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1. fejezet - A villamos energetika 

Természetes, hogy az ember mindennapi tevékenységét egyre könnyebbé, életvitelét egyre kényelmesebbé 

kívánja tenni, erre úgy van lehetősége, hogy a kívánt munkák elvégzéséhez természetes energiahordozókból 

nyert energiát és fejlett technikát állít szolgálatába. A mai kor embere majd minden tevékenységéhez valamilyen 

eszközt, szerszámot, gépet használ. Ezen műszaki berendezések előállításához, működtetéséhez energia 

szükséges. Az igényelt energiafajták a legváltozatosabbak (hő – pl. főzés, fűtés, sütés – fény – világítás, 

jeltovábbítás – sugárzási – pl. szolárium – mozgási – továbbítás, közlekedés – stb.), és ezeket tetszőleges 

időpontban, a kívánt mennyiségben, jól szabályozhatóan, tisztán, azaz lehetőleg szennyezéstől mentesen és 

közvetlenül a helyszínen kívánja felhasználni. 

Ezt a feladatot legszéleskörűbben a villamos energiával, mint köztes energiahordozóval lehet megvalósítani. Az 

energiaigény az utóbbi kétszáz évben három nagyságrenddel nőtt meg és ily módon a huszonegyedik századra a 

gazdaságosan felhasználható energiahordozók (a primer energiahordozók, amelyekből ez energiát nyerjük) már 

csak korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre. A megnövekedett energiaigények gazdaságos és 

biztonságos kielégítése – ez az energetika feladata – egyre nehezebbé és költségesebbé válik. Ez vonatkozik a 

villamos energia iránti igényre is, amelynek kielégítése a villamos energetika feladata. 

A villamos energetika jelentős társadalmi kérdés is egyben, mivel primer energiahordozókban szinte teljes 

mértékben importra szorul Magyarország. De a környezetvédelem és az energetika kapcsolata is igen szoros, 

mivel a villamos energia előállítása a legnagyobb környezet szennyező tevékenység egyben. Ezen csak a több 

mint 40%- részesedésű paksi atomerőmű javít, amely CO2-kibocsátás nélkül állítja elő a villamos energiát. 

Egyre bonyolultabb tevékenységre van szükség ahhoz, hogy a meglévő természeti erőforrásokat ki tudjuk 

aknázni, és az emberiség rendelkezésére tudjuk bocsátani. Egyre nő a felelőssége mindazoknak, akik energetikai 

döntést hoznak, és azt kell mondanom, hogy ez ma nem merül ki annak mérlegelésében, hogy a számos 

lehetőség közül választva hogyan elégítsék ki az energiaigényeket. Még a pillanatnyi gazdasági, műszaki 

helyzet alapján sem szabad dönteni, hanem komolyan elemezni kell a jövő várható alakulását is, azaz a 

készletekre, a tartalékokra és a környezetre gyakorolt hatásokat. Itt különösen a CO2-kibocsátás lényeges, amely 

a kiotói egyezmény alapján országonként kvótákban van korlátozva. A CO2 szempontjából a víz- atom- nap és 

szélerőművek zéró kibocsátásúak, így azok jöhetnek szóba elsősorban. Hazai szempontból mértékadó szinten 

csak az atomerőművi termelés van jelen. A szél-, nap- és vízenergia felhasználása jelentéktelen. 

Fontos megjegyezni, hogy nem az energia kevés – gondoljunk a napsugárzás energiájára – hanem az üzemanyag 

(a fosszilis energiahordozó) kevés és véges. Ezért van egyre nagyobb jelentősége az úgy nevezett megújuló 

energiaforrások (nap, szél, geotermikus energia, ár-apály, biomassza stb.) hasznosításának. A világ 

villamosenergia-termelésének jelenleg csak 2-3 százaléka származik egyéb megújuló energiaforrásból, így a 

kutatás és technológia fejlesztés feladatai óriási jelentőségűek az emberiség jövője szempontjából. Mint a 

következő pontokban látjuk a villamos energia előállítása, szállítása, célszerű felhasználása olyan bonyolult 

folyamatok, eszközök, és rendszerek alkalmazását igényli, amelyek fejlesztéséhez széleskörű 

természettudományos, műszaki és gazdasági ismeretekre van szükség. A villamosenergia-felhasználás korrelál a 

GDP-vel, így érthető annak társadalmi hatása, tehát jó, ha a beavatkozásokat társadalomtudományi elemzések 

előzik meg. 

A mindennapi életben elterjedten használják az „erősáram”, „gyengeáram” kifejezéseket. Ezek helytelenül 

rögződött megnevezések, valójában arról van szó, hogy a villamosságot kétféle felhasználás jellemzi. Ha a cél 

az energia előállítása, szállítása, átalakítása, akkor villamos energetikáról, míg ha a cél a villamos jel 

előállítása, továbbítása, átalakítása, vétele akkor híradástechnikáról, informatikáról van szó. 

1. A villamosenergia-ellátás folyamata, a természeti 
energiahordozók átalakítása villamos energiává 

Az emberi civilizáció fejlődésével szorosan együtt jár a különböző energiafajták (mechanikai energia, 

hőenergia, fényenergia stb.) hasznosítása a termelő folyamatokban és a mindennapi életben. Az egyes 

energiafajták anyagi megtestesítői az energiahordozók. A természetben megtalálható energiahordozók az ún. 

primer energiahordozók (szén, olaj, földgáz, a víz mozgási-, helyzeti energiája, biomassza, hasadóanyagok 

stb.) eredeti megjelenési formájukban és előfordulási helyükön általában nem alkalmasak közvetlen 

felhasználásra. A különféle energiafogyasztók – az ipar, a mezőgazdaság, a közlekedés, a háztartások stb. – az 
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energia olyan formáját igénylik, amely amellett, hogy viszonylag gazdaságosan állítható elő, a felhasználás 

helyén állandóan rendelkezésre áll, nem kíván tárolást és egyszerűen alakítható át mechanikai munkává, hővé, 

fénnyé stb. Ilyen energia a villamos energia, amely a primer energiahordozók célszerűen átalakított közvetítő 

formája. A villamosenergia-ellátás folyamatának elvi vázlata az 1.1.1. ábrán, illetve másképpen ábrázolva az 

1.1.2. ábrán látható. 

 

1.1.1. ábra 

A hazai VER jelentős változás ment át a tulajdonosi szerkezet megváltozásának következtében. Kizárólagos 

módon nemzeti tulajdonban az átviteli engedélyes van, míg a termelői és elosztói engedélyek a privatizációs 

folyamatok eredményeként vállalkozói kézben vannak. Kivételt a Paksi és Vértesi erőművek jelentik. 

A hálózati engedélyesek is a deregulációs európai előírásoknak megfelelően több független jogi személyiségű 

vállalkozássá váltak: DSO – Distribution System Operator; Kereskedői Engedélyes (pl. MÁSZ, D- Energia 

stb.); és az Üzemeltető. A dereguláció tette lehetővé a villamosenergia-kereskedelem liberalizációját. Ez azt 

jelent, hogy a hálózati tulajdonos DSO-k nem tagadhatják meg a hálózatok igénybevételét tetszőleges termelők, 

kereskedők és fogyasztók számára. 
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1.1.2. ábra 

A természeti energiahordozók energiatartalmát villamos energiává erőművekben alakítják át. 

Jelenleg az atomerőművek mellett a hőerőművek termelik a legtöbb villamos energiát. 

Egyes országokban a vízerőművek jelentősége is nagy, de a hazai termelésben a részarányuk kicsi (Kisköre, 

Tiszalök, Ikervár stb.). A bős–nagymarosi vízerőművekből történt kilépésünk szakmai becslések szerint jelentős 

veszteséget okoztak és a negatív hatások ma is jelen vannak a forrásoldalon. 

A hőerőművek működtetésükhöz hőre van szükség, ezt pedig a különféle tüzelőanyagok elégetése útján nyerik 

(ásványi szenek, földgáz, kőolaj stb.). Az így fejlődő hő a keménységtől megszabadított vizet (lágy víz) 

nagynyomású gőzzé alakítja, ami meghajtja a gőzturbinákat, ezek pedig működésbe hozzák a villamos áramot 

szolgáltató generátorokat. A tüzelőanyagok elégetése a gőzkazánokhoz tartozó tüzelő berendezésekben játszódik 

le. Az így képződő forró égési gázok vagy a gőzkazán csövein haladnak át és így alakítják gőzzé a csöveket 

ellepő vizet (lángcsöves gőzkazán), vagy máskor – s az iparban ez a gyakoribb eset – kívülről fűtik a csöveket, 

miközben a bennük lévő víz alakul át gőzzé (vízcsöves gőzkazán). Ez utóbbiak fejlesztik a nagynyomású 

vízgőzt, ezért a nagyteljesítményű hőerőművekben főleg ezeket használják. 

A használt tüzelőanyagok energetikai értékét azok fűtőértéke határozza meg, amit szilárd és cseppfolyós 

tüzelőanyagok esetében korábban kcal/kg-ban, jelenleg kJoule/kg-ban szoktak megadni (1 kcal= 4.18 kJoule). 

Emellett használják a hőérték fogalmát is, amit ugyanazokban az egységekben fejeznek ki. Beszélhetünk alsó- 

és felső hőértékről. Az előbbi megegyezik a fűtőérték fogalmával, gyakorlati szempontból ennek van nagyobb 

jelentősége. Erről akkor beszélhetünk, amikor feltételezzük, hogy a tüzelőanyag elégetése során képződő víz az 

égési gázokkal eltávozik (tehát 100°C feletti hőmérsékleten van jelen). A felső hőértéket laboratóriumi 

viszonyok között határozzák meg, amikor is az égésvíz cseppfolyós állapotban marad vissza. Ebből következik, 

hogy a kettő közötti különbség számszerű értéke egyenlő azzal a hőmennyiséggel, amely szükséges ahhoz, hogy 

az égésvíz gőzzé alakuljon. 

Itt kell megemlítenünk, hogy a gyakorlatban a technikai-gazdasági számításoknál nagyon gyakran használják az 

egyezményes (konvencionális) tüzelőanyag fogalmát. Ez alatt olyan szilárd vagy cseppfolyós tüzelőanyagot kell 

értenünk, amelynek a fűtőértéke 7000 kcal/kg. 

A gáznemű tüzelőanyagok fűtőértékének a meghatározásánál hasonlóan járunk el, csupán az eredményt 

MJ/m3-ben kell megadni (1 m3 földgáz ~ 34 MJoule /m3 energiát tartalmaz. 

A gőzkazánok tűzterében elégetett tüzelőanyag égésmelegének a hatására, a gőzkazánba bevezetett víz egy 

része fokozatosan gőzzé alakul, aminek a nyomása több tíz bar (1 at = 0,9806 bar, 1 bar = 105 N/m2, 1 Pa = 1 

N/m2) is lehet. Ezzel a gőzzel üzemeltetik a gőzturbinákat, amelyek a villamos generátorokat működtetik, ezek 

pedig villamos áramot szolgáltatnak. Tehát a hőerőművekben szereplő energiaféleségek egymásba való 

átalakulásának a láncolatát az 1.1.3. ábrával lehet szemléltetni. 

 

1.1.3. ábra 

A gőzturbinák turbinaházból és egy (Laval) vagy több forgórészből (Curtis) állnak. Két szomszédos helyzetű 

forgórész között egy-egy állórész található, aminek a kerületén lapátok (kupák) vannak. Ezek jól meghatározott 

hajlásszöge azt a célt szolgálja, hogy miközben a gőz az egyik forgórészből a következő felé tart, haladási iránya 

végül is olyan legyen ami a legkedvezőbb beesési szöget biztosítsa a gőz számára. A több forgórészt tartalmazó 

turbináknál a gőz nyomása fokozatosan csökken, miközben egyik forgórésztől a másik felé tart. Ezért ezeket 

többfokozatú gőzturbináknak nevezik. Ennek az elvi függőleges metszetét szemlélteti az 1.1.4. ábra. 
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1.1.4. ábra 

 

1.1.5. ábra 

A turbinából távozó vízgőzt még fel lehet használni különféle készülékek, sőt lakások melegítésére is. Ha ez 

teljesen hiányzik, akkor az üzem neve villamos hőerőmű, amit az 1.1.5. ábra szemléltet (szerkezeti ábra). A 

kazánban (1) keletkező gőz technológiai értéke növelhető azáltal, hogy átvezetik a túlhevítő szerkezeten (2), 

amikor a nyomása megnövekszik, s így kerül a turbinába (4). Az onnan kijövő fáradt gőz a hűtőkondenzátoron 

(6) halad át, miközben cseppfolyósodik és a szivattyúk (7 és 9) segítségével, a kiegyenlítő tartályon (8) keresztül 

visszakerül a gőzkazánba (1). A víznek ilyen természetű újrafelhasználása gazdasági szempontból igen 

lényeges, mivel a kazánok táplálására használt vizet előzőleg vegyszerekkel kell kezelni (lágyítani kell) a 

különben vízkövet okozó kalcium- és magnézium-hidrogénkarbonát eltávolítása végett, valamint az erős 

korróziót kiváltó egyéb, a vízben oldódó kalcium- és magnézium só eltávolítása céljából. Így érthetővé válik, 

hogy a már egyszer kezelt és használt vizet célszerű minél huzamosabb ideig benntartani a technológiai 

járatban. A fáradt gőz kondenzálását a szivattyúval (10) áramoltatott hideg vízzel valósítják meg. A villamos 

áramfejlesztő (generátor) (5) kb. 10-16 kV-os áramot szolgáltat, amit az erőműhöz tartozó 

transzformátorállomáshoz irányítanak, ahol az áram feszültségét lényegesen megnövelik (transzformálással), 

mivel így a szállítás közbeni veszteség jelentősen lecsökken. 
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1.1.6. ábra 

Ahhoz, hogy könnyebben elképzelhetővé váljon egy villamos hőerőműbeli gőzfejlesztő szerkezete és működése, 

az 1.1.6. ábrán egy ilyen energetikai egységnek az elvi metszetét mutatjuk be, amely példázza azt is, hogy 

miként hasznosítható az égési gázok hőtartalma, amit a tüzelőanyag elégetéséhez szükséges levegő, valamint a 

kazánba betáplált víz előmelegítésére használnak fel. 

Az új atomenergiai beruházásokkal kapcsolatos döntések ezen előnyök ellenére igen nehezen születnek meg, 

aminek talán legfőbb oka a hatalmas beruházási költség, de egyes társadalmi csoportok ellenállása és a 

szabályozás hiányosságai is szerepet játszhatnak. Az elmúlt évtized atomerőmű-ellenes trendje a világban 

mindazonáltal megfordulni látszik, hiszen több európai ország is bejelentette új atomerőmű építését, vagy 

korábban megkezdett és felfüggesztett építés befejezését. 

Különösen a csernobili és a fukusimai erőművi balesetek vetették vissza az atomerőművek létesítését, sőt utóbbi 

eset miatt néhány országban leállítottak atomerőműveket. A magyar viszonyokra áttételes módon különösen a 

németországi leállítások hatnak. Nálunk a kínálati oldal csökkenését idézték elő, ami emelte a villamos energia 

tőzsdei árát. 

Az atomerőművek villamos energia termelésére, kisebb mértékben fűtési célokra szolgálnak. 

Hazai szinten a paksi atomerőmű a 2000 MW-os teljesítményével és az igen magas rendelkezésre állásával a 

legjelentősebb szereplője a hazai VER-nek. 

Az atomerőművek működésükhöz szükséges energiát a radioaktív elemek szolgáltatják. Ilyen célokra főleg a 

233-as és 235-ös tömegszámú uránt, valamint a 239-es tömegszámú plutóniumot használják. Ezek a radioaktív 

kémiai elemek azzal a tulajdonsággal rendelkeznek, hogy atommaghasadást szenvednek, miközben nagy 

mennyiségű hő szabadul fel. Ezt a továbbiakban ugyanúgy használják fel villamos energia termelésére, mint a 

villamos hőerőművek esetében. Az említett radioaktív elemek közül csak a 235-ös urán fordul elő a 

természetben. Mégpedig, a természetes urán csupán 0,7%-nyi mennyiségben tartalmazza. Ennek radioaktív 

hasadása közben átlagosan 2,5 gyors neutron képződik, amelyek sebességcsökkentő anyagok hatására újabb 

maghasadást indíthatnak el. Ilyen úton a képződött neutronok száma fokozatosan növekszik, ami végül ennek a 

láncreakciónak a mértékét annyira felfokozza, hogy bekövetkezhet az atomrobbanás (egy ilyen folyamat 

játszódik le az atombombában). Az atomreaktor csak akkor működhet folyamatosan (biztonságban), ha a 

maghasadási láncreakció sokszorozási tényezője egyenlő 1-gyel. Ez azt jeleni, hogy a maghasadási reakcióban 

felszabaduló átlagosan 2,5 neutronból csak egynek szabad maghasadást okoznia. E célból a feleslegesnek 

számító neutronokat ún. neutronbefogó elemekkel megkötik. Ilyenek a kadmium, bór, hafnium, tantál stb. A 



 A villamos energetika  

 6  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

maghasadást kiváltó neutronokat normálsebességű vagy termikus neutronoknak nevezik. Az említett 

neutronbefogó elemekből rudakat készítenek, amelyeket az atomreaktor megfelelő járataiban önműködően 

süllyesztenek vagy emelnek (az uránrudak közé), és így biztosítják az atomreaktor egyenletes működését. A 

gyorsneutronok sebességét az aktív magreakció céljából csökkenteni kell (különben ezek maghasadás nélkül 

beépülnek a 238-as urán atommagjába, vagy esetleg kijutnak az atomreaktorból), ezt a moderátoroknak nevezett 

anyagokkal lehet elérni. Ilyenek lehetnek a nehézvíz (D2O), grafit, berillium (Be), sőt néha a közönséges víz. Ha 

a gyors neutronok ezeknek az anyagoknak a molekuláival ütköznek, akkor az ún. rugalmas ütközés valósul meg, 

aminek folytán az említett neutronok sebessége lecsökken a maghasadást kiváltó termikus sebességek értékére 

(azért termikus sebesség, mert ez a termikus hőenergiát felszabadító maghasadással jár együtt). 

Ugyanolyan tömegű 235-ös uránból például 3 milliószor több energiát lehet nyerni, mint a jóminőségű 

kőszénből (1 kg 235-ös uránból kb. 23 millió kWh energiát lehet nyerni, míg egy kg kőszénből 8,1 kWh-t). A 

természetben előforduló uránércből az uránt erős ásványi savakkal (salétromsav, kénsav) vonják ki különféle 

vegyületek alakjában, amelyeket végül is urán-hexafluoriddá alakítanak át, ami gáznemű anyag, amivel 

elvégezhető a 235-ös uránt tartalmazó összetevő diffúzió útján való dúsítása. Az UF6 előállítását az alábbi 

reakciókkal szemléltetjük: 

 

1.1.7. ábra 

A természetes uránnak csupán 0,7 %-a 235-ös urán. Ezért az atomreaktor jó hatásfokának elérése végett ezt 

dúsítani kell, hogy a 235-ös izotóp töménysége elérje a 3-3,5 %-ot. Ennek a folyamatnak az képezi az alapját, 

hogy a 235-ös izotópot tartalmazó urán-hexafluorid diffúziós sebessége 1,0043-szor nagyobb, mint a 238-as 

izotópot tartalmazóé. Azonban ez a sebességkülönbség nagyon kicsi, ezért a dúsítására szolgáló berendezés 

méretei igen nagyok és mind építésük, mind üzemeltetésük igen költséges. Ezért ezeket csak gazdaságilag 

nagyon fejlett államokban találhatjuk meg (Amerikai Egyesült Államok, Japán, Kanada, Oroszország, Anglia 

stb.). Például az USA-beli Oak-Ridge-ben üzemelő töményítő berendezésben több tízezer diffúziós kamra van, 

melyeknek a közepén egy-egy szinterizált (zsugorított) alumínium-oxidból vagy teflonból gyártott porózus fal 

található. A pórusok nagysága kb. 200 Å. A berendezés hossza 1,6 km, szélessége pedig 150 m. Egy ilyen 
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berendezés függőleges elvi metszetét szemlélteti az 1.1.7. ábra. Az 1-5-tel jelölt diffúziós kamrákban találhatók 

a 6-10-zel jelölt porózus válaszfalak, amelyeken keresztül lejátszódik a diffúzió, míg 11-15 a rendszer 

hőcserélői. A berendezés egyik végén távozik a 235-ös uránban gazdagabb urán-hexafluorid, míg a másik végén 

a kevesebb 235-ös uránt tartalmazó urán-hexafluorid. Az így kapott urán-fluoridokat ezután fémes kalciummal 

vagy magnéziummal uránná alakítják át. Ezt a dúsítást ultracentrifugálással és lézerrel való szelektív 

gerjesztéssel is el lehet végezni. 

