolva a távkezelési switch-en keresztül. 



Sajóivánka alállomás bővítés    47 

 

9.2 Integrált hálózat felügyeleti rendszer 

A MAVIR ZRT az alállomási hálózatot alkotó jelátviteli berendezések felügyeletére 

alkalmas szoftvert használ. Jelen projektben, az MVM OVIT ZRT csak free szoftvert 

tud biztosítani, amely a védelmes munkahelyre kerül telepítésre. A simple network 

management protocol, azaz SNMP egyszerűnek tekinthető, ahol a futó alkalmazás, 

folyamatosan, vagy egy előre meghatározott időközönként lekérdezi a felügyeleti 

eszközökhöz rendelhető változókat. A hálózatfelügyeleti szoftver teljes értékű 

használatához a védelmes munkahelynek minden felügyelni kívánt eszközt látnia kell. 

Az irányítástechnikai rendszer IRH felügyeletéhez elengedhetetlen a védelmes 

munkahely összekötése az irányítástechnikai switch-el. A hálózat IEC 61850 

protokollú kommunikációt tartalmaz.  

Ipari felhasználásra, folyamatos üzemre specifikált számítógépeket kell alkalmazni 

VMH célra. A számítógép perifériákat a vezénylő helységben kell elhelyezni. A 

készülékek minimális tervezett élettartama 7 év. A VMH számítógépeken naprakész 

adatbázissal rendelkező, a MAVIR-ban mindenkor használt vírusvédelemnek kell 

működni, és a mindenkori szabványosan előírt böngészőt kell alkalmazni. Meg kell 

oldani a számítógépek rendszer mentését központi szerverekre, hogy egy esetleges 

rendszer vissza állítás könnyedén elvégezhető legyen. Felhasználó azonosítást is 

alkalmazni kell, hogy a VMH számítógép minden felhasználója egyedileg legyen 

azonosítva a MAVIR ZRT központi azonosítási rendszere szerint. 

9.3 Alállomási rendszerkommunikációs hálózat 

Az alállomási rendszerkommunikációs hálózat ARH foglalja magába a védelmi 

rendszerkommunikációs hálózat VRH és az irányítástechnikai 

rendszerkommunikációs hálózatot IRH. A VRH és IRH belüli kommunikáció IEC 

61850 protokollon valósul meg. A vezérlés és a készülékek paraméterezése, 

beállítások módosítása, berendezések kezelése, adatok gyűjtése Ethernet hálózaton 

keresztül történik a készülékek saját szoftvereinek segítségével. Az eszközök az 

üzembiztonság növelése érdekében duplázott redundáns módon kapcsolódnak a 

reléházban lévő switch-ekhez. A készülékek két állomás busz kommunikációs porttal 

rendelkeznek, egyik portjuk az első, míg másik portjuk a második kiszolgáló switch-

hez csatlakozik. A hálózatok is két központi switch-el rendelkeznek. A védelmes 
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hálózat switch-ei a védelmes munkahely és a fejgépek felé közvetítik a jelzéseket. A 

reléházakban lévő 2-2 db irányítástechnikai és védelmi switch-ek gyűrű topológia 

szerint kapcsolódnak a központi switch-ekhez. A fizikai kialakítás multi modusú 

üvegszál optikai kábel kivitelű. A switch-ekbe a helyszíni csatlakozás biztosítva van. 

Az optikai kábelezést védőcsőbe kell fektetni, a csatlakozókat feliratozással kell 

ellátni. Az 1. és 2. alapvédelmet kommunikációs szempontból is szét kell választani! 

A switch-ek üzemkészség jelzése az irányítástechnikai rendszerbe van bekötve. A 

redundáns hurkok miatt segédprotokollokat használnak. RSTP segítségével az 

eredmény fa struktúrájú hálózat lesz.  

Jelzések: 

SW 41/1: 41. reléház védelmeket fogadó switch 

SW 41/2: 41. reléház védelmeket fogadó switch 

SW 41/3: 41. reléház irányítástechnikai készülékek jelzéseit fogadó switch 

SW 41/4: 41. reléház irányítástechnikai készülékek jelzéseit fogadó switch 

SW 43/1: 43. reléház védelmeket fogadó switch 

SW 43/2: 43. reléház védelmeket fogadó switch 

SW 43/3: 43. reléház irányítástechnikai készülékek jelzéseit fogadó switch 

SW 43/4: 43. reléház irányítástechnikai készülékek jelzéseit fogadó switch 

SW A, SW B: Alállomási közös switchek 

SW VMH A, SW VMH B: védelmes hálózat központi switchek 
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10 Számítások 