 

1.1.8. ábra 

A dúsított uránt vagy ennek oxidját használják fel az atomreaktorba kerülő fűtőelemek gyártására, amelyeket 

arányosan helyeznek el az atomreaktorban, aminek egyik változatát szemlélteti az 1.1.8. ábra. Itt látható, hogy 

az atomreaktort egy masszív betonfal (biológiai védőfal) veszi körül, amit 1-gyel jelölünk, és ami 

megakadályozza a radioaktív sugarak környezetbe jutását, mivel ez károsan hatna az egész élővilágra. Ezen 

belül található az acélból készült nyomásálló burok (2), ami a megnövekedett nyomás ellen nyújt védelmet. 

Beljebb található a 3-as grafitból készült burok, ami a távozni próbáló gyors neutronokat visszairányítja a 

reaktor belsejébe. A reaktor belsejében a 4-gyel jelzett grafittömbök a gyorsneutronok sebességének 

csökkentésére (moderátorként) szolgálnak. A hőenergiát az uránnal vagy urán-dioxiddal töltött fűtőelemek (5) 

szolgáltatják. Az atomreaktor működésének szinten tartására szolgálnak a kadmiumrudak (6), amelyek 

neutronokat képesek megkötni. A reaktor működésének növekvő intenzitása esetén ezeket a rudakat egy 

önműködő szerkezet fokozatosan beljebb tolja. Ezek mellett megjelennek a biztonsági kadmiumrudak (7), 

amelyeket kritikus helyzetekben szoktak igénybe venni. Manapság a grafitot, mint moderátort, főleg 

nehézvízzel, berilliummal stb. helyettesítik. 
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1.1.9. ábra 

A régebbi típusú atomerőművekben az atomreaktor és a gőzturbinák egyazon technológiai (szerkezeti) körben 

voltak, ezért itt a radioaktív szennyezés lehetősége aránylag nagy volt. Ezeket forralóvizes reaktoroknak vagy 

egyhűtőközeges reaktoroknak, illetve atomerőműveknek nevezik. Egy ilyen atomreaktorral ellátott 

atomerőműnek a szerkezetét szemlélteti az 1.1.9. ábra. Az említett hátrányok miatt az ilyen atomreaktorokat, 

illetve atomerőműveket már nem szokták használni. Helyettük a sokkal kisebb mértékben szennyező 

nyomottvizes atomerőműveket építik és üzemeltetik (nevezik még őket két hűtőközeges, illetve hűtőkörös 

atomerőműveknek is). Egy ilyen atomerőmű elvi, szerkezeti metszetét mutatja be az 1.1.10. ábra. 

 

1.1.10. ábra 

Látható, hogy az erőmű első szerkezeti körében keringő hűtőfolyadék (ami lényegében hőhordozóvá válik) 

átveszi az atomreaktor által termelt hőenergiát, majd átadja ezt a második hűtőkörben keringő közönséges 

víznek, ami ezáltal a megfelelő nyomású vízgőzzé alakul, s ez a gőzturbinákat tartja működésben, ezek pedig az 

áramfejlesztő gépeket (generátorokat) működtetik. A két hűtőkör (szerkezeti kör vagy járat) közötti hőcsere egy 

erre a célra szánt hőcserélőben valósul meg. A leírtakból kiderül, hogy a villamos hőerőművek és 

atomerőművek szerkezete és üzemelése között sok hasonló vonást találunk. A lényeges különbség abban rejlik, 

hogy a hőerőműveknél a szükséges hőmennyiséget a gőzkazánok tüzelőberendezéseiben elégetett 

tüzelőanyagok termelik, míg atomerőművek esetében az atomreaktorba helyezett 235-ös vagy 233-as urán (vagy 

ezek oxidjai), illetve a 239-es plutónium teszi ugyanezt maghasadás útján. 

A nyomottvizes reaktorokhoz hasonlóak az ún. szaporító reaktorok (breederek), amelyekben a 238as 

uránizotópot alakítják át 239-es plutóniummá a gyors neutronok hatására. Ez a plutónium ugyanolyan jó 

eredménnyel használható, mint a 235-ös uránizotóp. Ahhoz, hogy ezek a szaporító atomreaktorok minél 

nagyobb hatékonyságúak legyenek, meg kellett oldani, hogy minél magasabb hőmérsékleten működhessenek 

anélkül, hogy a reaktort is magában foglaló hűtőkörön belül a nyomás túl magas értéket érne el. Ezt úgy 

valósították meg, hogy e hűtőkörben fémnátriumot használtak hűtőközegként (itt lényegében hőátvevő és 

továbbító olvadék). Sok olyan atomerőmű is működik, ahol a villamos energia termelése és a szaporítás (a 

plutónium előállítása) egy időben játszódik le. 

A paksi atomerőmű nyomottvízes típusú és a jóváhagyott bővítés típusa szintén hasonló lesz. 

A legutóbbi 10 évben a nap- és szélenergia termelése került előtérbe. Ezen termelés úgy háztartási (1-50 kW), 

mint ipari szinten megjelent. A legjellemzőbb napelemes parkok 0.3-3000 kW-os teljesítményűek, míg a 

szélgenerátorok egységteljesítménye ma mára 8-10.000 kW-ot is elérik. Az ilyen típusú erőművek fajlagos 

beruházási költsége magas (~ 300-400 Ft/W) és kihasználási éves óraszámuk alacsony (< 2000 óra) . 

Összehasonlítva a hagyományos hőerőművekkel, avagy az atomerőművekkel létesítésük nem gazdaságos. 
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Ennek ellenére jelentős kapacitások alakultak ki különböző típusú állami szubvencióknak köszönhetően. Egyes 

nyugaterópai országokban a beépített nap- és szélerőművi kapacitások már a 25-30 %-ot is elérik. 

Az atomenergia szerepének megőrzésében a jelenleg igen nagy számban zajló üzemidő-hosszabbítási projektek 

is fontos szerepet játszanak. Az Egyesült Államokban eddig 42 atomerőművi blokk kapott húsz évvel 

meghosszabbított üzemeltetési engedélyt, az eredeti negyvenről hatvan évre növelve a blokkok üzemidejét. A 

paksi blokkok üzemidő-hosszabbítása is stratégiai feladat hazánk villamosenergia-ellátása szempontjából. 

A napenergia használatával elérhető évi megtakarítások mértéke kb. 2 tonna egyezményes tüzelőanyag kW-

onként. 

Hazai szinten a napelemek részvétele minimális 2-300 kW összesen. A szélerőművek területén már vannak 

komolyabb teljesítmények – 4-500 MW létesült kiemelkedő módon az Észak-Dunántúli területeken. De a teljes 

hazai igényhez (38 TWh) képest a megújulókból származó termelés elenyésző. 

Az erőművekben termelt villamos energia szállítása és elosztása a hálózatok feladata, míg a fogyasztói 

berendezések a villamos energiát a szükségleteiknek megfelelő energiává alakítják át, és hasznosítják. A 

hálózatok távvezetékekből (szabadvezeték vagy kábel) és állomásokból (kapcsoló- vagy transzformátor 

állomás) állnak. Míg az előbbiek a szállítás-, addig az utóbbiak – a vezetékek közötti megváltoztatható kapcsolat 

biztosításával – az elosztás feladatait látják el. Az erőművek és hálózatok berendezéseit VILLAMOS MŰVEK- 

nek nevezik. 

(A felhasznált szöveg és képrészletek: Energetikai fogalmak 

Dr. Vodnár János,  D. Sc. ny. egyetemi tanár ) 

2. A villamosenergia-szolgáltatás minőségi 
követelményei 

A villamos energia fogyasztói elvárják az illetékes szolgáltatótól, hogy a villamos energia folyamatosan, a 

megfelelő minőségben üzembiztosan álljon a csatlakozási pontban rendelkezésükre. 

A villamosenergia-szolgáltatás folytonossága azt jelenti, hogy a fogyasztó számára a villamos energia a 

fogyasztó időbeli igényeinek megfelelően, kellő mennyiségben áll rendelkezésére. 

A villamosenergia-szolgáltatás minősége akkor megfelelő, ha az kielégíti az MSZ EN 50160 „A közcélú 

hálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői” megnevezésű szabvány előírásait, azaz a 

feszültség és a frekvencia értéke a névleges értéknek megfelelően a szabványos tűréshatáron belül van. A 

minőségi követelmények közé soroljuk a háromfázisú feszültségrendszer szimmetrikus voltát, a feszültség 

időbeli állandóságát, lüktetésmentességét, felharmonikus-mentességét stb.. A fogyasztó számára az üzembiztos 

rendelkezésre állás azt jelenti, hogy a villamosenergia-szolgáltatás kiesési valószínűsége kicsi, azaz 

megbízhatósága nagy. Az üzembiztosan szolgáltatott, a csatlakozás helyén átvett villamos energia biztonságos 

és gazdaságos eljuttatása az egyes fogyasztói berendezésekhez (vasaló, TV, világítás stb.) már a fogyasztó 

feladata, azaz saját hálózati rendszerének és a csatlakozás módjának olyan megválasztása, hogy az a szolgált 

technológiával összhangban levő, annak megfelelő és gazdaságos legyen. A fogyasztó és a szolgáltató szoros 

kapcsolatából következik, hogy a minőségi energiaellátás igénye miatt a fogyasztó se „szennyezze” a villamos 

hálózatot, azaz ne okozzon áram- ill., feszültség – felharmonikusokat (vezérelt egyenirányítók), 

feszültséglüktetéseket (ívkemencék), feszültségszimmetria-torzulásokat (aszimmetrikus terhelés). Sokszor ezek 

kiküszöbölése, megelőzése komoly műszaki berendezések beépítését teszi szükségessé, amire már a beruházás 

idején gondolni kell. 

A felharmonikusok legáltalánosabb jellemzője az áram és feszültség torzítási tényezője (1.2.1 ábra): 



 A villamos energetika  

 10  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

1.2.1. ábra 

Ezek az összefüggések kifejezik a teljes harmonikus tartalom és az alapjel – az 50 Hz-es összetevő- viszonyát. 

A gyakorlatban a fogyasztók ma már akár 80-120%-os áramtorzítást is okozhatnak. A fogyasztóknál 

elterjedtek az elektronikus tápegységek (1.2.2 ábra) és elektronikus előtétek a világító eszközöknél. 

 

1.2.2. ábra 

Az ilyen fogyasztó áramfelvétele jelentős harmonikus áramot kelt, amelynek spektruma az 1.2.3 ábrán látható: 
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1.2.3. ábra 

A harmonikus torzulás számos negatív következménnyel jár. A harmonikus áramtorzítás egyrészt a feszültséget 

is eltorzítja – igaz jellemzően a THDU < 3-4 % – de a torzított feszültség kihat más vétlen fogyasztókra – pl. 

túlmelegíti a forgógépeket és a kondenzátor telepeket; túlfeszültséget okozhatnak rezonanciás jelenségek 

kíséretében. 

3. A kooperációs villamosenergia-rendszerek 
jellemzői 

A villamos energia termelésének és átvitelének fejlődésével, az átviteli feszültség növekedésével a villamos 

energia szállítása és elosztása egyre nagyobb távolságokra is mind gazdaságosabbá vált. 

Ezzel az egyes fogyasztói körzetek határa a körzet középpontjában fekvő erőműtől mind távolabbra került, és 

kis villamosenergia-rendszerek (VER) alakultak ki. Kézenfekvő volt az a megoldás, hogy az egyes körzeteket 

kellő számú távvezetékkel összekössék, és így együttműködő vagy más néven kooperációs villamosenergia-

rendszert hozzanak létre. A távvezetékekkel összekapcsolt erőművek, valamint az ezekhez csatlakozó különféle 

elosztó hálózatok és a hálózatokon keresztül ellátott villamosenergia-fogyasztók összessége alkotja a 

kooperációs villamosenergia-rendszert, amelyben az erőművek egymással szinkron kapcsolatban járnak. 

A kooperációs energiarendszerek előnyei annál inkább érvényesülnek, minél nagyobb a rendszer össz 

teljesítőképessége. Ennek alapján az energiarendszerek egyesítésére irányuló integrálódási folyamat nem állt 

meg az országok határainál, hanem egyes szomszédos országok (pl.: CENTREL) (Közép európai országok 

egyesített villamosenergia-rendszere), majd ország csoportok (pl.: előbb UCPTE – Union for the Coordination 

of Production and Transmission of Electricity, majd később UCTE – Union for the Coordination of 

Transmission of Electricity) villamosenergia-rendszereinek egyesítését eredményezte. Napjainkban tehát 

világszerte általánossá váltak az országos és nemzetközi kooperációs villamosenergia-rendszerek. Az UCTE 

rendszeregyesülés országai az 1.3.1 ábrán láthatók. 
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1.3.1. ábra 

Az UCTE –ben résztvevő országok: 

B – Belgium JIEL – Serbia+Montenegro+Macedonia+Bosnia & Herzegovina 

D – Germany L – Luxembourg 

E – Spain NL – Netherlands 

F – France A – Austria 

GR – Greece P – Portugal 

I – Italy CH – Switzerland 

SK – Slovakia SH – Slovenia + Croatia 

CZ – Czech Republic H – Hungary 

PL – Poland 

Jól látható, hogy az UCTE gyakorlatilag a kontinentális Európa országaiban működik, mint szinkronrendszer. A 

volt szovjet köztársaságok (Észtország, Lettország, Litvánia stb.) nem részei az UCTE-nek, csak speciális 

egyenáramú és irány-/szigetüzemű nem szinkron kapcsolatok működnek. Ez igaz a britt és skandináv 

rendszerekre is, amelyek felé egyenáramú kábeleken történik energiacsere. 

A villamosenergia-rendszerek kialakításában az alállomások kapcsolási képe jelentősen befolyásolhatja a VER 

működését és megbízhatóságát. Az 1. mellékletben találhatók a legelterjedtebb nagyfeszültségű alállomásképek. 

3.1. A kooperáció előnyei 

A kooperációs villamosenergia-rendszerek az alábbi előnyökkel bírnak a külön járó (autarch) villamosenergia-

rendszerekkel szemben. 
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Az erőművi teljesítménytartalékok csökkennek, mert az egyes erőművek – üzemzavar esetén vagy a gépek 

rendszeresen szükségessé váló karbantartása idején – kisegítik egymást. Nincs szükség arra, hogy ilyen esetekre 

minden erőműnek saját tartalékai legyenek. 

Az együttműködő erőművek a csúcsterhelés viselésében kisegítik egymást. Az ipari és társadalmi élet 

ritmusának helyi eltérései (pl. a munkakezdés különböző időpontjai, osztott munkaidő stb.), a fogyasztások 

eltérő jellege és egyéb apróbb helyi okok miatt ugyanis a különböző körzetekben jelentkező legnagyobb 

fogyasztások időben nem esnek egybe. Így az egyes körzeti erőműveket a rendszer más körzetében lévő 

erőművek kisegítik a csúcsidei fogyasztói igények fedezésében. Emiatt a kooperációs villamosenergia-

rendszerben a csúcsterhelések kiegyenlítődnek, így csökkenthető az erőművek beépített teljesítménye. Ezen 

hatás az UCTE rendszeregyesülésen belül is érvényesült a kelet-európai országok kooperációs villamosenergia-

rendszereinek csatlakozásával, de méginkább érvényesül majd az orosz energiarendszer csatlakozása után, mivel 

akkor kb 6-8 órás csúcseltolás is kialakul. 

Az egyes erőművek között a terhelés elosztása gazdaságossá válik. Az együttműködő rendszer ugyanis 

megteremti annak a lehetőségét; hogy az üzemidő nagy részében a villamos energiát a leggazdaságosabban 

előállító ún. alaperőművek üzemeljenek, míg a drágábban fejlesztő, kevésbé gazdaságos erőműveket elegendő 

csak a terhelési csúcsok időszakában (az ún. csúcsidőben), vagy az esetleges üzemzavarok vagy üzemi 

rendellenességek alkalmával bekövetkező váratlan gépkiesések időtartamára üzemeltetni. 

A kooperációs villamosenergia-rendszerek nagy összteljesítménye egyre nagyobb egységteljesítményű 

generátorok beépítését teszi lehetővé, ugyanis minél nagyobb egy kooperációs rendszer összteljesítménye, 

annál kisebb hányadot jelent egy önmagában nagy teljesítményű generátor saját teljesítménye, tehát a gép 

üzemzavara esetén nem jelent problémát a kiesett teljesítmény tartalékokból pótlása. A nagy teljesítményű 

gépegységek viszont egyrészt a fajlagos beruházási költségeket csökkentik, másrészt fajlagos 

üzemköltségük is kisebb, mint a kis gépegységeké. 

Hazai szinten a legnagyobb gépek 250 MW-sak, de nagyobb országokban az 1200-1500 MW-os 

egységteljesítmények is megtalálhatók. 

A kooperációs energiarendszerekben a kialakított többszörösen hurkolt hálózatokon csökken a hálózati 

veszteség. 

3.2. A villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya, a 
Magyar Villamosenergia- ipari Rendszerirányító feladatai 

A váltakozó áramú villamos energia nagy mennyiségben, gazdaságosan nem tárolható, tehát az erőművekben 

mindenkor a fogyasztók pillanatnyi igényeinek megfelelő, s természetesen a mindenkori veszteségeket is 

fedező, teljesítményt kell termelni. Ezért a villamosenergia-rendszer zavarmentes, normál üzemmenetében a 

teljesítmény-egyensúlynak adott frekvencia mellett minden pillanatban érvényesülnie kell (1.3.2.1. ábra). 
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1.3.2.1. ábra 

A villamos energia fogyasztása a mindennapi élethez, a mindennapi munkaritmushoz igazodik, így a fogyasztók 

által igényelt villamos teljesítmény időben erősen változó jellegű. Ha a fogyasztók összesített teljesítmény 

értékeit meghatározott időközben (például óránként) regisztráljuk, és az idő függvényében felrajzoljuk, akkor a 

napi terhelési görbéjét kapjuk (1.3.2.2. ábra), amely megmutatja a fogyasztás napi ingadozását. A terhelés így 

az erőművekkel szembeni együttes villamos teljesítmény-igényt jelent. 

 

1.3.2.2. ábra 

A különböző fogyasztói területek napi terhelési görbéinek lefutása a fogyasztók jellegétől, az ipari és háztartási 

fogyasztás arányától, az időjárástól és még sok más helyi körülménytől függően más és más, azonban 

általánosan jellemző rájuk az 1.3.2.2. ábrán látható jellegzetes "kétpúpú" alak. Ez azt mutatja, hogy a napi 

terhelésben két terhelési csúcs jelentkezik: az egyik az ipari üzemek beindulása és a reggeli háztartási fogyasztás 

által okozott ún. délelőtti csúcs, a másik az esti csúcs, amelyet elsősorban a munkaidő lejárta után az azonos 

időben jelentkező háztartási fogyasztás, valamint közvilágítás bekapcsolása okoz. Ez utóbbi csúcs egyre inkább 

ellaposodik, mert mind tarifális, mind egyre több technikai eszköz áll rendelkezésre, hogy a fogyasztást úgy 

szabályozzuk, hogy a fogyasztók egy része ezen a csúcsidőn kívül vételezzen. 

A csúcsterhelés (Pcs) tehát a meghatározott időtartam (pl. nap, év) alatt igénybe vett legnagyobb villamos 

teljesítmény. Az év folyamán előforduló (pl. napi) csúcsterhelések közül a legnagyobbat maximális 

csúcsterhelésnek nevezzük. 

Az energiarendszer éves terhelésének alakulására jellemző a napi csúcsterhelések burkológörbéje. A magyar 

villamosenergia-rendszer napi csúcsterheléseinek burkológörbéje az 1.3.2.3 ábrán látható. Az ábrán 

megfigyelhető, hogy a terhelés a nyári hónapokban kisebb volt, mintegy 80 %-a az éves csúcsterhelésnek. Ez az 

adat 1990-ben 30 % volt. A 21. század első éveinek forró nyári időjárása és ezzel a légkondicionáló 

berendezések elterjedése átalakította a fogyasztói szokásokat a nyári és kora őszi hónapokban, egyre csökken a 

téli és a nyári napok legnagyobb teljesítménye közötti különbség. 
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1.3.2.3. ábra 

Ez a magyar energiarendszerben azért kedvezőtlen, mert az erőművi és hálózati karbantartások miatti 

kikapcsolásokat csak összehangoltan és korlátozottan teszi lehetővé, mivel a tartalék kapacitások szűkösek. A 

napi terhelés 1.3.2.3 ábrán részletezett időbeli változása a villamosenergia-rendszer erőműveinek üzemvitele elé 

elég komoly műszaki feladatot állít. Az egyes gépegységeket ugyanis a fogyasztói igényeknek megfelelően kell 

elindítani, leállítani, illetve terhelni, vagyis a rendszerben mindenkor jelentkező terheléseket a rendelkezésre álló 

erőművi gépegységeknek kell előállítani. Azt tehát, hogy az erőmű (vagy annak a gépegysége) üzembiztosan 

igénybe vehető teljesítőképességéből esetenként ténylegesen mennyit vesznek igénybe, vagyis milyen 

mértékben terhelik az erőművet, a műszaki szempontok mellett elsősorban gazdasági szempontok (liberalizált 

árampiac) határozzák meg. 

A hőerőművek egyik legfontosabb műszaki-gazdasági jellemzője a fajlagos hőfogyasztás [q] = kJ/kWh, amely 

az erőmű által kiadott villamos energiára vonatkoztatva az alábbi összefüggéssel fejezhető ki: 
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ahol: 

[Q] = kJ a tüzelőanyagból felszabadított hőmennyiség, amelyet a villamosenergia-termelésre felhasznált 

tüzelőanyag tömegének ([m] = kg) és fajlagos fűtőértékének ([H] = kJ/kg) szorzatából számítunk, 

[Wki] = kWh az erőműből a hálózatba juttatott (kiadott) villamos energia mennyisége. 

Minél kisebb az erőmű fajlagos hőfogyasztása, annál kisebb lesz a villamosenergia-termelés önköltsége, tehát 

annál gazdaságosabb az erőmű üzemeltetése. Ezt figyelembe véve érthető az a törekvés, hogy különféle műszaki 

megoldásokkal igyekeznek az erőművek fajlagos hőfogyasztását a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni. 

A fajlagos hőfogyasztás a villamosenergia-termelés hatásfokával analóg adat. 3600 kJ/kWh fajlagos 

hőfogyasztás felel meg a 100 %-os hatásfoknak. Az erőmű hatásfokát tehát a következő összefüggéssel 

számíthatjuk ki: 

 

ahol: [q] = kJ/kWh a fajlagos hőfogyasztás. 

A hazai erőművek átlagos fajlagos hőfogyasztása például 1950-ben kb. 21000 kJ/kWh, átlagos hatásfoka pedig 

kb. 17% volt. 2005-ben e két jellemző érték 10155 kJ/kWh, illetve 35%, ami szemlélteti a villamosenergia-

termelés gazdaságosságának a műszaki színvonal fejlődése révén bekövetkezett javulását. 

Megkülönböztetünk alaperőműveket, amelyek az energiarendszer alapterhelését viszik, olyan terhelést, amely 

egész évben viszonylag egyenletes. Így ezek az erőművek, amelyek célszerűen az energiarendszer legjobb 

hatásfokú, legkisebb önköltséggel termelő erőművei és – a szükséges karbantartási idő kivételével – egész évben 

állandóan üzemben vannak. Ma már a TISZA-II leállításával gyakorlatilag csak a paksi atomerőmű és a Mátrai 

erőmű (Mátrai Erőmű Zrt. hazai alapanyagból, lignitből termel villamos energiát) viselkedik alaperőműként. 

Menetrendtartó erőmű az olyan váltakozó terhelésű erőmű, amelyik a napi terhelési görbe csúcsidőn kívüli, 

viszonylag kisebb terhelésváltozásainak fedezésére szolgál. Kihasználásuk valamivel kisebb, mint az 

alaperőműveké, azonban terhelésük – a mindenkori fogyasztói igényhez igazodva – viszonylag tág határok 

között változhat. Ezért menetrendtartó erőműként olyan gépegységekkel ellátott erőművet célszerű üzemeltetni, 

amelyek a terhelés változásait "rugalmasan" képesek követni. 

Ha a kooperációs villamosenergia-rendszer napi csúcsterhelési időszakaiban a fogyasztók villamosenergia-

igénye nagyobb, mint amennyit a rendszer alaperőművei és menetrendtartó erőművei együttesen termelni 

képesek, akkor a fogyasztói igények kielégítése érdekében, e viszonylag rövid időtartamra – néhány óra – 

üzembe veszik a rendszer ún. csúcserőműveit. Csúcserőműként célszerű azokat az erőműveket üzemeltetni, 

amelyek indulása viszonylag gyors, ugyanis egyrészt ilyen erőműveket nem kell a csúcsterhelés jelentkezése 

előtt már hosszú órákkal előkészíteni az indulásra, másrészt a csúcsterhelésnek a tervezett időpontnál korábban 

való jelentkezése esetén a rendszerben rugalmas, gyorsan igénybe vehető tartalékot jelentenek. 

Ilyen erőművek a gázturbinás erőművek vagy a vízerőművek közül a tározós erőművek. A terhelés időbeli 

ingadozása egyébként igen kedvezőtlen az erőművek, elsősorban a gőzerőművek üzemére. A kazánoknak és 

gőzturbináknak, valamint segédberendezéseknek gyakori leállítása és indítása csökkenti a berendezések 

élettartamát és hatásfokát, bonyolulttá teszi az üzemvitelt és többletköltségeket jelent. Ezt figyelembe véve 

természetes az a törekvés, amely a terhelési csúcsok csökkentésére irányul. 

E szempontból a villamosenergia-rendszer jellemző mérőszáma a csúcskihasználásióraszám, amely 

megmutatja, hogy adott időszakban (nap, hónap, év) a rendszer erőműveinek hány órát kellett volna üzemelnie 

az adott időszak alatt a rendszerben előforduló maximális csúcsterheléssel ahhoz, hogy ugyanannyi villamos 

energiát termeljenek, mint amennyit normál üzemmenetben a vizsgált időszakban termeltek. 
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A villamosenergia-rendszer csúcskihasználási óraszáma [tcs] = h az alábbi összefüggéssel számítható: 

 

ahol: 

[Wt] = MWh a rendszer erőművei által a vizsgált időszakban termelt összes villamos energia mennyisége (2005-

ben – az importot is figyelembe véve – 41876 GWh); 

[Pcsmax] = MW: a rendszer maximális csúcsterhelése a vizsgált időszakban (2005-ben kerekítve 6440 MW). 

Ezen adatokkal a 2005. évre vonatkozó csúcskihasználási óraszám 6500 óra. 

A terhelési görbét vizsgálva belátható, hogy minél nagyobb a rendszer csúcskihasználási óraszáma, annál kisebb 

a különbség a völgyidőszak legkisebb terhelése és a legnagyobb csúcsterhelés között, vagyis annál „laposabb” a 

terhelési görbe, annál jobban kitöltődnek a terhelési völgyek. 

Ez esetben viszont egyre kisebb erőművi teljesítmény mobilizálása szükséges a csúcsidőszak terhelésének 

fedezésére. A csúcskihasználási óraszám növelése tehát, mind az erőművek üzemvitele, mind pedig 

energiagazdálkodási, gazdaságossági szempontokból előnyös a rendszer számára. 

Az együttműködő villamosenergia-rendszerek létrehozásának már önmagában csúcsterhelés-csökkentő hatása 

van, hiszen a kooperációs energiarendszerekben a csúcsterhelések időben eltolódnak, és így a kooperációs 

rendszercsúcs kisebb lesz, mint az összetevő rendszerek csúcsainak összege, ezáltal a csúcskihasználás is javul. 

A terhelési csúcsok csökkentésének eszköze lehet például az ipari fogyasztók tarifális ösztönzése a csúcsidőben 

csökkentett teljesítményvételezésre. A terhelési völgyek kitöltésének hatékony eszköze a villamos hőtároló 

fogyasztóknak (pl. bojlerek, hőtároló villamos kályhák stb.) a völgyidőszakban (pl. éjszaka) történő 

bekapcsolása. 

Az erőművek és a hálózatok a villamosenergia-ellátás létesítményei összefoglaló névvel a villamos művek. A 

villamosenergia-szolgáltatáshoz egy működő rendszerre, azaz a villamos művek együttműködő irányított 

üzemére van szükség, amelynek neve villamosenergia-rendszer. 

A villamosenergia-szolgáltatás egyik legfontosabb követelménye a folyamatos rendelkezésre állás, amelyet a 

normál üzemmenetet megszakító üzemzavarok nagysága, hosszúsága, és kiterjedtsége befolyásol. Azért, hogy a 

különböző kiterjedtségű, és teljesítőképességű rendszereket ebből a szempontból is össze lehessen hasonlítani, 

megalkották a rendszerperc fogalmát. A rendszerperc azt mutatja meg, hogy a kiesett energiát a rendszer 

csúcsterheléssel hány perc alatt tudja pótolni. 

Egy villamosenergia-rendszer rendszerperce [tVER] = perc az alábbi összefüggéssel számítható: 

min, 

 

[WKI] = kWh a rendszer által nem szolgáltatott „kiesett” villamos energia mennyisége; 

[Pcsmax] = MW: a rendszer maximális csúcsterhelése a vizsgált időszakban. 

A villamosenergia-rendszer erőműveinek és hálózatainak üzemirányítását és az üzemmenet állandó ellenőrzését 

a magyar átviteli rendszerirányító (TSO – Transmission System Operator) a MAVIR végzi. A villamosenergia-

rendszer üzemének központi irányító és ellenőrző szervére azért van szükség, hogy a fogyasztók mindig a 

szükség szerint termelt, átvitt és elosztott villamos energiát megkapják, az e1őírt frekvencia- és 

feszültséghatárok betartásával. Nyilvánvaló, hogy ilyen feladatokat csak olyan szervezet képes ellátni, 

amelyiknek mindenkor kellő áttekintése van az energiarendszer egészéről. A rendszerirányítónak ehhez 

megfelelő információval kell rendelkeznie az energiarendszer erőműveinek, illetve a fontosabb, 

csomópontjellegű transzformátor-állomásainak pillanatnyi teljesítményhelyzetéről, a csomópontok 
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feszültségéről, a rendszer frekvenciájáról, az erőművek és alállomások villamos kapcsolási állapotáról stb. 

Ezeket az információkat a rendszerirányító a különféle távbeszélő-, távmérő- és távjelző-összeköttetéseken 

keresztülkapja meg. Kiterjedt kooperációs villamosenergia-rendszerben egyetlen TSO technikailag nem képes a 

rendszer egészét összefogni, ezért az együttműködő rendszeren belül a rendszerirányítók többszintű 

megosztásban végzik a feladataikat. Ez a hierarchikus irányítási rendszerfelépítés a nemzeti villamosenergia-

rendszerekben tovább épül. 2010-ig a személyzet nélküli alállomások távkezelése öt kezelőközpontból (KEK) 

valósult meg, de tevékenységüket folyamatosan a MAVIR központi Diszpécser Szolgálata veszi át (1.3.2.4 

ábra)! 

A körzeti diszpécser szolgálat (KDSZ) a főelosztó-hálózat és az elosztóhálózat valamely elhatárolt körzetének 

az üzemirányítását végzi. A főelosztó-hálózat növekedésével a KDSZ-ek a középfeszültségű elosztóhálózatok 

közvetlen üzemirányítását átadják az e célból létrehozott üzemirányító központnak (ÜIK). A MAVIR – amely a 

magyar villamosenergia-rendszer (VER) központi üzemirányító szerve – gondoskodik a magyar 

villamosenergia-rendszer megbízható, hatékony és biztonságos irányításáról, a szükséges tartalékokról az 

erőművekben és hálózatokban, a nemzetközi kooperációs összeköttetésekben, valamint irányítja a KDSZ-eket. 

Kapcsolatot tart a nemzetközi kooperáció üzemirányítását és ellenőrzését végző regionális TSO-kkal. A magyar 

villamosenergia-rendszer operatív üzemirányításának kapcsolati rendszere az 1.3.2.4. ábrán látható. 

A hazai rendszeren belül közvetlen kapcsolat van kiépítve az 1.3.2.4 ábrán I-gyel jelölt szinten található 

villamos művekkel, illetve irányítási központokkal (erőművek, az országos alaphálózat csomóponti alállomásai, 

KDSZ-ek). A II. szintet közvetlenül a KDSZ-ek irányítják, a III. szinten elhelyezkedő középfeszültségű 

elosztóhálózat operatív üzemirányítását az üzemirányító központok (ÜIK) végzik. A nagy fogyasztók általában 

a KDSZ-ekkel állnak kapcsolatban, míg a többi fogyasztóval a kapcsolattartás az ÜIK feladata.) 

A számítógépes műszaki információs rendszerek online elérhetősége, a műholdas helymeghatározás (GPS) és a 

mobil telefon-összeköttetés, valamint a magas színvonalú vevőszolgálat (CALL CENTER) új típusú irányítási 

szint megjelenését eredményezi (összevont KDSZ-ÜIK). 

 

1.3.2.4. ábra 

A MAVIR három fő tevékenysége: 

• Rendszerirányítás és hálózatfejlesztés, -üzemeltetés; 

• A VER közép és hosszú távú tervezése; 

• Közreműködés a kereskedelemben. 
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A rendszerirányítás feladata az országos villamosenergia-rendszer mindenkori teljesítmény-egyensúlyának 

fenntartása, a villamosenergia-piac mérlegkörei tervtől eltérő teljesítményforgalmának kiegyenlítése. Ehhez meg 

kell határozni a szükséges tartalékokat, a szabályozás számára lekötött teljesítményeket, és azt is figyelembe 

kell venni, hogy melyik erőmű milyen gyorsan, milyen hatásfok-változással és mennyiért tudja követni az 

elrendelt változásokat. 

A hálózatfejlesztés és -üzemeltetés feladata a hazai átviteli hálózat és a nemzetközi távvezetékek alkalmassá 

tétele a zavartalan üzemhez szükséges teljesítmények szállítására, és az üzemtartási, fenntartási (karbantartási) 

feladatok koordinálása. 

A kereskedelemben történő közreműködés ma már a MAVIR erőforrásainak nagyobb részét kötik le. A 

MAVIR egyrészről irányítja az export-import akciókat, másrészt a termelői, kereskedői és részlegesen 

fogyasztói oldalt is . 

A VER közép és hosszú távú tervezési feladata egyrészt a villamosenergia-törvényben, szabályzatokban, 

szerződésekben meghatározott EU normáknak megfelelő ellátás-, és üzembiztonság megteremtése, az átviteli 

hálózatok olyan mértékű fejlesztése, amely lehetővé teszi a villamosenergia-piac egésze számára a hatékony 

működést. Részt vesz az európai villamosenergia-rendszer működőképességének fenntartásában és gondoskodik 

a diszkriminációmentes hozzáférésről, azaz arról, hogy a rendszerhasználók azonos feltételek mellett azonos 

minőségű szolgáltatásokat vehessenek igénybe. 

A tervezéshez rendszeresen figyelemmel kíséri a hazai villamosenergia-fogyasztás várható alakulását. 

Rendszeres időközönként felmérést készíttet az igénynövekedés alakulását befolyásoló bel- és külföldi feltételek 

változásairól, azok hatásairól, meghatározza és jelzi a szezonális terhelés és az energiaigény várható alakulását. 

A kereskedelemi közreműködés a piacszervezés területén a liberalizált villamosenergia-piac működési 

feltételeinek biztosítása, a mérlegkörrendszer működtetése. 

3.3. Nemzetközi kooperációs villamosenergia-rendszerek 

Az UCTE (Union for the Coordination of Transmission of Electricity), az európai kontinensen párhuzamosan 

üzemelő és ezáltal nemzetközi rendszeregyesülést alkotó rendszerek TSO-inak szervezete (lásd 1.3.1. és 1.3.3.1. 

ábrákat). 

Az UCTE hálózatán közel 450 millió embert látnak el villamos energiával. A 2010. évi villamosenergia-

fogyasztás közel 2600 TWh, a csúcsterhelés közel 450 GW, a beépített teljesítmény 700 GW volt. 

Az UCTE jogelődje az 1951-ben nyugat Európában alapított UCPTE. A villamosenergia-piac deregulációjára 

1999.-ben került sor, amelynek során a vertikálisan integrált villamosenergia-társaságokat szétválasztották, 

vagyis a villamosenergia-termelést szétválasztották a villamosenergia-szállítás és -elosztás feladataitól. 1999. 

július 1-jétől az UCTE csak a villamosenergia-rendszerirányítói és -üzemeltetői funkciókból eredő 

tevékenységet végzi, vagyis a villamosenergia-termelők érdekeinek koordinálása átkerült más szervezetekbe. 

Ezt tükrözi az, hogy a szervezet korábbi nevéből (UCTPE) kikerült a termelésre (Production) utaló P betű. 

Az egyik legnagyobb kooperációs villamosenergia-rendszert az UCPTE-t (Union for the Coordination of 

Production and Transmission of Electricity) 1951-ben nyolc nyugat-európai ország (Ausztria, Belgium, 

Franciaország. Hollandia, Luxemburg. Német Szövetségi Köztársaság. Olaszország és Svájc) mértékadó 

villamosenergia-termelő és -szállító társaságai hozták létre abból a célból, hogy biztosítsák a villamos energiát 

termelő egységek és az átviteli rendszerek optimális és hatékony kihasználását, és hogy elősegítsék a villamos 

energia nemzetközi cseréjét. A szervezethez 1978-ban csatlakoztak Spanyolország, Portugália, Törökország és 

Jugoszlávia villamos társaságai is, így 12 nyugat-európai ország nemzeti villamosenergia-rendszere üzemelt 

párhuzamosan az UCPTE rendszeregyesülés keretében. 1995-től a CENTREL-rendszer (lengyel, cseh, szlovák 

és magyar rendszer) párhuzamosan üzemel az UC(P)TE-rendszerrel, és az újjáalakult UCTE rendszer tagjaiként 

a CENTREL rendszert megszüntették. A SUDEL az UCTE délkeleti régiójának együttműködése a balkáni 

háború következtében 1993-ban kettészakadt, a levált rész újra szinkronizációjára 2004-ben került sor. Ma 

Bulgáriával és Romániával 22 európai országból 33 TSO tagja az UCTE-nek. Az albán rendszer nem tagja az 

UCTE-nek, de azzal szinkron üzemel. A nyugat ukrán rendszer a magyar-ukrán 750 kV-os távvezeték újbóli 

üzembe helyezésével egyidejűleg, 2002-től szinkron üzemel az UCTE-vel. Az Egyesült Királyság (UKTSOA) 

VERE Szövetsége (Nagy-Britannia 70 GW teljesítőképességű kooperációs villamosenergia-rendszeréhez 

Anglia, Wales, Skócia, Írország és Észak Írország hálózatai tartoznak) és a skandináv VERE (NORDEL 

Svédország, Norvégia, Dánia, Finnország és Izland rendszeregyesülése) tenger alatti kábelekkel kapcsolódnak 
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az UCTE átviteli hálózatához. Az UCTE szinkronkapcsolatot létesített az észak-afrikai arab országok 

rendszereivel is, és ezzel kontinensek közötti kapcsolat létesült, amelyet a Földközi-tenger körüli hálózattá 

terveznek kiépíteni. 

Az UCTE-ben kiegyensúlyozott teljesítménymérlegű villamosenergia-rendszerek valósítanak meg párhuzamos 

üzemet elsősorban rövid idejű üzemzavari kisegítés, szezonális jellegű villamosenergia-csere, és a pillanatnyi 

gazdaságos villamosenergia-termelést segítő kölcsönös szállítások formájában. E rendszerben a villamos energia 

rendszeres, huzamos ideig tartó export ill. import szállításai csak viszonylag kis mértékben valósulnak meg. Ezt 

tükrözi az UCTE tagországai közötti nemzetközi vezetékek nagyszámú, viszonylag rövid összeköttetésekből 

kialakított struktúrája is, amely általában nagy tartalékkal stabil párhuzamos üzemet biztosít. (Az UCTE 

rendszer országai között több mint 100 nemzetközi rendszerösszekötő távvezeték üzemel.) Az európai 

villamosenergia-rendszerek az 1.3.3.1. ábrán láthatók. 

 

1.3.3.1. ábra 

A CENTREL TÖRTÉNETE 

A magyar villamosenergia-rendszer több évtizeden keresztül párhuzamosan járt a volt KGST-országok 

villamosenergia-rendszereinek egyesülésével (KGST–VERE). 

Ennek keretében jelentős villamosenergia-mennyiséget importált a volt Szovjetunióból. Szigetüzem és 

irányüzem formájában kisebb villamosenergia-együttműködést valósított meg az osztrák villamosenergia-

rendszerrel. 

A magyar villamosenergia-rendszernek a KGST–VERE rendszerrel való együttműködéséből három kedvezőtlen 

öröksége volt: 

• egyoldalúan erős hálózati kapcsolat a volt KGST-országokkal és gyenge kapcsolat az UCPTE irányába; 

• nagy importhányad és egyoldalú importfüggőség a volt Szovjetuniótól; 

• a villamosenergia-ellátás minőségi jellemzői nem feleltek meg a nyugat-európai normáknak. 

A korábbi KGST–VERE rendszerrel való együttműködés számos előnnyel járt. A „gyenge” rendszerkapcsolat 

igen felkészült tudást igényelt a MAVIR (korábban OVT) diszpécsereitől. Ily módon az UCTE-hez történt 

egyesítés nem okozott szakmai problémát az átállás idején. 
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A Szovjetunió politikai és gazdasági problémái, a KGST megszűnése és a magyar gazdaságnak az Európai Unió 

felé irányuló tendenciája azt eredményezték, hogy a magyar, szlovák, cseh és lengyel villamosenergia-

társaságok között szoros együttműködés jött létre. 

Ennek eredményeként a négy villamosenergia-rendszer 1990-91-ben bejelentette az UCPTE-hez való 

csatlakozási szándékát. Az UCPTE a csatlakozás kezelésére létrehozta az UCPTE és a közép-európai 

villamosenergia-társaságok 11 oldalú bizottságát, a négy közép-európai társaság, valamint a hét UCPTE-

társaság részvételével. 