10.1 Sajóivánka-Miskolc nyugat zárlat számítás 

 

28.ábra: Az alállomás kialakításának egy töredéke 

 

7.táblázat: Adatok a számításhoz 

Tulajdonság Mennyiség 

𝑆 𝑍 𝑀𝐴𝑋
 3𝐹

 5076 MVA 

𝑆 𝑍 𝑀𝐼𝑁
 3𝐹

 4655 MVA 

𝑆 𝑍 𝑀𝐴𝑋
 1𝐹𝑁

 1625 MVA 

𝑆 𝑍 𝑀𝐼𝑁
 1𝐹𝑁

 1460 MVA 

UN 132.000 V 

STR 250 MVA 

𝜀 14,85% 

ZVEZ 48,15 Ω 

 

Csak egy transzformátoros esettel számolunk, mivel az alállomáson jelenleg csak egy 

transzformátor üzemel, a zárlati teljesítményeket is csak jelen viszonyok között 

ismerjük, két transzformátoros és két 400kV-os távvezetéki mezős esetben 

megváltozik a mögöttes zárlati teljesítmény. A transzformátor saját zárlati 

teljesítménye: 

𝑆 𝑍
 𝑇𝑅 =  

100
14,85

 ∙ 250 = 1683,5 MVA           (1) 

Miskolc nyugat távvezeték lehet K B S gyűjtősín bármelyikén (szaggatott vonal jelzi), 

a számítás szempontjából lényegtelen, számításaimban K-ra van szakaszolva. 

132kV K sín zárlati teljesítménye, minimális mögöttes zárlati teljesítmény állapotában 

(FZSO-SAJI 1 kikapcsolva, FZSO 120 kikapcsolva, FZSO 1 booster üzemel): 
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1

𝑆 𝑍 𝑀𝐼𝑁
 𝐾 𝑆𝐼𝑁  = 

1

𝑆 𝑍
 𝑇𝑅 + 

1

𝑆 𝑍 𝑀𝐼𝑁
 3𝐹  = 

1

1683,5
 + 

1

4655
 = 

1

0,808∙10−3   (2) 

𝑆 𝑍 𝑀𝐼𝑁
 𝐾 𝑆𝐼𝑁  = 1236,4 MVA         (3) 

Ezzel a teljesítménnyel számolva a három és kétfázisú zárlati áramok: 

𝐼 𝑍 𝑀𝐼𝑁
 3𝐹 𝐾 𝑆𝐼𝑁 = 

𝑆 𝑍
 𝐾 𝑆𝐼𝑁

√3∙ 𝑈 𝑁
 = 

1236,4

√3∙132.000
 = 5407,7 A     (4) 

𝐼 𝑍 𝑀𝐼𝑁
 2𝐹 𝐾 𝑆𝐼𝑁 = 

𝐼 𝑍 𝑀𝐼𝑁
 3𝐹 𝐾 𝑆𝐼𝑁∙√3

2
 = 

5407,7∙√3

2
 = 4663,2 A    (5) 

Ezután kiszámoljuk Miskolc nyugatnál a távvezeték saját zárlati teljesítményét, majd 

a sín mögöttes zárlati teljesítményét: 

𝑆 𝑍
 𝑉𝐸𝑍 = 

𝑈 𝑁
 2

𝑍 𝑉
 = 

132.000 2

48,15
 = 361,9 MVA      (6) 

1

𝑆 𝑍 𝑀𝐼𝑁
 𝑀𝐶 𝑆𝐼𝑁 = 

1

𝑆 𝑍
 𝑇𝑅 + 

1

𝑆 𝑍 𝑀𝐼𝑁
 3𝐹  + 

1

𝑆 𝑍
 𝑉𝐸𝑍= 

1

1683,5
 + 

1

4655
 + 

1

361,9
 =                               

1

3,572∙10−3
             (7) 

𝑆 𝑍 𝑀𝐼𝑁
 𝑀𝐶 𝑆𝐼𝑁 = 279,9 MVA        (8) 

Így a két, illetve három fázisú zárlati áramok: 

𝐼 𝑍 𝑀𝐼𝑁
 3𝐹 𝑀𝐶 𝑆𝐼𝑁 = 

𝑆 𝑍
 𝑀𝐶 𝑆𝐼𝑁

√3∙ 𝑈 𝑁
 = 

279,9

√3∙132.000
 = 1224,5 A    (9) 

 𝐼 𝑍 𝑀𝐼𝑁
 2𝐹 𝑀𝐶 𝑆𝐼𝑁 = 

𝐼 𝑍 𝑀𝐼𝑁
 3𝐹 𝑀𝐶 𝑆𝐼𝑁∙√3

2
 = 

1224,5∙√3

2
 = 1060,4 A    (10) 