A bizottság 1992-ben követelményrendszert („Maßnahmenkatalog”-ot) fogalmazott meg, amelynek kielégítése 

esetén a párhuzamos üzem (a megfelelő üzemi próbák után) megvalósítható. 

Időközben a négy villamosenergia-társaság (lengyel, cseh, szlovák, magyar) együttműködése szorosabbá vált 

(kiterjedt a gazdasági, fejlesztési, üzemviteli, kereskedelemi területekre is). A négy társaság ezt a kooperációt 

1992. október 11-én a CENTREL nevű egyesülésben intézményesítette. Ily módon az UCPTE a négy 

villamosenergia-társaságot együttesen kezelte mind a követelményrendszer, mind a próbaüzem és a párhuzamos 

kapcsolás szempontjából. 

1993-ban a KGST–VERE rendszeren belüli gazdasági problémák miatt a rendszer három részre esett szét. A 

keleti orosz területre, az ukrajnai és ezzel párhuzamosan járó bolgár részre, valamint a CENTREL-re, amellyel 

párhuzamosan üzemelt a VEAG-gal (a kelet-német villamosenergia-rendszer) és egy kis ukrán szigettel. Így a 

CENTREL közel kétévnyi kényszerű autonóm üzemet valósított meg. 

Ebben az autonóm üzemben 1994 elejétől fokozatosan megvalósultak a Maßnahmenkatalog-ban 

megfogalmazott követelmények: 

1. Műszaki intézkedések: 

• Pontos műszaki paraméterekkel meghatározott mennyiségű és minőségű tartaléknak kell rendelkezésre állnia, 

amellyel az együttműködő rendszerben néhány másodperc alatt automatikusan pótolható egy esetleges 

üzemzavar esetén a kieső teljesítmény. Ezt a primer tartaléknak illetve a primer szabályozásnak kell 

biztosítani. 

• Körülbelül tíz perc alatt a nemzetközi energiacserét is helyre kell állítani, ezt a szekunder tartaléknak, illetve a 

szekunder szabályozásnak kell biztosítania. 

• Az újonnan létesítendő erőművi blokkoknak meg kell felelniük az UCTE előírásainak. 

• A villamosenergia-rendszer üzembiztonságának meg kell felelnie az (n-1)- elvnek, azaz egy tetszőleges 

rendszerelem kiesése nem korlátozhatja a rendszer működését. 

• Úgynevezett "védelmi tervet" kell készíteni. 

• Meg kell határozni azokat a további üzemviteli feltételeket, amelyek szükségesek a CENTREL hálózatának 

és a velük szomszédos rendszereknek az összekapcsolásához. 

2. Energiagazdálkodási intézkedések: 

A meglévő nemzetközi szerződéses kötelezettségeket továbbra is teljesíteni kell. 

3. Szervezeti intézkedések: 

Koordinálni kell a rendszerirányítást, az energiacsere mérését és elszámolását, a hálózatfejlesztést és más 

műszaki, üzemviteli, energiagazdálkodási feladatokat. 

Ezek között elsősorban említésre érdemes a teljesítmény-frekvencia szabályozás (primer és szekunder 

szabályozás), melynek minősége 1995-re már megfelelt az UCPTE előírásainak. Ebben az időszakban 

megvalósult a követelményrendszer gazdasági és szervezeti része is. 

UCPTE-vel való párhuzamos üzem megvalósítását eredetileg 1996 végére ütemezték. A CENTREL-en belül a 

Maßnahmenkatalog megvalósítása gyors ütemben haladt, felmerült a korábbi próbaüzem lehetősége. A 

próbaüzemet a CENTREL egy kéthetes autonóm próbaüzeme kellett hogy megelőzze, amelynek során a 
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rendszer működését előre tervezett rendszerzavarásokkal próbálták ki. A próba sikerrel végződött és azt az 

UCPTE elfogadta. 

Ennek alapján 1995. október 18-án 12 óra 30 perckor a CENTREL-rendszert párhuzamosan kapcsolták az 

UCPTE-rendszerrel, akkor még próbaüzem jelleggel. 

Ezzel kezdetét vette a próbaüzem második szakasza, amelynek tervezett időtartama hozzávetőlegesen egy év 

volt. 1998-ra sikerült elérni, hogy a CENTREL egyesülés az UCPTE társult tagja legyen. 2001. május 17-én a 

CENTREL az újjáalakult UCTE teljes jogú alapító tagja lett. A CENTREL-re mint az Európai Unión és az 

UCTE-n belüli formális szervezetre ma már nincs szükség, ezért 2006.december 31-ével megszűnt. 

3.4. A villamosenergia-termelés fő jellemzői 

A világ energiamérlegére jellemző, hogy állandóan növekszik benne villamos energia részaránya. 1920-ban az 

összes energiafelhasználásban a villamos energia részaránya kb. 7 % volt, 2000-ben 18 %, 2010-ben eléri a 

20%-ot és valószínűsíthető, hogy e tendencia a jövőben is érvényesül. Ezt az indokolja, hogy a villamos energia 

viszonylag gazdaságosan állítható elő, nagy távolságokra is kevés veszteséggel szállítható, rendkívül 

sokoldalúan hasznosítható és a felhasználóknál a „legtisztább” energiaforrásként jelentkezik. Ezt igazolja az a 

tény is, hogy a villamosenergia-felhasználás mindig nagyobb ütemben nő, mint az összes energiafelhasználás. A 

váltakozó áramú villamosenergia-termelést – mivel a „termék” nem raktározható – alapvetően a mindenkori 

fogyasztói igények határozzák meg. 

Egy ország villamosenergia-fogyasztásának volumene, a fogyasztás struktúrája számos tényező függvénye. 

Ilyenek például: az iparosítás mértéke, az ipar struktúrája, az ipari technológiák energiaigényessége, a 

mezőgazdaság üzemszerűsége, az infrastruktúra fejlettsége, a háztartások villamosítottságának mértéke stb. A 

világ országainak villamosenergia-felhasználását elemezve tényszerűen igazolódik, hogy a világ 

villamosenergia-igénye folyamatosan nő. 
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1.3.4.1. ábra Forrás: MAVIR – PÖYRY-ERŐTERV 

Az adatok tanulmányozásából az a fontos következtetés vonható le, hogy a nyári fogyasztás jelentős ütemben 

növekedett az utóbbi 10 évben és ugyanez vonatkozik a kiserőműves termelésre is. A primerenergia-

felhasználás azonban csökkenő trendet is elérhet, ha az alkalmazott technológiák energetikai hatásfoka javul. A 

kiserőművi részarány jelentősen emelkedett . A Paksi és Mátrai erőművek a teljes termelés ~ 60%-át biztosítják. 

Nem lehet elvitatni a két alaperőmű meghatározó szerepét sem, a paksi és mátrai erőművek a teljes temelés 

60%-át adják! 

A villamosenergia-felhasználás növekedését korunkban jelentősen befolyásolja a primer energiahordozó 

készletek – elsősorban a kőolaj – egyre csökkenő mértéke, a villamosenergia-termelés ezzel együtt növekvő 

költségei, valamint az előállítás és hasznosítás különböző módszereinek a környezetre gyakorolt káros hatásai 

(környezetszennyezés). 

Magyarország villamosenergia-termelésének és -felhasználásának alakulása – 1925 és 2011 között – látható az 

1.3.4.2. ábrán. 

2011-ben az országos fogyasztás + veszteség (Bruttó fogyasztás) 42,64 TWh volt. Az import (5,19 TWh. A 

diagram emellett bemutatja az ország összes villamosenergia-felhasználását, azaz az erőművi önfogyasztással 

növelt bruttó fogyasztást – miután a nemzetgazdasági tervezés általában ezt az adatot használja –, valamint a 

hazai erőművek nettó termelését és a villamosenergia-importszaldó alakulását is. A diagram így lehetőséget 

nyújt e kategóriák arányváltozásainak vizsgálatára. 

 

1.3.4.2. ábra 

Az erőművekben termelt villamos energia egy része az erőművek önfogyasztásának fedezésére fordítódik. Az 

erőművek fő- és segédberendezéseinek rendeltetésszerű működéséhez ugyanis jelentős mennyiségű villamos 

energia szükséges. Ilyen erőművi nagyfogyasztók pl. a tüzelőanyag szállításához és előkészítéséhez használt 

nagyteljesítményű villamos motorok (pl. szénőrlő malmok hajtómotorjai), a kazánokat vízzel ellátó 

tápszivattyúk hajtómotorjai, a füstgázokat elszívó ventillátorok motorjai stb. 

Az erőművi berendezések üzemeltetéséhez szükséges villamos energiát szolgáltató kapcsoló- és elosztó-

berendezéseket összefoglaló néven segédüzemi vagy háziüzemi berendezéseknek nevezik. 

Egy erőmű önfogyasztásának nagysága számos tényező függvénye. Mindenekelőtt függ az erőműben átalakított 

primer energiahordozó fajtájától. Könnyen belátható például, hogy a vízerőművek önfogyasztása jóval kisebb, 

mint a hőerőműveké (nincs kazán, tehát sem a tüzelőanyag-előkészítő és -szállító berendezések, sem a kazánt 

kiszolgáló segédberendezések nem jelennek, meg mint villamosenergia-fogyasztók). A hőerőművek közül az 

olajtüzelésű erőművek önfogyasztása valamivel kisebb a széntüzelésűekénél. Előbbieknél a tüzelőanyag-

szállítás és -előkészítés egyszerűbb, kevesebb és kisebb villamosenergia-fogyasztású berendezés szükséges. 

Még az elvileg azonos felépítésű erőműveknél is jelentős eltérést mutat az önfogyasztás mértéke az alkalmazott 

technológia, a gépészeti- és villamos berendezések kialakítása stb. függvényében (pl. szénportüzelésű erőművek 

önfogyasztása az erőmű teljesítményének 6...12%-a között mozog). 

Az 1.3.4.3 ábrán a magyarországi villamosenergia-termelés és -felhasználás éves folyamatábrája (2005) látható. 

Az ábra alsó része a villamosenergia-fogyasztás főbb fogyasztói csoportok szerinti megoszlását mutatja. Az ábra 

bal oldalán a kisfeszültségű, jobb oldalán pedig, a nagyfeszültségű fogyasztók jellemző csoportjai láthatók. Ez 

alól kivétel a "hálózati veszteség"-gel jelölt "fogyasztói csoport”, amely rajztechnikai okokból került a 

kisfeszültségű oldalra. A villamos energiát szállító hálózatokon ugyanis – függetlenül azok feszültségszintjétől – 

a rajtuk átfolyó villamos áram veszteséget okoz, amely többnyire Joule-hő formájában a környezetnek adódik át. 

E veszteség nagysága, fajtája már függ a vezeték kialakításától, elhelyezésétől stb. 
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1.3.4.3. ábra 

Az 1.3.4.3 ábrából látható, hogy 2011-ben a VER összes hálózati vesztesége az összes villamosenergia-

fogyasztás kb. ~10%-a. 

A nagyfeszültségű fogyasztók gyakorlatilag az ipari fogyasztókat jelentik. Az ipari fogyasztók napi terhelési 

görbéje kiegyenlített jellegű (1.3.4.4. ábra), ugyanis a nagyipari létesítmények közül viszonylag sok üzem 

dolgozik két vagy három műszakban. Az 1.3.4.4. ábrából látható, hogy az ipari fogyasztók terhelési csúcsa a 

délelőtti órákban lép fel, s az esti csúcsterhelésük ennél kisebb. 

A nagyfeszültségű fogyasztókat a villamosenergia-gazdálkodásért felelős országos hatóság (a Magyar Energia 

Hivatal) kötelezi arra, hogy havonta egy meghatározott napon óránként és ugyanazon a napon az esti 

csúcsidőszakban negyedóránként mérjék és regisztrálják tényleges terhelésüket, amely adatokat a fenti hatóság 

részére kell, hogy szolgáltassanak. Ezért ezeket a fogyasztókat mérésköteles fogyasztóknak is szokás nevezni. 

 

1.3.4.4. ábra 
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A nagyfeszültségű fogyasztókra jellemző, hogy a fogyasztók száma viszonylag kevés, azonban egy-egy 

fogyasztó viszonylag nagy mennyiségű energiát használ fel, ami érthető is, hiszen ezek döntő többsége 

energiaigényes technológiával termelő, koncentrált ipari nagyüzem. 

Az ipari fogyasztók (néhány ezer) villamosenergia-felhasználása évente mérsékelt ütemben – jó közelítéssel az 

ipari termelés éves növekedési ütemével azonos mértékben – növekszik, és terhelési görbéjüknek az 1.3.4.4. 

ábrán látható jellegét hosszabb távon is megtartják. 

A kisfeszültségű fogyasztók száma nagy (2005-ben 5 350 000), egy-egy fogyasztó teljesítménye pedig kicsi. Ide 

tartoznak a háztartási és a mezőgazdasági fogyasztók, valamint a közvilágítás. Ezen fogyasztói tömeg vezérlése 

az ún. Hang és rádiós körvezérléssel történik. Ez mintegy 1.5 millió fogyasztót érint. Az Okos Mérés (Smart 

Metering ) elterjedésével a fogyasztók jelenléte és szerepe a villamosenergia-rendszerben sokkal aktívabb lesz. 

Továbbá az elosztott háztartási méretű kiserőművek hatása is jelentős lesz a jövőben, ahogy ez történt 

Németországban vagy Csehországban. 

Az 1.3.4.3 ábrán „Egyéb fogyasztás”-ként jelölt fogyasztói csoport igen változatos összetételű. Ide tartoznak 

például a különféle intézmények, hivatalok, a kisipar stb. A kisfeszültségű, nem mérésköteles fogyasztók napi 

terhelésgörbéje meglehetősen rapszodikus, kiegyenlítetlen jellegű lásd 1.3.4.5. ábra. 

E fogyasztók napi csúcsterhelése az esti csúcsidőszakban jelentkezik, és ennél mindig kisebb a délelőtti 

csúcsterhelés értéke. 

A kisfeszültségű fogyasztók között a legnagyobb fogyasztást a háztartások villamosenergia-felhasználása 

képviseli. 2005-ben a termelt villamos energia 29%-át a háztartások vételezték, vagyis – az 1.3.4.3. ábra szerint 

– kb. annyit, mint a legtöbbet fogyasztó nagyfeszültségű ipari fogyasztói csoport /a feldolgozóipar/. A háztartási 

fogyasztás szokásos napi életritmushoz való igazodása döntő mértékben megszabja a nem mérésköteles 

fogyasztók eredő napi terhelési görbéjének az 1.3.4.5. ábrán bemutatott lefolyását. 

A háztartási fogyasztók villamosenergia-fogyasztása igen dinamikusan nő, amit e fogyasztók számának ütemes 

növekedése mellett a háztartási villamos gépek és készülékek egyre szélesebb körű elterjedése okoz. Ez 

utóbbiak közü1 a legnagyobb fogyasztást a háztartásokban alkalmazott villamos hőfejlesztő berendezések, a 

villamos vízmelegítők (bojlerek), a villamos fűtőkészülékek (direkt üzemű és hőtároló villamos kályhák) és a 

klímaberendezések okozzák. 

 

1.3.4.5. ábra 

A háztartási fogyasztók villamosenergia-felhasználása – drasztikus korlátozások nélkül – csak viszonylag 

kismértékben szabályozható. Ennek egyik hatásos – és hazai gyakorlatban is alkalmazott – módszere a háztartási 

hőtároló berendezések bojlerek és hőtároló villamos kályhák) üzemének oly módon való vezérlése, hogy azok 

éjszaka – tehát a rendszer terhelési völgyidőszakában üzemeljenek. 
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E módszer alkalmazása energetikailag azért előnyös, mert a hőtároló berendezések fogyasztása így a rendszer 

szempontjából kritikus csúcsidőszakban nem jelentkezik, ugyanakkor kitölti a terhelési völgyet, vagyis növeli a 

rendszer csúcskihasználási óraszámát. 

A háztartási hőtároló berendezések felfűtés-vezérlésének eszközei a hazai gyakorlatban az egyes fogyasztókhoz 

vagy fogyasztói csoportokhoz felszerelt kapcsolóórák, ill. a korszerűbb és pontosabb de viszonylag nagy 

beruházás igényessége miatt csak mérsékelt ütemben elterjedő hangfrekvenciás központi vezérlés (HFKV), 

vagy legújabban a rádiófrekvenciás központi vezérlés (RFKV). 

A villamosenergia-fogyasztás struktúrájának az 1.3.4.3 ábrán bemutatott adatai egy adott év tényhelyzetét 

tükrözik. Az egyes fogyasztói csoportok tényleges villamosenergia-felhasználása természetesen évről évre 

változik, azonban a fogyasztás e csoportok közötti megoszlásának arányai csak viszonylag hosszabb távon 

módosulnak különféle, a fogyasztási szerkezetet befolyásoló műszaki-, gazdasági tényezők hatására. Ez alól 

csak a klímaberendezések rohamos terjedése jelent kivételt, amely tendencia előre vetíti, hogy hazánkban is 

előfordulhat, hogy a nyári csúcs meghaladja a télit. 

Az egy lakosra jutó bruttó villamosenergia-fogyasztás tekintetében – az ENSZ statisztikai adatai alapján – 

Magyarország az európai „középmezőnyben” foglal helyet. 2005-ben hazánkban az egy lakosra jutó bruttó 

villamosenergia-fogyasztás 3637 kWh volt, míg az uniós átlag 6400 kWh volt. Érdekes, hogy a világ országai 

között ez a mutató Norvégiában a legnagyobb, ott ugyanis meglehetősen sok erőmű – elsősorban vízerőmű – 

üzemel, lakosainak száma viszont kevés. 

Magyarországon a villamosítás 99,3%-ra becsülhető, azaz az összes lakás és üdülő közül csupán 0,7% nincs a 

közcélú villamos hálózatra kapcsolva. 

Végül a megújuló energiaforrásokból termelt villamos energia mennyiségi összetétele Magyarországon 2005-

ben: 

• Biomassza, biogáz 1514,8 GWh 

• Szélerőmű 9,8 GWh 

• Vízerőmű 197,2 GWh 

• Hulladékhasznosítók 99,0 GWh 

A működő szélerőművek együttes teljesítménye 2005-ben már meghaladta a 17 MW-ot. 2005 végére a 

megújuló energiából termelt villamos energia részaránya az összefogyasztáshoz viszonyítva meghaladta a 4%-

ot, ezzel Magyarország teljesítette az EU felé 2010-ig vállalt 3,6%-os részarányt. 

4. A villamosenergia-átvitel jellemzői 

4.1. A villamos energia útja az erőműtől a fogyasztóig 

A villamos energia a termelő erőművektől a különféle fogyasztókhoz a hálózatokon vihető át. A hálózatok 

feladata tehát a villamos energia szállítása és elosztása. A villamos energia használatára világszerte szinte 

kizárólagosan a háromfázisú, háromvezetékes (kisfeszültségen az egyfázisú fogyasztás ellátása miatt 

négyvezetékes), váltakozófeszültségű rendszerek terjedtek el. E rendszerek névleges frekvenciája általában 50 

Hz (Európa), de üzemelnek ettől eltérő frekvenciájú rendszerek is (pl. Amerikában a névleges frekvencia 60 

Hz). 

Más áramnemet csak különleges esetekben használnak, így pl. egyenáramot a közúti és távolsági villamos vasúti 

vontatásban vagy a nagyipari kémiai elektrolízishez. Nagyfeszültségű egyenáramú átvitelt alkalmaznak – annak 

műszaki, gazdasági előnyei miatt – a villamos energia igen nagy távolságra szállítása esetén, vagy aszinkron 

járó rendszerek összekapcsolására. 

A villamos energiát továbbító távvezetékek elhelyezésétől függően megkülönböztetünk szabadvezetékes 

hálózatokat és kábelhálózatokat. A szabadvezetékek célszerűen kialakított oszlopokra erősített szigetelőkön 

elhelyezett többnyire csupasz vezetékek (sodronyok). A kábelek megfelelően szigetelt és mechanikailag védett 

vezetők, amelyeket rendszerint a földbe fektetnek, vagy arra a célra kialakított, zárt földalatti csatornákban (ún. 

kábelcsatornákban, vagy kábelalagutakban) helyeznek el. 
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A hálózatok szerves részét képezik az alállomások, amelyek általában a hálózatok megfelelő terhelésű 

csomópontjaiban helyezkednek el, és az áram útjának kijelölésére vagy a különböző feszültségű hálózatok 

összekapcsolására szolgálnak. Az előbbieket kapcsolóállomásoknak nevezzük, míg az utóbbiak a 

transzformátorállomások. 

A hálózatok feszültségszintjétől függően megkülönböztetünk kisfeszültségű és nagyfeszültségű hálózatot. A 

vonatkozó magyar szabvány előírásai szerint váltakozófeszültség esetében kisfeszültség az 1 kV alatti 

feszültség, míg az 1 kV és annál nagyobb feszültség már nagyfeszültség. A szabványos feszültségszintek 

hazánkban: kisfeszültség a 0,4 kV (ill. 230 V fázisfeszültség); nagyfeszültség a 3 kV, 6 kV, 10 kV, 20 kV, 35 

kV, 120 kV, 220 kV, 400 kV, 750 kV, – amely értékek alatt mindig a háromfázisú váltakozófeszültségű 

rendszer vonali feszültsége értendő. A 3...35 kV-os hálózatokat a gyakorlati szóhasználatban középfeszültségű 

hálózatoknak szokás nevezni. A kisfeszültségű hálózatok rendeltetése mindenkor a villamos energia közvetlen 

elosztása a fogyasztók között, ezért ezeket a hálózatokat összefoglalóan kisfeszültségű elosztóhálózatoknak 

nevezzük. Egyébként a hálózatok rendeltetés szerinti felosztása az alábbi: 

Elosztóhálózat. Rendeltetése a villamos energia nagyfeszültségen való elosztása az alállomási gyűjtősínektől a 

fogyasztói transzformátorig. Ezek feszültségszintje hazánkban, a közcélú elosztóhálózatok esetében 10 kV, 

illetve 20 kV, míg az ipartelepek belső elosztóhálózatain 3 kV, illetve 6 kV, ezeket szokás szakmai körökben 

középfeszültségű elosztóhálózatoknak nevezni. 

Főelosztóhálózat. Rendeltetése a villamos energia elosztása az alaphálózati csomópontokból a középfeszültségű 

elosztóhálózatok táppontjaihoz, amelyek általában a fogyasztói körzetek súlypontjában helyezkednek el. 

Országos alaphálózat. Feladata az erőművek és a csomóponti nagy transzformátorállomások összekapcsolása, 

a villamos energia nagy mennyiségű szállítása, Az országos alaphálózat külföldre menő távvezetékei alakítják ki 

a kooperációs villamosenergia-rendszert. A magyar alaphálózat távvezetékeinek nagyobb hányada ma már 400 

kV-os. 

Nemzetközi, kooperációs hálózat. A különböző országok alaphálózatainak olyan távvezetéki összekötése, 

amely biztosítja a nemzetközi kooperációs villamos energia rendszerek kialakulását, a villamos energia 

országok közötti szállítását. A szokásos feszültségszintek itt 220 kV, 400 kV és 750 kV. 

Egy villamosenergia-rendszer hálózati feszültségszintjeinek megválasztását elsősorban az határozza meg, hogy 

az adott hálózaton milyen távolságra, mekkora teljesítményt kell üzemszerűen szállítani. A hálózati veszteség 

ugyanis az Pv=I2R-rel arányos, tehát a veszteség csökkentése – ami fontos gazdasági érdek – az áram 

csökkentését teszi szükségessé. Az átvitt teljesítmény a feszültség és az áram szorzatával arányos, ha tehát az 

áramot csökkentjük, akkor ugyanakkora teljesítmény átviteléhez a feszültséget növelni kell. Így keletkeztek az 

egyre nagyobb feszültségű távvezetékek. (Elvileg az átviteli út ellenállásának csökkentése, vagyis a távvezeték 

keresztmetszetének növelése is csökkenti a veszteséget, de ez a módszer csak adott határig követhető.) 

4.2. Hálózati alakzatok 

A hálózat az egyes táppontokat és a fogyasztói pontokat különféle, villamosan összefüggő alakzatokban köti 

össze. Az alakzatok alapvetően abban különböznek egymástól, hogy a villamos energia a tápponttól a 

fogyasztóhoz üzemszerűen hogyan, hány úton juthat el. A hálózatok rendeltetése általában szigorúan megszabja 

az alkalmazható hálózati alakzatot. A következők a tipikus hálózati alakzatok: 

Sugaras hálózat. Egyik végétől táplált, esetleg többszörösen elágazó, nyitott vezetékrendszer, amelynek 

minden fogyasztójához az áram csak egy irányból, egy úton juthat el. Az 1.4.2.1 ábrán látható egy szokásos 

kialakítású sugaras vezeték. A vastag vonallal rajzolt vezetékrészt fővezetéknek (vagy gerincvezetéknek) 

nevezzük, míg a többi szakasz az ún. szárnyvezetékek (vagy leágazó vezetékek). A szárnyvezetékek végén levő 

kis nyilak a fogyasztókat jelöli. A vezetékek a megfelelő helyeken beépített megszakítókkal (négyszöggel 

jelölve) és szakaszolókapcsolókkal (körrel jelölve) bonthatók, azért, hogy a meghibásodott vezetékrészeket le 

lehessen választani karbantartás vagy hibabehatárolás céljából. 
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1.4.2.1. ábra 

A magyar energiarendszer nagyfeszültségű hálózatai közül tipikusan sugaras hálózatok a 20 kV-os 

szabadvezetékes, valamint a 10 kV-os kábeles elosztóhálózatok. A sugaras vezetékek előnye az egyszerű és 

olcsó létesítés, hátránya, hogy a tápponthoz közeli tartós hibák, illetőleg a tápponti meghibásodás esetén a 

vezetéken át ellátott teljes fogyasztói területen megszűnik az energiaszolgáltatás. 

A villamosenergia-szolgáltatás tartós kimaradásának elkerülésére a sugaras vezetékek nyomvonalát úgy 

alakítják ki, hogy az azonos táppontból induló két vezeték-, vagy a különböző táppontból kiinduló két vezeték 

fővezetékei egy pontban találkozzanak. A találkozási pontba megszakítót építenek be. Ez a megszakító normál 

üzemállapotban mindig nyitott, üzemzavar esetében zárása lehetőséget teremt a hibás vezetékszakasz másik 

vezetéken keresztüli ellátásra. Az ilyen hálózatokat gyűrűs- (1.4.2.2. a ábra), illetőleg íves hálózatnak 

nevezzük (1.4.2.2. b ábra). 

Gyűrűs hálózatnak nevezzük azt a két sugaras vezetékből álló alakzatot, amelynek fővezetékei egy táppont 

azonos gyűjtősínjéről indulnak, és kapcsolókészülék közbeiktatásával egy pontban találkoznak. 

Az íves hálózat szintén sugarasan üzemel, de fővezetékei két különböző táppont gyűjtősínjéről indulva, 

találkoznak kapcsolókészülék közbeiktatásával egy pontban. 
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1.4.2.2. ábra 

Körvezeték. Olyan vezeték, amely a táppontból kiindulva az összes fogyasztó érintése után visszatér a 

táppontba, a fogyasztók a gyűjtősínre csatlakoznak (1.4.2.3 ábra). 

 

1.4.2.3. ábra 

A körvezeték tehát több fogyasztói gyűjtősínt összekötő, üzemszerűen mindig zárt vezetékalakzat. Az egyes 

fogyasztói gyűjtősíneket összekötő vezetékszakaszokról itt további leágazások nincsenek. A körvezetékre 

felfűzött bármely fogyasztó üzemszerűen mindig két úton kap táplálást, ami az ellátás üzembiztonságát növeli, 

ugyanis a vezeték bármely szakaszának tartós hibája esetén a fogyasztók energiaellátása – ilyenkor csak egy 

irányból – zavartalan marad. A körvezeték hátránya a nagyobb beruházási költség, és hogy a tápponti 

üzemzavar az összes fogyasztót érinti. 

Párhuzamos (trönk) vezeték. Két vagy több párhuzamos vezetékből álló rendszer, amelyet általában nagy 

teljesítményigényű, rövid távolságú energiaellátás esetén alkalmaznak. (1.4.2.4 ábra). 
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1.4.2.4. ábra 

Hurkolt hálózat. Alapvető jellemzője, hogy különböző táppontok és fogyasztói helyek között egyidejűleg több, 

különböző irányú összeköttetés üzemel. A hurkolt hálózathoz csatlakozó minden fogyasztó több oldalról és 

különféle úton táplálható, így a hurkolt hálózat a legnagyobb üzembiztonságú. Ezen felül komoly előny, hogy 

többféle energiaút (kapcsolási állapot) valósítható meg, amivel elérhető az egyes fogyasztók optimális 

energiaellátása (legkedvezőbb üzemi paraméterek, legkisebb veszteség és kis feszültségesés). A hurkolt 

hálózatok változó üzemállapota miatt komoly feladatot jelent az üzemvitel valamint a megfelelően szelektív 

védelmek kiválasztása és beállítása. A hurkolt hálózat elvi vázlatát mutatja az 1.4.2.5 ábra. 

A magyar energiarendszerben tipikusan hurkolt hálózat a nagyfeszültségű, országos alaphálózat. 

 

1.4.2.5. ábra 

4.3. A hálózatok csillagpontkezelésének módszerei 

A hálózatok csillagpontjait a galvanikusan összefüggő hálózathoz csatlakozó transzformátoroknak – az adott 

hálózattal megegyező feszültségszintű tekercseléseinél kiképzett – csillagpontjai jelentik. (Eszerint például egy 

fémesen összefüggő 120 kV-os hálózat csillagpontjait, a hálózatot tápláló – például 400/120 kV-os – és a 

hálózat által táplált – például 120/20 és 120/10 kV-os – valamennyi transzformátor 120 kV-os tekercseléseinél 

kiképzett csillagpontok összessége jelenti). 

A hálózatok csillagpontkezelésén az adott hálózat csillagpontjai és a föld közötti kapcsolat – vagyis a hálózati 

csillagpontok földelésének – módjait értjük. 

A csillagpont földelésének módja jelentősen befolyásolja a hálózat üzemének számos paraméterét, így például 

az egyfázisú földérintéses hibák esetében a fellépő hibaáram nagyságát, az üzemi frekvenciájú 

feszültségemelkedéseket és a tranziens túlfeszültségeket, az érintésvédelmi megoldásokat, a hálózaton 

alkalmazott készülékek szigetelési igényeit, a relévédelem kialakítását, a távközlési berendezések zavarását és 

veszélyeztetését, a szimultán hibák keletkezésének lehetőségét és így tovább. E felsorolásból is látható, hogy 

egy hálózat csillagpontföldelési módjának megválasztásakor számos tényezőt kell egyidejűleg mérlegelni, míg 

végül általában műszaki-gazdaságossági kompromisszumok alapján lehet csak eldönteni az alkalmazandó 

módszert. A következőkben a hálózatok csillagpontkezelésének lehetséges módszereit és az ezekkel kapcsolatos 

alapfogalmakat ismertetjük. 

A csillagpontkezelés szempontjából alapvetően a hálózatok két nagy csoportját különböztetjük meg, a 

földeletlen csillagpontú és a földelt csillagpontú hálózatokat. 

Földeletlen csillagpontú (szigetelt csillagpontú) hálózat minden olyan hálózat, amelynek egyetlen pontja 

sincs a földdel üzemszerűen (szándékoltan) összekötve. A földeletlen csillagpontú hálózat csillagpontkezelését 
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az 1.4.3.1 ábra szemlélteti. Az ábrán H betűvel jelölt "doboz" jelképezi a hálózatot. A hálózathoz csatlakozó 

transzformátorok fázistekercseit pedig a hálózat elé rajzolt tekercselések jelképezik. Ezek csillagpontját n 

betűvel, a földpotenciálú pontot pedig f betűvel jelöltük. 

 

1.4.3.1. ábra 

Az ábrából látható, hogy a szigetelt csillagpontú hálózatok csillagpontja és a föld között szakadás van, vagyis a 

csillagpont és a föld közötti ún. földelőimpedancia (Zf) értéke végtelen nagy. 

Megjegyezzük, hogy a földeletlen hálózat csillagpontját (n) – hibátlan, szimmetrikus terhelésű üzemállapotban – 

a hálózat fázisvezetőinek a földhöz képesti kapacitásai gyakorlatilag földpotenciálon tartják. Aszimmetrikus 

hibák esetén viszont a csillagpont potenciálja a földpotenciálhoz képest eltolódik. A csillagpont és a föld között 

feszültség jelenik meg, amelynek következtében megemelkedik a hibátlan fázisok földhöz képesti feszültsége is, 

ami megnöveli a hálózaton levő készülékek és berendezések igénybevételét gyakran már az üzembiztonság 

szempontjából is veszélyes mértékben. Számításokkal is igazolható, és a gyakorlati tapasztalatok is bizonyítják, 

hogy ebből a szempontból a legveszélyesebbek az egyfázisú földzárlatok, amelyek az ép fázisok 

fázisfeszültségét a eredeti névleges fázisfeszültség -szorosára növelhetik. 

A szigetelt csillagpontú hálózatok egyfázisú földzárlatakor a zárlati áramkör csak az ép fázisok földhöz képesti 

kapacitásain keresztül tud záródni, az a kapacitás viszonylag kis értékű és a vezetékek hosszával arányos, vagyis 

a viszonylag nem nagy kiterjedésű hálózatokon a zárlati áramkörbe sorosan iktatódó kapacitív reaktancia értéke 

nagy, tehát a földzárlati áram mindössze néhány amper. 

Látható, hogy a földeletlen csillagpontú hálózatok földzárlati áramának csökkentése gyakorlatilag a hálózat 

kiterjedésének, az egy tápponthoz fémesen csatlakozó vezetékek hosszúságának korlátozásával valósítható meg. 

Mivel a viszonylag kis értékű földzárlati áram sok szempontból előnyös (pl.: így a hálózat viszonylag hosszabb 

ideig földzárlatos üzemben tartható, amely idő alatt a hibahely megkereshető és kijavítható), szigetelt 

csillagponttal csak kis kiterjedésű hálózatokat üzemeltetnek (pl. erőművek segédüzemi hálózatai, ipartelepek 

belső középfeszültségű elosztóhálózatai stb.). 

Földelt csillagpontú hálózat minden olyan hálózat, amelynek legalább egy csillagpontja a földdel közvetlenül 

vagy közvetve össze van kötve. 

A közvetlenül földelt csillagpontú hálózat legalább egy transzformátorának csillagpontja jól vezető, fémes 

összeköttetésben áll a földdel (1.4.3.2.a ábra). Ez esetben tehát a csillagpont és a föld közötti földelő impedancia 

( ) értéke gyakorlatilag nulla. 

A közvetlenül földelt csillagpontú hálózatokon az egyfázisú földérintéses hibák esetében folyó hibaáram 

nagysága a rövidzárlati áramok nagyságrendjébe esik (földrövidzárlat), sőt előfordulhat olyan eset is, hogy az 

egyfázisú földrövidzárlati áram nagyobb, mint a háromfázisú rövidzárlati áram. Az ép fázisok 

feszültségemelkedése viszont ezeken a hálózatokon a legkisebb. 
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1.4.3.2. ábra 

A hazai gyakorlatban közvetlenül földelt csillagponttal üzemelnek a 120 kV-os és az annál nagyobb feszültségű 

hálózatok és a 400 V/230 V-os (0,4 kV-os) kisfeszültségű elosztóhálózatok. 

(Megjegyezzük, hogy a kisfeszültségű elosztóhálózatokat elsősorban a hatékony érintésvédelem 

megvalósíthatósága érdekében üzemeltetik közvetlenül földelt csillagponttal.) 

A közvetve földelt csillagpontú hálózatok legalább egy csillagpontja ellenálláson vagy reaktancián 

(fojtótekercsen) keresztülcsatlakozik a földhöz. Az ellenálláson keresztül földelt csillagpontú hálózatok 

esetében (1.4.3.2.b ábra) tehát a földelőimpedancia véges értékű ohmos ellenállás ( ). A 

reaktancián keresztülföldelt csillagpontú hálózatok esetében (1.4.3.2.c ábra) pedig egy gyakorlatilag tisztán 

reaktív fojtótekercs ( ). A csillagpont és a föld közé beiktatott ellenállással ill. 

reaktanciával az egyfázisú földzárlati áramok értéke – a közvetlenül földelt csillagpontú hálózatokéhoz képest – 

hatásosan csökkenthető, ugyanakkor a csillagpont potenciálja is kellően rögzített. 

A csillagpont vasmagos fojtótekercsen, azaz reaktancián keresztül való földelésével a földzárlatok íve kioltható, 

mivel a hibahelyen folyó kapacitív földzárlati áramot a földelőreaktancia induktív árama kompenzálja. Ezért ezt 

a módszert kompenzálásnak, ill. a reaktancián (fojtótekercsen) keresztülföldelt csillagpontú hálózatokat 

kompenzált hálózatoknak is nevezik. A hazai gyakorlatban ellenálláson keresztül földelik a 10 kV-os 

középfeszültségű kábelhálózatok csillagpontjait, míg a 20 kV-os (35 kV-os) középfeszültségű szabadvezetékes 

elosztó-hálózataink tipikusan kompenzált hálózatok. 

4.4. Hálózati impedanciák 

A villamos hálózatok, távvezetékek impedanciáinak, induktivitásainak számítása során, a korábban a 

villamosságtanban tanult fogalmak általánosított alakjaira van szükség. Sokszor pedig az eddig tanult 

definíciókat más, az adott vizsgálati mód szempontjából célszerűbbekkel kell kiegészíteni. A most 

következőkben ilyen fogalmak bevezetésére kerül sor. 

A továbbiakban sokszor használjuk a szuperpozíció elvét. Ha egy hálózatot véges rendű differenciálegyenlet ír 

le, amelyben az együtthatók konstansok és a rendszer lineárisnak tekinthető, akkor a szuperpozíció elve 

alkalmazható. Ez azt jelenti, hogy a hálózaton egyidejűleg működő generátorok hatására bárhol a hálózaton 

mérhető áram vagy a hálózat bármely két pontja között mérhető feszültség úgy is meghatározható, hogy az 

egyes generátorok által külön-külön keltett áramokat vagy feszültségeket összegezzük. Egy-egy generátor 

hatásának figyelembevételekor a többi generátort dezaktívizálni kell, vagyis a feszültséggenerátorokat 

rövidzárral, az áramgenerátorokat szakadással kell helyettesíteni. 

Távvezetékek ön- és kölcsönös impedanciái 

Vizsgáljuk az 1.4.4.1. ábrán látható háromfázisú három vezetőből álló rendszert. Az egyes vezetők elején legyen 

 váltakozó feszültség (földhöz, mint referenciasíkhoz mérve), a vezetékvégek pedig legyenek 

összekötve az ideálisan jól vezető referenciasíkkal, azaz a visszavezetés „végtelen” távol van. A három 
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párhuzamos vezető árama legyen rendre . A vezetők egymással mágneses kölcsönhatásban 

állnak, így önimpedanciájukon kívül kölcsönös impedanciájuk is van. 

 

1.4.4.1. ábra 

Bármelyik vezető önimpedanciája meghatározható úgy, hogy az illető vezetőben (pl. a) az áram pozitív 

irányában okozott feszültségesés  értékét osztjuk az illető vezető  áramával, miközben a többi 

vezetőben nem folyik áram, azaz az áramkörüket megszakítjuk, lásd 1.4.4.2. ábra: 

 

 

1.4.4.2. ábra 

Két vezeték közötti kölcsönös impedancia értékét megkapjuk, ha az egyik vezetőben (pl. b) folyó áram  

hatására a másik vezetőben (pl. a) keletkező feszültségesés  értékét elosztjuk a feszültséget indukáló 

árammal , miközben a többi vezető áramkörét megszakítjuk, azaz áramuk nulla. 
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Az önimpedancia jele a vezetőre vonatkozó két azonos index a  után, a kölcsönös impedancia jele két 

különböző index, ahol az első index jelzi, hogy melyik vezetőben indukálódott a feszültség, és a második index 

a feszültséget indukáló áram vezetőjét jelzi. 

A távvezeték fázisfeszültségeinek meghatározásához alkalmazzuk a szuperpozíció elvét, miszerint az (a) vezető 

feszültsége az 1.4.4.2. ábrának megfelelően az  önindukciós,  és az ill.  az kölcsönös 

indukciós feszültségek összege. Az (a) vezetékben indukált feszültségek a fentiekben definiált impedanciákkal 

és áramokkal kifejezve: 

, amikor csak az (a) vezetőben folyik áram, 

, amikor csak a (b) vezetőben folyik áram, 

, amikor csak a (c) vezetőben folyik áram, 

A vezeték feszültségének számításához a szuperpozíció tételét alkalmazva: 

 

Mindegyik fázisvezetőre: 

 

 

 

Fizikailag megvalósítható egyszerű hálózatokban: 

 

Az egyenletekből jól látható a többi vezető áramának hatása. Egyirányú áramok a vezető feszültségesését 

növelik, ellentétes irányú áramok csökkentik. 

Vizsgáljuk meg az előbbi egyenletrendszert a gyakorlatban legtöbbször előforduló háromfázisú szimmetrikus 

impedanciarendszer esetére, ha az átfolyó áramok is szimmetrikusak, azaz a táplálás és a terhelés is 

szimmetrikus. 