132kV K sín zárlati teljesítménye, maximális mögöttes zárlati teljesítmény 

állapotában: 

 
1

𝑆 𝑍 𝑀𝐴𝑋
 𝐾 𝑆𝐼𝑁  = 

1

𝑆 𝑍
 𝑇𝑅 + 

1

𝑆 𝑍 𝑀𝐴𝑋
 3𝐹  = 

1

1683,5
 + 

1

5076
 = 

1

0,791∙10−3
   (11) 

 𝑆 𝑍 𝑀𝐴𝑋
 𝐾 𝑆𝐼𝑁  = 1264,2 MVA        (12) 

Ezzel a teljesítménnyel számolva a három és kétfázisú zárlati áramok: 

 𝐼 𝑍 𝑀𝐴𝑋
 3𝐹 𝐾 𝑆𝐼𝑁 = 

𝑆 𝑍
 𝐾 𝑆𝐼𝑁

√3∙ 𝑈 𝑁
 = 

1264,2

√3∙132.000
 = 5529,4 A     (13) 

 𝐼 𝑍 𝑀𝐴𝑋
 2𝐹 𝐾 𝑆𝐼𝑁 = 

𝐼 𝑍 𝑀𝐴𝑋
 3𝐹 𝐾 𝑆𝐼𝑁∙√3

2
 = 

5529,4∙√3

2
 = 4788,6 A   (14) 
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Ezután kiszámoljuk Miskolc nyugatnál a távvezeték saját zárlati teljesítményét, majd 

a sín mögöttes zárlati teljesítményét: 

 𝑆 𝑍
 𝑉𝐸𝑍 = 

𝑈 𝑁
 2

𝑍 𝑉
 = 

132.000 2

48,15
 = 361,9 MVA        (15) 

1

𝑆 𝑍 𝑀𝐴𝑋
 𝑀𝐶 𝑆𝐼𝑁 = 

1

𝑆 𝑍
 𝑇𝑅 + 

1

𝑆 𝑍 𝑀𝐴𝑋
 3𝐹  + 

1

𝑆 𝑍
 𝑉𝐸𝑍= 

1

1683,5
 + 

1

5076
 + 

1

361,9
 =       

          
1

3,554∙10−3               (16) 

    𝑆 𝑍 𝑀𝐴𝑋
 𝑀𝐶 𝑆𝐼𝑁

 = 281,4 MVA        (17) 

Így a két, illetve három fázisú zárlati áramok: 

𝐼 𝑍 𝑀𝐴𝑋
 3𝐹 𝑀𝐶 𝑆𝐼𝑁 = 

𝑆 𝑍 𝑀𝐴𝑋
 𝑀𝐶 𝑆𝐼𝑁

√3∙𝑈 𝑁
 = 

281,4

√3∙132.000
 = 1230,8 A    (18) 

    𝐼 𝑍 𝑀𝐴𝑋
 2𝐹 𝑀𝐶 𝑆𝐼𝑁 = 

𝐼 𝑍 𝑀𝐴𝑋
 3𝐹 𝑀𝐶 𝑆𝐼𝑁∙√3

2
 = 

1230,8∙√3

2
 = 1065,9 A            (19) 

A minimális és maximális zárlati teljesítmények közt nincs nagy eltérés, illetve a 

távvezeték zárlati teljesítménye a mögöttes hálózathoz és transzformátorhoz képest 

jelentősen kicsi, ezért a végeredményeken nem tapasztalható nagy eltérés. 

10.2 Fogyasztásmérő méretezés 

A kellő pontosság miatt a fogyasztásmérést méreteznünk kell. A feladatban a MAVIR 

ZRT által elvárt kritériumoknak megfelelően végezzük a méretezést. 

Áramváltókörökben minimum 0,5 osztálypontosságú áramváltót kell használni. Úgy 

végezzük a méretezést, hogy a beépített típushoz alkalmazkodjon. Az áramváltó 

méretezése: 
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8.táblázat: Adatok a számításhoz 

Jelölés Mennyiség Magyarázat 

SN 2,5 VA 
Áramváltó névleges 

szekunder teljesítménye 

IN 1 A 
Áramváltó névleges 

szekunder árama 

SM 0,015 VA 

Fogyasztásmérői 

névleges terhelés és 

sorkapcsok teljesítménye 

SH 0,012 VA 
Hitelesítő berendezés 

terhelése 

LV 90 m 
Áramváltó kapcsai és 

fogyasztásmérő távolsága 

ρ 0,0177 
Ω𝑚𝑚2

𝑚
 

Réz vezeték fajlagos 

ellenállása 

A 2,5 mm2 
Előzetesen számolt 

keresztmetszet 

 