A rendszer szimmetriája miatt 

 

 



 A villamos energetika  

 36  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az áramok szimmetriájából adódik, hogy: 

 

Az egyenletrendszer tehát az impedanciákra elmondottakat figyelembe véve: 

 

 

 

Felhasználva az áramok szimetriájából adódó összefüggést azaz az áramok szimmetrikus voltát az 

egyenletrendszer a következőképp írható át: 

 

 

 

A előbbi egyenletekben önimpedancia jellegű mennyiség szerepel, – amelyet a háromfázisú 

vezeték fázisimpedanciájának nevezhetünk – hiszen látszólag a három fázis nem gyakorol egymásra hatást, mert 

mindegyik egyenletben csak a saját fázisának árama szerepel az adott fázis feszültségének létrehozásában. Az 

egymásra hatás abban nyilvánul meg, hogy az így adódó formálisan önimpedancia jellegű mennyiség 

, eltér az eredeti tényleges önimpedanciától. 

Azaz: 

 

 

 

Vagyis miután mindhárom fázis egyformán számítható elegendő az egyik fázissal „a” számolni, de akkor az „a” 

index is elhagyható: 

 

A szimmetrikus háromfázisú rendszer így három azonos viselkedésű egyfázisú rendszerre bontható, és 

1.4.4.1. ábra villamos paramétereinek számítására egyfázisú helyettesítő vázlat készíthető lásd 1.4.4.3. 

ábra. 
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1.4.4.3. ábra 

Most már nincs akadálya annak, hogy számításainkhoz a szimmetrikusan megépített távvezetéket – ha 

szimmetrikus teljesítményátvitel van rajta, azaz a táplálás és a fogyasztás is szimmetrikus – egyetlen 

impedanciát tartalmazó egyszerűsített egyfázisú helyettesítő vázlattal képezzük le. (Az egyszerűsített jelző azt 

fejezi ki, hogy csak az áramvezetést és az általa keltett mágneses tér hatását vizsgáltuk!) 

 

1.4.4.4. ábra 

Hálózatok egyfázisú helyettesítő vázlata 

Tápláljon egy egyfázisú feszültségforrás két vezetékkel egy fogyasztót (1.4.4.5.a ábra, T index a tápoldalra, F 

index a fogyasztói oldalra utal). Az áram oda-, és visszavezetését biztosító vezetéket egy-egy koncentrált 

impedanciával vehetjük figyelembe. A fogyasztó impedanciája legyen: . 

A villamos energetika feladata a fogyasztók minőségi energiaellátása. Ehhez előre számolni kell a vezetékek 

fogyasztói pontjain a feszültséget, ill. a megfelelő beavatkozás érdekében ismerni kell a vezetékek zárlata esetén 

a zárlati áramot. Ezen számítások esetére egyfázisú, vagy egyenáramú ellátást feltételezve és így a tápforrás és a 

fogyasztó közé két vezetéket képzelve (oda- és visszavezetés), a kialakuló áramot tekintve az 1.4.4.5.a ábrával 

egyenértékű az 1.4.4.5.b ábra. Ez utóbbiban az egyik vezető impedanciája az oda- és visszavezetés 

önimpedanciájának összege, a másik vezető (visszavezetés) impedanciamentes. 
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1.4.4.5. ábra 

Ha felrajzoljuk a kétféle helyettesítő kapcsoláshoz tartozó potenciáldiagramot (1.4.4.6. ábra), láthatjuk, hogy 

mind a két végponton, mind bármely közbülső helyen a vezetékek között a feszültségkülönbségek nagyságát 

helyesen kapjuk meg. A 1.4.4.6.b ábra nem ad helyes adatot a vezetékek feszültség értékeire, de a valóságban 

ezekre senki sem kíváncsi. 

A fő feladat a fogyasztói feszültség meghatározása, és azt a 1.4.4.5.b ábra helyettesítő vázlata is helyesen adja, 

így elfogadjuk, mint leképzést azzal a feltétellel, hogy nem mindenben egyenértékű az eredetivel. Azaz az 

impedancia a „fázisvezetőben” van és a visszavezetés impedanciamentes! 

 

1.4.4.6. ábra 

Ha szimmetrikus háromfázisú táplálásról van szó, és az áramok és a feszültségek is szimmetrikusak (normál 

állandósult üzem), akkor a fenti egyenletek alapján egyfázisú helyettesítő sémát alkalmazhatunk. A helyettesítő 

vázlatban a fázisfeszültség az áram, és a fázisimpedancia szerepel. A szimmetrikus háromfázisú esetben a 

nullavezetőben vagy a földben áram nem folyik, ezért ezt tekinthetjük viszonyítási alapnak, így a potenciálábra 

egy fázis és a referenciapont (föld) esetében hasonló az 1.4.4.6.b ábrához. A tápponti és a fogyasztóoldali 

feszültség értéke helyes marad az 1.4.4.6.c ábrán. 

a) Minden energiaátviteli elemnek – generátor, transzformátor, távvezeték – van saját helyettesítő vázlata. Az 

adott helyettesítő vázlat azonban nagymértékben függ a vizsgálat, számítás céljától és elvárt pontosságától. Így 

ugyanaz a hálózati elem más és más probléma megoldásánál más és más helyettesítő vázlattal szerepelhet. 
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Az egyfázisú helyettesítő vázlat a hálózat olyan egyfázisú leképzése, amelyben csak önimpedanciák 

szerepelnek, és állandósult üzemi viszonyok között a végpontokra nézve az eredeti hálózattal azonos 

áram-, feszültség- és teljesítményviszonyok vannak. 

4.5. Hálózati átvitelek 

Nagyfeszültségű átviteli szakasz számítása 

A nagyfeszültségű szakaszok vizsgálatainak az a célja, hogy optimális műszaki-gazdaságossági döntéseket 

lehessen hozni egy-egy átviteli szakasz paramétereinek kiválasztásánál. 

Ilyen átvitelnél a teljes átviteli teljesítmény: 

 

Ahol Uf – a feszültség fázisértéke ; U – a vonali érték ; If – az áram fázsi értéke . 

Az átviendő teljesítmény aktív összetevője: 

 

A meddőteljesítmény pedig: 

 

A  – a fázistényező. 

Az ilyen vizsgálatokat általában az egyfázisú helyettesítőképen szokás elvégezni. Az egyfázisú helyettesítő 

képen a számításokat úgy végzik, hogy a soros impedanciák és a párhuzamos vezetőképességeket fázisértékben 

adjuk meg, míg a feszültségeket és áramokat vonali értékben. A teljesítményeket háromfázisú módon. Ajánlatos 

a mértékegységekben a kV, kA és MVA használata illetve az impedanciákat ohmban. 

Ekkor  és , azaz ha nem teszünk indexet, akkor vonali áram- és 

feszültségekről van szó. 

Az átvitelek vesztesége – amelyek minimalizálására kell törekedni –: 

 

 

Komplex formában felírva a teljesítmény: 

 

 

Továbbá az egyezményes előjel rendszer alapján a +Q induktív jellegű teljesítményt jelent, míg a –Q kapacitív 

jellegűt. 
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A vezeték imedanciában  az x>0 utal az átvitel induktív jellegére, a párhuzamos elemeket 

leképző vezető-képesség  és , akkor induktív vezető-képesség esetében b< 0, 

azaz előjele ellentétes a meddőteljesítményéhez képest. 

 

1.4.5.1. ábra 

A számítások menete attól függ, hogy vannak megadva az adatok. Amennyiben azok egy pontra – az átvitel 

elejére vagy végére – vannak megadva akkor a számítás közvetlen módon elvégezhető. 

A legegyszerűbb esetben, amikor  a megadott  és  értékeknél a feszültségesés 

 az alábbiak szerint alakul: 

 

azaz , 

ennek megfelelően, ha a feszültségvektorokat a valós tengelyre helyezzük  

 

 

 

 

Ahol a ∆U'12 az ún. Hosszirányú feszültségesés, míg a ∆U''12 a keresztirányú összetevő. 

A vezeték eleji feszültség : 
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Ahol δ12 – az ún. Átviteli terhelési szög . Ez igen fontos jellemzője minden átvitelnek, mert nagysága az átvitel 

stabilitására hat: 

 

Amennyiben  megelőzi – azaz siet- az U2 végponti feszültség-vektort. 

A feszültségesés: 

 

 

 

1.4.5.2. ábra 

A számítások egyszerűsítése végett a keresztirányú feszültség-összetevővel (∆U'12) elhanyagolnak! 

A teljesítményveszteség: 

 

Figyelembevéve, hogy  és  azt kapjuk, hogy 
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Amikor a vezeték eleji adatokból indulunk ki (  és ): 

 

 

 

 

Amikor az átvitel tartalmaz keresztirányú elemeket is, azaz . 

Ekkor a párhuzamos ág teljesítménye , amely kialakul a  elemeken létrehozva 

 áramot. Az így kialakuló viszonyok: 

 

 

A 2-es végponton: 

 

 

Az 1-es pontban: 
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A veszteségek a  – soros elemeken: 

 

 

Igen érdekes jelenség adódik, ha a fogyasztói áram kapacitív, vagy ha egy hosszabb, figyelembeveendő 

kapacitású távvezeték üresen jár. Ekkor a vezetéken csak kapacitív töltőáram folyik, és a kapacitív áram az 

induktivitáson átfolyva a tápfeszültséghez képest megnövekedett fogyasztói feszültséget hoz létre. Az üresen 

járó távvezeték ezen jelenségét Ferranti-jelenségnek nevezzük (1.5.2.3. ábra). 

 

1.4.5.3. ábra 

5. Hálózatok villamos méretezése 

A méretezés feladatára akkor kerül sor, ha: 

• meglévő hálózat bővítését vagy teljes felújítását kell elvégezni, vagy 

• új hálózatot, ill. hálózatrészt kívánunk létrehozni. 

A létesítés első részfeladata a tervezés, amely során a választott vezetéktípus megfelelőkeresztmetszetének 

meghatározása a vezetékméretezés. A vezeték méretezés jelentősen különbözik kis- és nagyfeszültségen. Míg 

kisfeszültségen a feszültség minőség – azaz az esések nagysága a döntő szempont, addig az átviteli hálózatokon 

rendszer vizsgálatokkal állapítják meg a szükséges méreteket. 

5.1. A vezetékméretezés általános szempontjai 

A vezetékméretezés során is, mint minden műszaki berendezés tervezésénél a négy alapszempont: 

• műszaki, 

• emberi (személyi biztonság), 

• gazdaságossági, 

• szakmai jogi szempont a figyelembe veendő. 
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A műszaki szempontból való megfelelés a konkrét esetben: 

• a villamosenergia-szolgáltatás minőségi jellemzőinek (feszültség, frekvencia) biztosítása a fogyasztói 

pontokon; 

• a folyamatos energiaellátás biztosítása mind villamos, mind melegedési, mind szilárdsági szempontoknak 

megfeleléssel. 

• az ember védelmének biztosítása a létesítési- és az érintésvédelmi előírások betartásával. 

A gazdaságosság követelményének kielégítése a beruházási és üzemeltetési költségek együttes minimumára, 

rövid létesítési időre és hosszú élettartamra való törekvéssel. A törvényes előírások (szabványok), rendeletek 

betartása és betartatása teszi lehetővé az esetleges vitás kérdések jogi elbírálását. 

Ebben a fejezetben azzal foglalkozunk, hogyan kell a vezetéket úgy méretezni, hogy a fogyasztói feszültség a 

szabványos tűréshatáron belül maradjon. Ez minden fogyasztó alapvető igénye, aminek fő indoka az, hogy a 

fogyasztói berendezéseket, az ún. névleges feszültséggel való üzemeltetésre tervezték, és a tűréshatáron kívüli 

feszültséggel való üzemeltetéskor üzemük nem optimális, esetleg üzemképtelenekké válhatnak, netán meg is 

hibásodhatnak. 

A feszültség megengedett tűréshatárai: 

• kisfeszültségű elosztóhálózatokon: ± 10%, 

• nagyfeszültségű hálózatokon: + 15%, – 10%, 

A fogyasztói feszültség névleges feszültséghatárok között tartásának aktív módja a feszültségszabályozás, 

passzív módja a vezeték feszültségesésre méretezése. 

 

1.5.1.1. ábra 

5.2. Vezetékméretezés 

Rátérve a vezetékméretezés és a feszültségesés kapcsolatára, nekünk egy vezeték keresztmetszetét kell 

kiszámítani, azaz az egy vezetéken eső feszültség értékére van szükség. A különböző típusú ellátási esetekre a 

következőképpen számítható: 

a) Egyfázisú váltakozó áramú, valamint egyenáramú táplálás esetén mivel az oda- és visszavezetést azonosnak 

feltételezzük, a feszültségesés az egy vezetékszálon eső feszültség kétszerese: 

e = 2 e¢ 

ahol e' az ún. mértékadó feszültségesés azaz a feszültségesés egy vezetékszálra vonatkoztatott értéke: 
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ahol Un a hálózat névleges feszültsége. 

A megengedett százalékos feszültségesés (ε) kisfeszültségű hálózatrészre szokásos értékeit az 1.5.2.1. táblázat 

tartalmazza. 

b) Háromfázisú váltakozó áramú rendszer szimmetrikus háromfázisú terhelése esetén – mivel a nullavezetőben 

áram nem folyik – csak a fázisvezetőn keletkezik feszültségesés (1.5.2.3. ábra) Így teljes szimmetria esetén a 

mértékadó feszültségesés értéke: 

 

 

1.5.2.1. ábra 

 

1.5.2.2. ábra 

c) Háromfázisú váltakozó áramú rendszer vegyes terhelése esetén (amely szimmetrikus háromfázisú 

fogyasztókon kívül, a különböző fázisokra kapcsolt egyfázisú fogyasztók ellátását jelenti) mind az egyes 

fázisvezetékeken, mind a nullavezetőn különböző a feszültségesés értéke. A vezetékméretezés ez esetben 

bonyolult, részletes tárgyalása meghaladja a tantárgy kereteit. 

Ahol a terhelés szimmetriája konkrétan nem értékelhető, csak statisztikailag becsülhető, megengedhető a 

következő közelítő összefüggés használata: 

 

ahol Un a háromfázisú váltakozó áramú rendszer névleges, azaz vonali feszültsége. 
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5.3. Teljesítményveszteség 

A vezetéken az átfolyó áram hatására wattos veszteség keletkezik; amely hő formájában a környezetnek 

átadódik. Miután ezen veszteség fedezéséről a táppontban a fogyasztói teljesítményigényen túlmenően kell 

gondoskodni, az átvitel hatásfokát ezért jelentősen befolyásolja. Az energiaszolgáltatás szempontjából fontos, 

hogy a hálózati veszteség gazdaságilag elérhető, minimumára törekedjünk. 

Jelölje a tápponton betáplált teljesítményt PT és a fogyasztó felvett teljesítményét PF. A vezetéken hővé alakuló 

hatásos, vagy más néven wattos veszteség (v): 

v = PT - PF 

A veszteség mértékének megítélésére, annak százalékos értéke, a százalékos teljesítményveszteség (α) alkalmas, 

amely a veszteség összfogyasztáshoz való viszonya: 

 

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

a) Egyfázisú váltakozó áramú, valamint egyenáramú táplálás esetén; mivel az oda- és visszavezetés ellenállását 

azonosnak tételeztük fel, 

v = I2(2R) 

Az egy vezetékszálon keletkező ún. mértékadó teljesítményveszteség: 

v ’ = I2R 

azaz 

v = 2v’. 

Ha tehát adott α (%) értékének betartása a feladat, akkor a vezetékméretezéshez szükséges mértékadó 

teljesítményveszteség a fenn említett táplálásmódok esetén: 

 

b) Háromfázisú táplálás és teljes szimmetria esetében a teljesítményveszteség az előző esethez hasonlóan 

számítható. 

A három fázisvezetőben folyó áramok pillanatnyi értékének összege nulla, így a nullavezetőben nem folyik 

áram, azon veszteség sem keletkezik. A vezetékek azonos ellenállásúak, így az egy vezetékre jutó 

vezetékveszteség a teljes veszteség harmada, azaz: 

 

Az előírt százalékos teljesítményveszteség értékével kifejezve: 
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Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a legtöbb esetben a kisfeszültségű hálózat vezetékeinek csak 

az ohmos ellenállását vesszük figyelembe. A vezetéken a teljesítményveszteséget a fogyasztó áramával, 

míg a feszültségesést a fogyasztói áram wattos összetevőjével kell számolni, mint azt az előző fejezetben 

láttuk. 

5.4. A vezetékméretezés feltételének megválasztása 

A méretezés tanulmányozására válasszuk a legegyszerűbb esetet, amikor egy táppontból egyetlen vezetéken 

keresztül egyetlen fogyasztót látunk el. 

Első közelítésként a tápvezetéknek csak az ohmos ellenállását vegyük figyelembe (R), és a fogyasztó adatai: U, 

I, és cos(φ) legyenek ismertek! 

A mértékadó feszültségesés: 

 

A mértékadó teljesítményveszteség 

 

Az egyszerű összevethetőség kedvéért egyfázisú táplálást vizsgálva: 

 

 

Miután a vezeték hosszát és anyagát azonosnak tekintve különböző és értékre más más vezeték-

keresztmetszeteket kapunk, vizsgáljuk meg, hogy a szokásos betartandó értékekre milyen cosφ mellett lesz a két 

keresztmetszet azonos. 

 

ε=3 % és α=5 értéket figyelembe véve belátható, cosφ=0,8 teljesítménytényező az az érték, amelynél a 

százalékos feszültségesésre az Iw wattos árammal méretezett vezeték azonos keresztmetszetet ad, mint a 

százalékos teljesítményveszteségre a teljes terhelési árammal méretezett vezeték. 

Ebből azt a fontos következtetést vonhatjuk le, hogy az átlagos 

 

teljesítménytényező esetén a hálózatot feszültségesésre elegendő méretezni, mert az így kiadódó 

keresztmetszetben fellépő teljesítményveszteség a megengedettnél mindig kisebb lesz. 

Tekintettel arra, hogy az országos rendeletek büntetőtarifával sújtják azon nagyfogyasztókat, amelyek 

meddőenergiát vételeznek, ezért az átlagos , így a wattos áramok figyelembevételével 

feszültségesésre lehet méretezni. 

Ha azonban az átlagos 
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akkor a vezetéket a teljes terhelési áram figyelembevételével teljesítményveszteségre kell méretezni. Mivel a 

szabvány előírásai a fogyasztói feszültség nagyságára vonatkoznak a méretezett vezetéket utólag ellenőrizni kell 

feszültségesésre. 

(A feszültségesésre való méretezés során, ha cosφ < 1, és ha a vezeték induktív reaktanciája nem hanyagolható 

el, nagyobb keresztmetszet adódik az ImX tag miatt, mint a csak ohmos ellenállású vezeték esetében. A nagyobb 

keresztmetszeten kisebb teljesítményveszteséget keletkezik, így a cosφ < 0,8 határ még lejjebb tolódik.) 

A fejezet bevezetőjében a feszültségesést a méretezendő vezetéknek csak az ohmos ellenállásával számoltuk. 

Így látható, hogy a feszültségesés és vezetékkeresztmetszet között egyértelmű összefüggés van. A gyakorlati 

számítások során a kisfeszültségű vezeték feszültségesésre méretezésekor ezért a vezetékek induktív reaktanciáit 

elhanyagoljuk, azaz csak az ohmos ellenállást vesszük figyelembe. 

Többerű kábelek esetében a reaktancia szintén elhanyagolható. Tekintsük meg azonban az 1.5.4.1. táblázatot, 

amely a közép- és kisfeszültségű szabadvezetékek fajlagos r és x adatait mutatja! 

 

1.5.4.1. ábra 

 

1.5.4.2. ábra 

A táblázat értékei alumínium vezetőkre érvényesek, kivéve a 16 mm2-es keresztmetszet, melynek anyaga 

nemesített alumínium (aludur). 

Láthatjuk, hogy szabadvezetékek (és egyerű kábelek) esetében a reaktanciák elhanyagolása már nem engedhető 

meg. A feszültségesésre való méretezés e részben levezetésre kerülő összefüggései tehát a ténylegesen 

szükségesnél kisebb keresztmetszetet adnak. Ilyen esetekben a számítottból (Asz) a ténylegesen szükséges 

keresztmetszetet (At) egy „C” korrekciós tényező segítségével számítható. 

Egyfázisú váltakozó áramú táplálás esetén: 

 

Háromfázisú váltakozó áramú rendszer háromfázisú terhelése esetén 
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A Ce és Ch tényezők értékeit a keresztmetszet és a cos függvényében az 1.5.4.2. táblázat és az 1.5.4.3. táblázat 

tartalmazza. 

 

1.5.4.3. ábra 

A táblázat adatai alumínium anyagú vezetőre vonatkoznak. 

5.5. Egy oldalról táplált egyszerű nyitott vezeték méretezése 

Az 1.5.5.1. ábrán látható több fogyasztóval terhelt egyszerű nyitott vezeték keresztmetszetét kell meghatározni. 

 

1.5.5.1. ábra 

A fogyasztókat csatlakozási pontjaikon felvett állandó nagyságú árammal és teljesítménytényezővel képezzük 

le: 

 

A fogyasztók tápponttól vett nyomvonaltávolsága rendre: 

 

Az egyes szakaszokon (két fogyasztói csatlakozás között) folyó áramok: 
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Az egyes szakaszokban a szakaszáram hatására fellépő mértékadó feszültségesések: 

 

A méretezés során minden szakasz vezeték-keresztmetszete ugyanakkora, ez az állandó keresztmetszet 

módszere. 

5.6. Méretezés feszültségesésre 

Mint az előzőekben elmondtuk, a vezetékek induktív reaktanciáját elhanyagoljuk, így feszültségesést csak a 

fogyasztói áramok wattos komponensei hoznak létre, amelyek rendre: 

 

A vezeték keresztmetszetét jelen esetben úgy kell meghatároznunk, hogy a táppont és a legtávolabb eső pont 

között a vezetéken fellépő feszültségesések összege ne haladja meg az egész hálózatra megengedett 

feszültségesés értékét, és a vezeték maga végig azonos keresztmetszetű és anyagú legyen. 

Ennek alapján tehát egy vezetékszálon fellépő feszültségesés: 

 

ahol 

 

 

 

 

Egy-egy vezetékszakasz ellenállása az állandó keresztmetszet figyelembevételével: 

 

így az egyenlet a következőképpen írható: 

 

vagy összevonva: 
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A megengedett legnagyobb mértékadó feszültségesés: 

 

ahonnan az állandó, ún. végigfutó keresztmetszet: 

 

mely összefüggésben [e’]=V a mértékadó feszültségesés; [Ik]=A a k-adik fogyasztó árama; cos k a k-adik 

fogyasztó teljesítménytényezője;[ ]=m a k-adik fogyasztó távolsága a tápponttól;  a 

vezető fajlagos ellenállása. 

Ha a szakaszáramokkal kifejezett alakjaiva1 írjuk fel a összefüggést: 

 

amiből szakaszáramokkal és szakaszhosszakkal is felírhatjuk: 

 

Mind a végigfutó keresztmetszet mind a szakaszhosszakkal felírt méretezési összefüggés természetesen azonos 

keresztmetszethez vezet, mégis gyors számításokra az előbbi, míg véglegesnek tekinthető számításainkhoz az 

utóbbi egyenlettel való számítás célravezető, mivel a szakaszáramokat a melegedés és a biztosítók kiválasztása 

miatt úgyis meg kell határoznunk. 

Az így számított keresztmetszetet természetesen még több szempont szerint ellenőrizni kell, pl. üzemi 

melegedés, zárlati melegedés stb. Ezen kérdésekkel a jegyzet későbbi fejezeteiben foglalkozunk részletesen. Az 

1.5.6.1. táblázatban ezért csak a feszültségesésre méretezéshez nélkülözhetetlen szabványos keresztmetszetsort 

tüntettük fel. 

 

1.5.6.1. ábra 

Terjedelmi okokból nem foglalkozunk a teljesítmény veszteségre való méretezéssel. 

6. Transzformátorok, vezetékek és a 
kapcsolóberendezés készülékeinek, mérőváltóinak, 
zárlatkorlátozó fojtótekercseinek kiválasztása 
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A transzformátorok, a vezetékek és a kapcsolóberendezés készülékei döntően befolyásolják a teljes berendezés 

létesítési költségeit, üzemi tulajdonságait, megbízhatóságát és gazdaságosságát is. Éppen ezért helyes 

kiválasztásukhoz, amely mértékadó műszaki-gazdasági szempontok egyidejű figyelembevételén kell, hogy 

alapuljon, fontos tervezési és egyben üzemviteli érdek is fűződik. 

6.1. Transzformátorok kiválasztása 

A transzformátorokkal kapcsolatos műszaki követelményekkel és vizsgálatokkal nem foglalkozunk. Ezekkel 

kapcsolatosan utalunk a vonatkozó magyar szabványra (MSZ 9230 szabványsorozat). A transzformátorok 

kiválasztásánál a következő főbb szempontokat kell figyelembe venni: 

• szigetelés anyaga; 

• csatlakozás fázisszáma; 

• tekercselések száma; 

• névleges feszültségáttétel és szabályozhatóság; 

• kapcsolási jel; 

• névleges teljesítmény és kiválasztási szempontjai; 

• védettség, veszélyeztetettség; 

• környezeti viszonyok; 

• hűtési mód. 

 

1.6.1.1. ábra 

Szigetelése szerint a transzformátor lehet olaj-, levegő-, valamint egyéb szigetelésű. Az erőátviteli 

transzformátorok legelterjedtebb főszigetelése az olaj, amely kiváló villamos- és hűtőtulajdonságokkal 

rendelkezik. Így az olajszigetelést, amely évtizedek óta jól bevált a gyakorlatban, csak különleges esetekben 

szükséges egyéb szigeteléssel felcserélni. Ilyen esetekben (pl. fokozott tűzveszélyesség) alkalmaznak 

száraztranszformátorokat (lég- avagy műgyanta-szigetelés), klórozott szénhidrogén-szigetelésű (pl. Clophen) 

vagy SF6-gázszigetelésű transzformátorokat. 

 

1.6.1.2. ábra 
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A csatlakozás fázisszáma szerint a transzformátor lehet egy-, három- és többfázisú. 

A tekercselések száma szerint megkülönböztetünk két- és kettőnél több tekercselésű transzformátorokat. Ha a 

transzformátornak legalább két tekercselése részben közös, a transzformátort takaréktranszformátornak (vagy 

auto-, ill. booster-transzformátornak) nevezzük. 

A névleges feszültségáttétel az egyes tekercselések névleges üresjárási feszültségeinek hányadosa. Ha kettőnél 

több tekercselésű transzformátorról van szó, akkor a transzformátornak annyi névleges feszültségáttétele van, 

amennyi a tekercseléspár-kombinációk száma (pl. háromtekercselésű transzformátorhoz három névleges 

feszültségáttétel tartozik). A transzformátorok egyes tekercseinek névleges feszültségértékei a szabványban 

rögzített feszültségsorból választhatók ki (MSZ 1-69). 

Például feltranszformáló transzformátor esetén a feszültségsor értékei (kV-ban): 3,3; 5,5/Ö3; 5,5; 6,6; 11; 22; 

30; 38,5; 132; 242; 420. 

Az egyes tekercseléseket a névleges feszültségen kívül az ún. legnagyobb feszültség értéke is jellemzi. Ez az 

érték nem lehet kisebb annak a hálózatnak a legnagyobb feszültségénél, amelyhez a transzformátort kapcsolják. 

A transzformátor – áttételének megváltoztathatósága szempontjából – készülhet megcsapolás nélküli 

tekercseléssel (fix áttétellel) vagy megcsapolásos tekercseléssel (változtatható áttétel). Ebben az esetben a 

különböző megcsapolásokra való áttérés vagy feszültségmentes állapotban (fix megcsapolások, pl. ±5%) vagy 

terhelés alatt (pl. ±15%) történhet. A gyári katalógusok mind a névleges feszültségek, mind a legnagyobb 

feszültség, mind pedig az áttétel változtatásnak az egyik névleges feszültségre vonatkozó százalékos értékeit 

megadják. (Az MSZ 1-69 nem a megcsapolás százalékos értékét, hanem az alsó és felső megcsapoláshoz 

tartozó, kerek számmal megadott feszültségértéket tartalmazza.) 

A transzformátorok kapcsolási módjának (kapcsolási jelének) helyes megválasztásánál figyelembe kell venni a 

terhelések aszimmetriáját, a transzformátorok párhuzamos üzemének vonatkozó követelményét (pl. a 

fázisforgatás szögének azonosságát), a kompenzálás igényét, valamint a gazdaságosságot. Egy transzformátor 

kapcsolási módját a fáziskivezetések cseréjével és/vagy a belső átkötések megváltoztatásával módosítani lehet. 

A szabványos fázisfordításokat és a hozzájuk tartozó kapcsolási jelet, vektorábrát és kapcsolási rajzot a 

kapocsjelölésekkel együtt hazai szabvány rögzíti. 

A hazai transzformátorok névleges teljesítményei a típusteljesítmény-sorozat egyes tagjainak felelnek meg. A 

sorozat egyes teljesítményértékeit ugyanis úgy állapították meg, hogy a sorozatban a teljesítménylépcső, a 

veszteséglépcső és a veszteségarány együtt és összhangban változik, ami által biztosítható az egyes típusok 

azonos, gazdaságos kihasználhatósága. A teljesítménylépcső értéke kb. 1,6, míg a hozzátartozó veszteséglépcső 

kb. 1,4. Ennek megfelelően a transzformátorok kVA-ben vagy MVA-ben kifejezett névleges teljesítményeinek 

szabványos sorozata: 6,3; 10; 16; 25; 40; és ezek 10 egész kitevőjű hatványaival való szorzatai (a szabványos 

típusteljesítmények tehát: 40, 63, 100...1600 kVA, ill. 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 250… MVA). 

 

1.6.1.3. ábra 

A gyakorlatban a típussorozattól eltérő teljesítményértékek is találhatók (pl. 80 MVA; 200 MVA). A 

transzformátor szükséges névleges teljesítményének kiválasztását több szempont, befolyásoló tényező együttes 

figyelembevételével kell elvégezni. Ezek a következők: a terhelés adottságai (állandó avagy változó terhelés; a 

legnagyobb terhelés nagysága); a terhelés várható időbeli fejlődése; a transzformátor túlterhelhetősége; a 

gazdaságosság (a létesítési- és veszteségköltségek együttes minimuma); a tartalékolás igénye; a zárlati 

teljesítményviszonyok; a párhuzamos üzem lehetősége. (Pl. csúcsidőben mindkét transzformátor üzemelhet, 

egyikük esetleges kiesését a másik csúcsidei túlterhelése pótolja.) 

 

1.6.1.4. ábra 

Az előbbi követelmények közös figyelembevételét úgy is fogalmazhatjuk, hogy a transzformátor névleges 

teljesítményének helyes kiválasztását a műszaki-gazdasági szempontok együttes kielégítése alapján végezzük. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a műszakilag helyes megoldás választása mellett arra törekszünk, hogy 

lehetőleg gazdaságossági szempontból is a leghelyesebb (azaz a beruházási, üzemelési költségek együttes 
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minimumát adó) megoldást válasszuk ki. Minthogy a gazdaságosság szempontja önmagában is komplex feladat, 

a következőkben ezzel foglalkozunk részletesebben. 

A számítás menete a következő fő lépésekből áll: 

• a terhelési adatok megállapítása; 

• a műszaki adatok összeállítása; 

• a költségösszetevők számítása; 

• az évi költségek és azok eredőinek meghatározása; 

• a legkisebb eredő, ill. évi költséget adó változat kiválasztása az egyenértékű műszaki megoldások közül. 

A fogyasztói elosztó transzformátorok névleges teljesítményének kiválasztásához a kiindulási adat az ellátandó 

fogyasztó(k) legnagyobb egyidejű hasznos teljesítménye (amelyet a teljesítményszükséglet meghatározására 

szolgáló módszerek valamelyikének alkalmazásával állapítanak meg). Ha az időben teljesítményigény-

növekedés várható, akkor a legnagyobb egyidejű hasznos teljesítmény értékében a várható növekedés céljára 

biztosítandó tartalékot is számításba kell venni. A tapasztalat szerint a fejlődésre 3 évnél rövidebb és 5 évnél 

hosszabb időt nem célszerű figyelembe venni, a megfelelő kihasználtság biztosítására (gazdaságos 

transzformátorcsere). Állandó éves százalékos fejlődési ütemet (g) feltételezve, az i-edik évben várható 

teljesítményszükséglet 

 

összefüggéssel számítható, ahol P0 a kiindulási évbeni teljesítményigény. 

A végül is figyelembe veendő hasznos teljesítményből a látszólagos összes (csatlakozási) teljesítményt a várható 

teljesítménytényezővel való osztással lehet kiszámítani. Ezen csatlakozási teljesítményhez a transzformátor(ok) 

szükséges névleges teljesítményét a felvett, műszakilag egyenértékű változatok közül a gazdaságossági számítás 

alapján úgy választjuk ki, hogy a beruházási és üzemelési (veszteség-) költségek együttesen (K) a legkisebbek 

legyenek. Az egyes változatokra (amelyek mindenekelőtt a transzformátor-darabszámot, és névleges 

teljesítményt tartalmazzák) elvégzendő gazdasági számításra a következő összefüggés szolgál: 

 

ahol B a transzformátor beszerzési ára, Ft; p az évi százalékos amortizáció; e a villamos energia fajlagos 

önköltsége, Ft/kWh; W az éves energiaveszteség, kWh. 

Az éves energiaveszteség számításához ismerni kell az éves csúcsterhelést (A; kW vagy kVA), a hozzátartozó 

évi üzemórát, valamint a transzformátor(ok) üresjárási (V0) és rövidzárási (Vrz), azaz tekercsveszteségét (kW). 

Figyelembe veendő, hogy a rövidzárási veszteség a transzformátor névleges terhelésére (In) vonatkozik. Ha a 

tényleges terhelés (I) kisebb, akkor a tényleges rövidzárási veszteség: 

 

Ha pl. az órás átlagértékekre egyszerűsített napi terhelési diagramból az derül ki, hogy az üzemeltetés során 

különböző nagyságú csúcsterhelések lépnek fel, akkor a W számítását az ezen terhelésértékekhez (Ii) tartozó 

éves üzemórákkal (tüi) kell elvégezni a következő összefüggés alapján: 
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Egyszerűsíthető a számítás, ha a terhelési diagram helyett a gyakorlati igényeket jól kielégítő becsléssel 

határozzuk meg az éves energiaveszteséget a következő összefüggés alkalmazásával: 

 

ahol tü az éves üzemóraszám; Ics az éves csúcsterhelés; tcs a csúcskihasználási óraszám; tv a veszteség-

kihasználási óraszám, a következő tapasztalati összefüggés szerint: 

 

Az összefüggések áramok helyett természetesen teljesítményekre, valamint egynél több transzformátorra is – 

értelemszerűen – alkalmazható. Megjegyzendő, hogy egy-egy nagyobb fogyasztói (pl. ipari üzem) esetében 

előnyös, ha azonos nagyságú transzformátorokat alkalmaznak a csere- és a tartaléklehetőségek kihasználására. 

Főelosztó- és alaphálózati transzformátorok névleges teljesítményének (és/ill. darabszámának) 

meghatározásához a veszteségköltségek számításában a teljesítményveszteség, és az energiaveszteség évi 

költségét, továbbá az üzembentartás költségét, és az egyéb költségeket (transzformátorcsere) is figyelembe kell 

venni. Amennyiben a vizsgálat változó évi terhelésre vonatkozik (pl. évenként növekvő terhelésre, amely 

értékeket a teljesítmény-előrebecslési módszerek valamelyikének alkalmazásával kell meghatározni), úgy az 

időtényező, ill. az ún. diszkonttényező is számításba veendő. 

Az előzők alapján néhány gyakorlati eset számítási módja a következő (ERŐTERV-tervezési irányelvek 

szerint): 

a. Legyen az összehasonlítandó vizsgálat feltételrendszere a következő: 

• a beruházás csak az üzembe helyezéskor lép fel: 

• a vizsgálat időtartama (N) egyenlő a berendezés élettartamával (T); 

• a terhelési görbe a vizsgálat időtartamának egyes éveiben azonos. 

Ebben az esetben az állandó évi költség kifejezése: 

 

ahol B0 a transzformátor beruházási költsége (Ft); a a beruházás évi költségtényezője (%/100); Ü i az i-edik 

évben jelentkező üzembentartási költség (Ft); VTi az i-edik évben jelentkező teljesítményveszteség évi költsége 

(Ft); VEi az energiaveszteség évi költsége (Ft); Ei az i-edik évben fellépő egyéb költségek (Ft). 

Az összefüggés alapján a felvett változatokra kiszámítandó az éves költség és az összehasonlításból a legkisebb 

értéket képviselő változat adja a megoldást. 

b. Legyen a vizsgálandó eset feltételrendszere a következő: 

• a beruházás csak az üzembehelyezés kezdetén lép fel; 

• a vizsgálat időtartama egyenlő (ill. nem egyenlő) a berendezés élettartamával; 
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• a terhelési görbe (a csúcsterhelés és az éves csúcskihasználási óraszám) a vizsgálat egyes éveiben változik; 

• az üzembentartás évi költsége állandó. 

Ebben az esetben az eredő költség a következőképpen számítható: 

 

ahol q=1+p az időtényező és p az eszközlekötési tényező; a q negatív kitevőjű hatványait nevezzük 

diszkonttényezőnek. 

Abban az esetben, ha N<T, mivel a teljes T időtartamra nem állnak rendelkezésre a terhelési adatok, az eredő 

költség a következő összefüggéssel számítható: 

 

A további számítási esetekkel kapcsolatban utalunk a hivatkozott ERŐTERV-segédletre. 

A transzformátorok kiválasztásának további szempontját a védettség követelménye adja. Ilyen szempontból azt 

kell vizsgálni, hogy az alkalmazási hely belsőtéri vagy szabadtéri kivitelű transzformátort igényel-e. 

Veszélyeztetettség szerint vannak túlfeszültség által veszélyeztetett és nem veszélyeztetett üzemben 

(környezetben) alkalmazható transzformátorok. 

A környezeti viszonyok vizsgálatakor figyelembe kell venni a környezeti hőmérsékletet, a légnedvességet, a 

tengerszint feletti magasságot, és a szennyeződés mértékét (pl. erősen szennyezett környezetben nagyobb 

névleges feszültségű szigetelők alkalmazandók). 

A hűtés módjának megválasztásához mértékadó jellemzők – olajszigetelésű erőátviteli transzformátorokra – a 

következők: 

• 10 MVA teljesítményig: természetes olaj- és levegőáramlás (jele: ONAN); 

• 16 MVA teljesítményig: természetes olajáramlás és a mesterséges levegőhűtés (jele: ONAF); 

• 16 MVA-nál nagyobb teljesítménynél: mesterséges olajáramlás és mesterséges levegőhűtés (jele: OFAF). 

A fellépő fogyasztói terhelés fedezéséhez szükséges lehet az üzemelő transzformátorhoz, vele párhuzamosan 

további transzformátort bekapcsolni. Ilyen esetekben a transzformátoroknak ki kell elégíteniük a párhuzamos 

üzemre vonatkozó feltételeket, nevezetesen: 

• a kapcsolási jel azonossága (a kapcsolódó gyűjtősínekre vonatkozóan); 

• a feszültségáttétel azonossága; 

• a rövidzárási feszültségek egyenlősége (vektoriálisan értendő). 

A gyakorlatban kialakult szabály szerint nem célszerű olyan transzformátorokat párhuzamosan járatni, 

amelyeknek névleges teljesítményei 3:1-nél nagyobb arányban eltérnek. 

6.2. Vezetékek és kábelek kiválasztása 

Vezetékek kiválasztása 

Az erősáramú vezetékeknek és kábeleknek egyidejűleg több követelményt kell kielégíteniük, így megfelelő 

méretezésre, kiválasztásra és szerelésre van szükség. A figyelembe veendő főbb szempontok a következők: 

• üzemi melegedés; 
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• zárlati melegedés; 

• feszültség, feszültségesés; 

• üzemszerű mechanikai igénybevétel; 

• zárlati mechanikai igénybevétel; 

• üzembiztonság; 

• érintésvédelem; 

• gazdaságosság. 

 

1.6.2.1. ábra 

A felsorolt követelmények egy részére minden esetben méretezni, ill. ellenőrizni kell, míg másik csoportja egyes 

vezetékfajtáknál automatikusan teljesül, vagy szintén méretezést, ill. ellenőrzést igényel. Az üzembiztonsággal 

kapcsolatos követelmények kielégítése az alkalmazási hely jellegének és tűzrendészeti besorolásának megfelelő 

vezetékfajta és szerelési mód alkalmazását jelenti. Az üzembiztonságon és a feszültség-igénybevételen kívül a 

többi követelmény többnyire a vezetékkeresztmetszet nagyságára hat ki. A vezető szükséges keresztmetszete 

tehát az, amelyik mindegyik követelmény keresztmetszetigényét kielégíti, azaz a méretezés során adódó 

legnagyobb keresztmetszet. 

 

1.6.2.2. ábra 

A normál üzemvitelre történő méretezéshez az üzemi terhelőáram ismerete szükséges. 

A kábelek kiválasztása 

A kábelek kiválasztása a következő szempontok szerint történhet: 

Névleges feszültség 

A kábelek névleges feszültsége alatt (U) a vezetők közötti feszültséget értjük. A kábel névleges feszültségéhez 

képest 1,15-szörös üzemfeszültségre vehető igénybe. 

Háromfázisú rendszerben az övszigetelésű kábel szigetelését a vonali feszültség (U) határozza meg. 

Érköpenyes vagy Höchstädter-kábelek szigetelését a vezető és a fémköpeny közötti (U0) feszültség jellemzi. 



 A villamos energetika  

 58  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

1.6.2.3. ábra 

A vezető anyaga 

Főáramkörben alumíniumvezetős kábeleket alkalmazunk. A vezető általában ne legyen sodronyszerkezetű, 

hanem tömör, lágy anyagból készüljön. 

A segédáramkör részére rézvezetős kábelek alkalmazása célszerű. 