A szekunder vezetők által felvett teljesítmény: 

SV = 
𝛒∙𝟐∙𝑳𝑽

𝐴
 * 𝐼 𝑁

 2  = 
0,0177∙2∙90∙1 2

2,5
 = 1,274 VA     (1) 

A megfelelő működés érdekében az alábbi egyenlőtlenségnek kell teljesülnie: 

SN ≥ SV + SM + SH          (2) 

SN ≥ 1,274 VA + 0,015 VA + 0,012 VA      (3) 

 2,5 VA ≥ 1,301 VA           (4) 

Mivel az egyenlet teljesül, ezért a 2,5mm2 keresztmetszetű vezetékkel szerelt mérés 

megfelel a megrendelő irányelveinek. 
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11 Összefoglalás 

Egy alállomás bővítés, üzembe helyezés, zöld mezős beruházásból megépítés 

rendkívül sok teendővel jár. A készülékeket egymáshoz szinkronizálni kell. Az 

új/módosított állomást illeszteni kell az energia rendszerbe, figyelembe véve a 

teljesítmény viszonyokat. A védelmek beállítása alapos, figyelmet igénylő 

munkavégzés. Minden egységnek megfelelően kell működnie, nem lehet egyetlen apró 

hibát sem hagyni a rendszerben. Ezt segítve a MAVIR ZRT-nek számos előírása, 

szabálya van az alállomások kiépítése, üzemeltetésére vonatkozóan, egészen a 

legapróbb dolgokra is. Ez a precíz megvalósítás és szigorú szabályzat elengedhetetlen 

egy ekkora teljesítményű rendszer biztonságos, megbízható üzemeltetéséhez. 

A MAVIR ZRT minden esetben betartja a kötelező nemzetközi és hazai előírásokat, 

törvényeket. A fizikai megvalósítás előtt sok jogi procedúrán át kell esni, nem szabad 

figyelmen kívül hagyni semmilyen követelményt sem, mint például a közbeszerzések 

szabályszerűségei, a távvezetékek nyomvonala kinek a föld tulajdonára esik stb. 

Illetve a MAVIR ZRT különösképpen próbál környezetbarát megoldásokat 

alkalmazni, akár a kifolyó olaj összegyűjtésére, akár a madárvédelemre gondolunk 

vagy akár az új vektorgrafikus térkép szolgáltatásra, mely digitálisan nyújt lehetőséget 

az alállomások átnézésére. Szerintem ez, illetve a rendszer veszteségének csökkentése, 

ezáltal is a környezetterhelés csökkentése sajnos a 21. század legnagyobb feladata, 

hiszen borzasztó környezetszennyező világot teremtettünk. 

A Sajóivánkai alállomás bővítése a veszteségek csökkentése szempontjából 

mindenképpen jövedelmező beruházás véleményem szerint, illetve a teljesítmény 

átvitel növelésére is megfelelő megoldás. Ezenfelül erősíti a két ország kapcsolatát, 

csökkeni a kiszolgáltatottságot más irányokból. Az ország többi alállomásának, 

erőművének fejlesztésének folyamatosnak kell lennie, hogy egy átláthatóbb, jobban 

kihasználhatóbb rendszert lehessen gazdaságosabban fenntartani. 
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12 Summary 

In my thesis I discuss the expansion of the substation, the preparations of the 

expansion, the secondary technological equipment, the primary equipment and the 

work processes. 

Expanding a substation, putting it into operation, and building a greenfield investment 

involves an enormous amount of work. The machines need to be synchronized with 

each other. The new /modified station needs to be integrated into the power system 

whilst taking the power condition into account. Setting up defenses require thorough 

work. All units must work properly, and no minor faults can be left in the system. In 

order to achieve this MAVIR ZRT has many rules and regulations for the construction 

and operation of substations, even for the smallest details. Accurate implementation 

and strict regulations are essential for the safe and reliable operation of such a high-

performance system.  

I my opinion, expanding the Sajoivanka station is a profitable investment in terms of 

reducing losses and an adequate solution for increasing power transmission. 

Additionally, it strengthens the relationship between the two countries and reduces 

their dependency from other directions. The development of the rest of the country's 

substations and power stations needs to be continuous, so that a more transparent, more 

exploitable system can be maintained more economically. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sajóivánka alállomás bővítés    55 

 

13 Köszönetnyilvánítás 

Szeretném köszönetemet kifejezni Szmrek Tamás Úrnak, mind a komplex tervem, 

mind a szakdolgozatom megírásával kapcsolatban nyújtott segítségéért, az 

alállomások bejárásáért, bemutatásáért, a villamos védelmek funkcióinak 

elmagyarázásáért. Mindemellett szeretném megköszönni a MAVIR ZRT minden 

alkalmazottjának, akivel kapcsolatba kerültem, hogy a nyári gyakorlat alatt és azon 

kívül is mindenben támogattak, egyenrangú munkatársként viszonyultak hozzám, 

illetve szakmailag és emberileg is segítségemre voltak. 

Köszönet illeti Dr Bodnár István tanár Urat, hogy az évek során mindig számíthattunk 

rá, támogatott minket, kitartott mellettünk és türelemmel fordult hozzánk; illetve 

Borsody Zoltán tanár Urat, amiért a nyugdíjas évek helyett még idén is az oktatást 

választotta és tanított minket. Precíz, részletes órái és magyarázatai megértették és 

megkedveltették velem a villamos védelmeket. 

  



Sajóivánka alállomás bővítés    56 

 

14 Irodalomjegyzék 

[1] https://www.protecta.hu/files/files/41770/europrot_hardver_leiras_v1.40.pdf 

     (2019.11.02.) 

[2] https://www.protecta.hu/files/files/41843/e1-dtva_konfig.pdf (2019.10.31.) 

[3] https://www.sepsas.sk/PrevadzkovyPoriadok.asp?kod=301 (2019.04.17.) 

[4] https://www.sepsas.sk/TechnickeUdaje.asp?kod=16 (2019.04.18.) 

[5] http://oko-zrt.hu/ref2014/2014_1_3_6.htm (2019.04.23.) 

[6] https://www.mavir.hu/web/mavir/a-magyar-villamosenergia-rendszer-statisztikai-

adatai (2019.03.30.) 

[7] https://www.mavir.hu/web/mavir/adatpublikacio (2019.03.30.) 

[8] Dr Kiss Lajos, Villamos hálózatok és alállomások, Budapest 1998, BME jegyzet 

[9] https://www.portfolio.hu/vallalatok/orban-viktor-huszeves-almot-valthat-valora-

ellenallobba-valhat-magyarorszag-a-valsagoknak.288710.html (2019.03.27.) 

[10] Báthori László, MAVIR Zrt, MAVIR Magazin 2019 Nyár 

[11] http://www.uni-miskolc.hu/~elkborzo/VA1-alapok-tularam-4.pdf (2019.11.03.) 

[12] http://www.uni-miskolc.hu/~elkborzo/VA3-kulonbozeti-4.pdf (2019.11.03.) 

[13] http://www.uni-miskolc.hu/~elkborzo/VA4-digitalis-4.pdf (2019.11.03.) 

https://www.protecta.hu/files/files/41770/europrot_hardver_leiras_v1.40.pdf
https://www.protecta.hu/files/files/41843/e1-dtva_konfig.pdf
https://www.sepsas.sk/PrevadzkovyPoriadok.asp?kod=301
https://www.sepsas.sk/TechnickeUdaje.asp?kod=16
http://oko-zrt.hu/ref2014/2014_1_3_6.htm
https://www.mavir.hu/web/mavir/a-magyar-villamosenergia-rendszer-statisztikai-adatai
https://www.mavir.hu/web/mavir/a-magyar-villamosenergia-rendszer-statisztikai-adatai
https://www.mavir.hu/web/mavir/adatpublikacio
https://www.portfolio.hu/vallalatok/orban-viktor-huszeves-almot-valthat-valora-ellenallobba-valhat-magyarorszag-a-valsagoknak.288710.html
https://www.portfolio.hu/vallalatok/orban-viktor-huszeves-almot-valthat-valora-ellenallobba-valhat-magyarorszag-a-valsagoknak.288710.html
http://www.uni-miskolc.hu/~elkborzo/VA1-alapok-tularam-4.pdf
http://www.uni-miskolc.hu/~elkborzo/VA3-kulonbozeti-4.pdf
http://www.uni-miskolc.hu/~elkborzo/VA4-digitalis-4.pdf


Sajóivánka alállomás bővítés    57 

 

15 Mellékletek 

 

1.melléklet A jelenlegi 400kV-os oldal 
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2.melléklet A jelenlegi 120kV-os oldal 
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3.melléklet Részlet a beépítésre kerülő védelmekből az új 400kV-os oldalra 



Sajóivánka alállomás bővítés    60 

 

 

4.melléklet TR1 és TR2, illetve az új készülékek 
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5.melléklet A400kV-os oldal meglévő, illetve új készülékei 
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6. melléklet A szervezeti felépítés 