A vezetők száma 

A hálózat kialakítása a vezetők szükséges számát meghatározza. 

Egyerű kábelek alkalmazása abban az esetben indokolt, amikor az átviendő teljesítmény nagysága miatt igen 

sok nagy keresztmetszetű párhuzamos kábelt kell alkalmazni, amelyek szerelése és vezetése a nagy 

keresztmetszetből adódó nagy hajlítási sugarak miatt igen nehézkes. 

 

1.6.2.4. ábra 

Szigetelés 

Az itatott papír-szigetelés előnye a megbízható üzembiztos kivitel, kis veszteségi tényező. Hátránya a nagy 

szakértelmet és helyigényt igénylő kábelfej kiképzés, amely kisméretű tokozott cellákban nehezen vagy 

egyáltalán nem helyezhető el. Nagy fektetési szintkülönbség esetén csak különleges, magas cseppenéspontú 

masszával használható. 



 A villamos energetika  

 59  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

1.6.2.5. ábra 

A PVC-szigetelés megfelelő anyag, és gondos gyártás mellett megbízható üzemű, könnyen fektethető, 

kábelfejkialakítása és toldása egyszerű. Hátránya, hogy veszteségi tényezője a feszültség növekedésével 

nagymértékben emelkedik. Általában 6 kV üzemfeszültségig használják. 

 

1.6.2.6. ábra 

A polietilén-szigetelés villamos tulajdonságai kedvezőek, nagy belső ellenállás, kicsi vízfelvétel és veszteségi 

tényező. A térhálósított polietilén hőállósága is igen kedvező. 

A kábelek külső védelme 

Kábelcsatornába vagy a kábelalagútba fektetett kábelek mechanikai sérülésének veszélye csekély, így ezeken a 

helyeken elegendő a külső köpeny alatt elhelyezett vékony, kétréteges acélszalag tekercselés. 

 

1.6.2.7. ábra 

Miután a juta burkolatú kábelek épületbe való becsatlakozásánál a tűzveszélyes külső burkolatot el kell 

távolítani, és a nem tűzveszélyes korrózióvédelmet festéssel kell biztosítani, ilyen helyekre nem tűzveszélyes 

PVC külső burkolatú kábelt használunk. 

A kábelek hajlítási sugara 

A különböző kábeltípusoknál a fektetés közbeni legkisebb hajlítási sugár figyelembe veendő értékei: 

• papírszigetelésű, sajtolt alumínium köpenyű kábel 20d 

• papírszigetelésű ólomköpenyű kábel 15d 

• műanyagszigetelésű, műanyagköpenyű kábel 7,5d 

ahol d a kábel átmérője. 

Szigetelt vezetékek kiválasztása 

Névleges feszültség 

A szigetelt vezeték névleges feszültsége, amelyre a vezeték üzemi tulajdonságai vonatkoznak. Az üzemi 

feszültség (a berendezés két vezetője között fennálló feszültség) tartósan a névleges feszültségnél maximum 

15%-kal lehet nagyobb. 
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Üzemi körülmények 

A kiválasztást egyértelműen befolyásolják az üzemi körülmények és az alkalmazott szerelési mód, valamint a 

helyiség jellege (tűz- és robbanásveszélyessége) és a berendezés jellege. A vonatkozó előírások az MSZ 1600 

szabványsorozatban találhatók. 

Vezetékek színjelölései 

Szigetelt vezetékhálózatokban a fázisvezetők színe fekete. A nullavezető színe világoskék, a nullázó vagy más 

(üzemszerűen áramot nem vezető) – védővezető színe zöld/sárga vagy vörös. 

A zöld/sárga védővezetőt előnyben kell részesíteni. 

6.3. Kapcsolóberendezés készülékeinek kiválasztása 

A téma első részében azokat a villamos jellemzőket tárgyaljuk összefoglalóan, amelyek a teljes 

kapcsolóberendezésre általános szempontként vonatkoznak. Ezután foglalkozunk az egyes készülékek 

kiválasztásának sajátos szempontjaival. 

 

1.6.3.1. ábra 

A kapcsolóberendezésre jellemző villamos fogalmak és adatok 

A kapcsolóberendezésnek, ill. készülékeinek – kiválasztásuk szempontjából – a következő általános és alapvető 

műszaki jellemzőik vannak: a feszültség, a hálózati frekvencia, az áram és a zárlatbiztonság. Ezen jellemzők 

névleges értékei azok az értékek, amelyekre a berendezést, ill. készülékeit méretezik, kipróbálják. A 

kiválasztásnál kielégítendő az a követelmény, hogy a tényleges igénybevétel értékei számszerűleg kisebbek 

legyenek a névlegeseknél. 

A névleges feszültség a hálózat névleges feszültségéhez igazodó, vele egyenlő vagy nagyobb és a 

szabványokban rögzített olyan érték, amely megszabja a villamos szilárdság feltételeit a hozzárendelt 

próbafeszültségek útján. 

A próbafeszültségeket a túlfeszültségvédelmi intézkedések figyelembevételével úgy állapították meg, hogy a 

berendezés, ill. a készülékei az üzemi igénybevétel alatt ne menjenek tönkre. 

A váltakozó áramú hálózati frekvencia névleges értéke a hazai szabványosítás és alkalmazás szerint 50 Hz, 

amelytől a megengedett eltérés berendezések esetében ±0,05 Hz. 

A névleges áramerősség az az érték, amelyet a berendezés, ill. készülékei, vezetékei az előírt környezeti 

hőmérsékleten korlátlan ideig vezetni képesek. A névleges áram kiválasztását a következő szempontok, ill. 

körülmények befolyásolják: 

• a rendszeresen és tartósan előforduló üzemi áramerősség nem haladhatja meg a berendezés névleges áramát; 

• a megengedhető, tehát még nem káros túlterhelés mértéke és időtartama; 

• a beépítési hely termikus és dinamikus zárlati viszonyai; 

• a tartalékolás szempontja; ez azt jelenti, hogy lehetőleg minél kevesebb típus legyen a berendezésben. 

A berendezést tehát úgy kell méretezni, hogy az üzemi és a zárlati áramok az üzemben előforduló 

legkedvezőtlenebb esetben se okozhassák az alkatelemek tönkremenetelét, egyidejűleg figyelembe véve az 

egységesség (tartaléktartás) szempontját is. 

Egy berendezés, készülék zárlatbiztosságán azt a termikus és dinamikus határáram-értéket értjük, amelyek rajta 

átengedhetők anélkül, hogy az károsodna, meghibásodna. 

A termikus szilárdság alapja az a követelmény, hogy a termikus igénybevétel hatására a berendezés, készülék 

egyik részének melegedése sem lépheti túl a szabványban rögzített határhőmérsékletet. A termikus zárlati 

áramot (It) a zárlati áram és fennállásának ideje együttesen határozzák meg: 
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Definíció szerint It olyan időben állandó áram, amelyik 1 s alatt ugyanannyi hőt fejleszt, mint Iza zárlat 

fennállása alatt. Ilyen értelemben t a zárlatvédelem teljes működési ideje. 

A termikus határáram (Iterm) a zárlati áram effektív értékének azon legnagyobb értéke, amellyel a készülék a 

termikus időhatárnak megfelelő időtartamon át károsodásmentesen igénybevehető anélkül, hogy melegedése 

túllépné a megengedett mértéket. A termikus időhatár (tterm) pedig az a legnagyobb zárlati időtartam, ameddig a 

készülék a termikus határáramot meghibásodás nélkül vezetni képes. A gyártó cégek által megadott határáram, 

ill. időhatár kisebb áramerősségre az I2t=állandó összefüggés alapján számítható át. A megadottnál nagyobb 

áramot ui. nem szabad megengedni rövidebb időre sem, hiszen a készülék kritikus helyein a túlmelegedés 

jobban nő és túllépheti a megengedett mértéket. 

Az előzők alapján a termikus szilárdságra történő méretezés, ill. ellenőrzés (kiválasztás) alapösszefüggései: 

 

ill. 

 

A dinamikus szilárdságra történő méretezés, ill. ellenőrzés a zárlati csúcsáramra történik. 

Mint ismeretes, ennek számítása a következő: 

 

ahol κ értéke a zárlati áramkör R/X viszonyától függ és diagramból határozható meg. Mint ismeretes, értékét 

legkedvezőtlenebb esetre 1,8 értékkel szokás figyelembe venni. 

A dinamikus határáram (Idin) az a legnagyobb csúcsáram, amellyel a készülék egy alkalommal mechanikai 

meghibásodás nélkül igénybe vehető. A dinamikus szilárdságra történő méretezés, ill. ellenőrzés 

alapösszefüggése az előzők alapján: 

 

Nagyfeszültségű készülékek kiválasztása 

Megszakítók 

A kiválasztást a következő szempontok szerint kell végrehajtani: 

• a beépítési hely jellege; 

• a névleges feszültség; 

• a zárlati viszonyokkal kapcsolatos műszaki paraméterek; 

• a névleges áram; 

• a megszakító rendszere; 

• a hajtás módja; 

• mechanikai és villamos élettartam. 
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A beépítési hely jellege szerint az lehet belsőtéri vagy szabadtéri. A rendelkezésre álló megszakítóválasztékot 

elsődlegesen ez a szempont, azaz az elhelyezés ténye korlátozza. 

 

1.6.3.2. ábra 

A névleges feszültség értékére az új készülékszabványok és az ezek alapján készült gyári katalógusok a 

beépítési helyen a hálózat legnagyobb névleges üzemi feszültségértékét (pl. 12 kV; 24 kV) adják meg (korábban 

megadták az ún. alsó és a felső névleges feszültséget, pl. 10 kV, 12 kV; 20 kV és 24 kV). A megszakító ily 

módon definiált, ill. megadott névleges feszültsége határozza meg a villamos szilárdságot és a próbafeszültséget, 

valamint ezen értékhez rendelik hozzá a megszakító ún. megszakítási áramát is. 

A zárlati viszonyokkal kapcsolatos műszaki paraméterek egy része a zárlatbiztossággal kapcsolatos. Ide 

tartoznak: a névleges termikus határáram (kAeff); a névleges termikus időhatár (s); a névleges dinamikus 

határáram (kAcs). A paraméterek másik részét a zárlati megszakítóképesség és bekapcsolóképesség fogalmai és 

adatai képezik a következők szerint: 

– a megszakító névleges zárlati megszakítóképességét vagy a megszakítási teljesítménnyel, vagy a független 

megszakítási árammal lehet megadni. A zárlati megszakítóképesség két megszakítási teljesítményértékkel 

jellemezhető. 

Az egyik jellemző teljesítmény: 

 

a szimmetrikus megszakítási teljesítmény. Kifejezésében Un a névleges feszültség; Izsz pedig a független 

szimmetrikus megszakítási áram effektív értéke (azaz a zárlati váltakozó áram effektív értéke az érintkezők 

szétválása pillanatában; kA). Ezt a teljesítményt kell figyelembe venni, ha a magszakító legkisebb nyitási ideje 

(tny) 0,06 s-nál nagyobb. 

A másik jellemző teljesítmény: 

 

az aszimmetrikus megszakítási teljesítmény. Kifejezésében Iz (kA) az aszimmetrikus megszakítási áram, azaz a 

teljes megszakítási áram effektív értéke. Számszerű értéke az 

 

összefüggésből számítható, ahol µ a nyitási idő függvényében táblázatból, illetve diagramból vehető. Az S sz 

mellett az Sasz teljesítményt is figyelembe kell venni, ha a megszakító legkisebb nyitási ideje kisebb, vagy 

egyenlő 0,06 s-nál. 

A megszakító kiválasztásakor az eddig tárgyalt jellemzőkön kívül figyelembe kell venni a zárlati áramkör ún. 

visszaszökő feszültségének jellemzőit (amplitúdó, önrezgésszám, ill. meredekség) is. Ezeket azonban a korszerű 

megszakítók szerkesztésénél eleve figyelembe veszik, azaz a gyárilag garantált megszakítási teljesítőképesség a 

visszaszökő feszültségre tekintettel van. Ha azonban a beépítési helyen a visszaszökő feszültség jellemzői a 

szokásostól eltérőek, úgy a megszakító megszakítási teljesítményét le kell értékelni vagy – ha mód van rá – a 

visszaszökő feszültség önrezgésszámát el kell hangolni. 

A műszaki paraméterekhez tartozik a megszakító bekapcsolóképessége (kAcs); ez az a legnagyobb áramcsúcs, 

amit a készülék az érintkezők sérülése nélkül be tud kapcsolni. 

A megszakító névleges árama nagyobb legyen, mint a megszakítón átfolyó legnagyobb üzemi áram bármely 15 

perces időszakra számított négyzetes középértéke. 

A megszakító rendszerének kiválasztásakor figyelembe kell venni a beépítési helyre vonatkozó üzemi és zárlati 

kapcsolások várható gyakoriságát, a ki- és a bekapcsolás önidejét, a kapcsolási ciklusokat és a karbantartási 
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igényt is. Középfeszültségen a legelterjedtebb normálüzemre a kisolajterű, míg nagy kapcsolási gyakoriság 

esetén a mágneses ívoltású, a vákuum, valamint az SF6-gáztöltésű megszakítókat alkalmazzák. Nagy- és igen 

nagy feszültségen az olajszegény és a légnyomásos megszakítók terjedtek el, de egyre inkább alkalmazzák az 

SF6-gáztöltésű megszakítókat is. 

 

1.6.3.3. ábra 

A megszakítók hajtása többféle lehet, úgymint: egyenáramú mágneses; egyenáramú motoros; váltakozó áramú 

mágneses vagy motoros; rugóerőtárolós; légnyomásos; olajpneumatikus. A kialakult gyakorlat szerint a 

középfeszültségű megszakítók mindhárom fázisához közös hajtóművet alkalmaznak: a megszakító pólusai 

között merev mechanikai kapcsolat van. A közvetlenül földelt csillagpontú nagy, ill. igen nagy feszültségű 

hálózatokon az egyfázisú földrövidzárlatok lekapcsolhatóságának biztosítására az alkalmazott megszakítók 

mindhárom fázisegységének külön hajtóműve van, amelyek villamos vezérléssel külön-külön, de együttesen is 

működtethetők. 

A mechanikus élettartamot az árammentes állapotban, karbantartás nélkül végezhető kapcsolások számával 

jellemzik. Ennek alapján – középfeszültségű megszakítóknál – megkülönböztetünk normál, középnehéz, ill. 

nehézüzemi megszakítókat. 

A villamos élettartam nem más, mint az áramterhelés alatt levő készülék érintkezőcsere nélkül végezhető be-ki 

kapcsolásainak száma. 

Szakaszolók 

A szakaszolók kiválasztási szempontjai a következők: 

• a beépítési hely jellege; 

• a sarkok száma; 

• a névleges feszültség; 

• a névleges áram; 

• a zárlatbiztosság; 

• a működtetés módja. 

A beépítési hely jellege szerint a szakaszoló lehet belsőtéri, vagy szabadtéri, míg a sarkok száma szerint lehet 

egysarkú és háromsarkú. 

 

1.6.3.4. ábra 

A szakaszoló névleges feszültsége nem lehet kisebb a teljes kapcsolóberendezés névleges feszültségénél. A 

névleges feszültséget a szakaszoló támszigetelői határozzák meg. A szigetelők belsőtéren lehetnek műgyanta-, 

vagy porcelán támszigetelők, szabadtéren pedig porcelán támszigetelők. Szabadtéren, szennyezett légkör esetén 

különleges, nagy kúszóúttal rendelkező szigetelők alkalmazandók. 170 kV felett – a sugárzás csökkentésére és 

az átívelési feszültség növelésére – a támszigetelőket árnyékoló gyűrűvel látják el. 

A szakaszoló névleges áramértéke a szakaszolón átfolyó legnagyobb üzemi áram értékével azonos nagyságú, 

avagy annál nagyobb legyen. A szakaszolónál bizonyos túlterhelés megengedhető, ennek mértékét azonban 

előzetes méréssel kell megállapítani. 

Zárlatbiztosságra kényes készülékek a szakaszolók. A kiválasztáskor ellenőrizni kell, hogy a katalógus 

adataiban szereplő névleges termikus zárlati áram és a névleges zárlati csúcsáram ne legyen kisebb a beépítési 

helyre kiszámított hálózati értékeknél. 

A működtetés legelterjedtebb módja a kézi rúdhajtás. Ezt a hajtási módot mind belső-, mind szabadtéri 

szakaszolóknál alkalmazzák. Belsőtéri szakaszolók ezenkívül lehetnek még légnyomásos, szabadtéri 
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szakaszolók pedig motoros hajtásúak. A háromsarkú szakaszolóknál a három fázis mechanikai 

kényszerkapcsolatban van, működtetésük tehát egyszerre lehetséges. A szakaszolóhoz földelőkapcsolót (régi 

elnevezéssel földelőkést) is felszerelhetnek (pl. vonali szakaszoló esetén), amelynek a hajtása lehet kézi vagy 

motoros. 

Kapcsolók 

Azokat a kapcsolókészülékeket, amelyek hálózati elemek, vagy hálózatrészek terhelési, vagy üresjárási 

áramának ki-, be-, vagy átkapcsolásával járó műveletek elvégzésére alkalmasak, gyűjtőnéven kapcsolóknak 

nevezzük. Ott alkalmazhatók, ahol zárlati megszakítást nem kell végrehajtani. 

A következőkben a legelterjedtebb középfeszültségű hazai belsőtéri és szabadtéri kapcsolók jellemzőivel, mint 

kiválasztási szempontokkal foglalkozunk. 

A szakaszolókapcsoló belsőtéri kivitelben készül 12, ill. 24 kV névleges feszültségre. Alkalmazásával 

megszakító és szakaszoló beépítése szükségtelenné válik, hiszen egy meghatározott teljesítménytényezőnél 

(cosφ=0,7), ill. e fölött a névleges áram be- és kikapcsolására, de ugyanakkor a transzformátor üresjárási 

áramának (cosφ=0,15) és kis kapacitív áramnak (cosφ=0,15) a lekapcsolására is alkalmas. Ívoltáshoz oltókamrát 

szerelnek a megszakítórész állóérintkezőjére. Zárlatvédelem igénye esetén biztosítóval építhető össze. 

 

1.6.3.5. ábra 

A kiválasztási szempontok a következők: 

• névleges feszültség és frekvencia; 

• névleges áram; 

• megszakítóképesség; 

• névleges lekapcsolási áramra; 

• kis induktív lekapcsolási áramra; 

• kapacitív lekapcsolási áramra; 

• távvezeték lekapcsolási áramra; 

• körbontási, ill. hurokáramra (körvezeték, párhuzamos vezeték kikapcsolásakor); 
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• zárlatbiztosság; 

• zárlati bekapcsoló képesség; 

• a biztosítóbetét (ha van) névleges árama 

• az ívoltás rendszere; 

• a hajtás módja; 

• mechanikai élettartam. 

Az ívoltás rendszerét tekintve kétféle megoldás terjedt el: a gázoltású és az önfúvásos, amelyek közül a hazai 

szakaszolókapcsolónál a gázoltású rendszert alkalmazzák. 

A hajtószerkezet mindig rugóerő-tárolós, vagy billenőrugós, ún. független kézi vagy gépi (pl. légnyomásos) 

hajtás. Erre azért van szükség, mert a megszakítóképesség és a zárlati bekapcsolóképesség csak meghatározott 

és rendszerint nagy kapcsolási sebességgel érhető el. 

A biztosítóval egybeépített változatnál az is megoldható, hogy egy biztosító kiolvadása esetén a 

szakaszolókapcsoló – kioldótengelye révén – kikapcsoljon, s így háromsarkúan leválassza a készüléket. 

 

1.6.3.6. ábra 

A mechanikai élettartam a megengedhető maximális kapcsolási számot jelenti. Ezen adat mellett a gyártó cég 

megadja – diagramban – az oltócsere nélkül a készülékkel végezhető kapcsolások számát, a névleges 

lekapcsolási áram függvényében. 

Középfeszültségű szabadtéri kapcsoló az oszlopra szerelt ún. oszlopkapcsoló. Fő alkalmazási területei (részben 

a kiválasztási szempontokra is utalnak) a következők: 

• kis teljesítményű leágazások terheléseinek megszakítása; 

• terheletlen transzformátorok lekapcsolása; 

• távvezeték áramának megszakítása; 

• kondenzátortelepek töltőáramának megszakítása. 

A kiválasztási szempontok: 

• névleges feszültség; 

• névleges áram; 

• megszakítóképesség: 

• terhelési áramra (cosφ=0,7); 

• transzformátor üresjárási áramára (cosφ=0,15); 

• távvezeték és kondenzátor töltőáramára (cosφ=0,15); 

• zárlatbiztosság; 

• a hajtás módja; 

• mechanikai élettartam. 

Az oszlopkapcsoló érintkezői húzott vörösrézrúdból készülnek. Az idomacélból készített alapkeretre 2 db, a 

működtető tengelyre pedig 1 db porcelán támszigetelő van szerelve. Az álló- és a mozgóérintkezőn elpattanó 

ívhúzó-rendszer helyezkedik el, amely megvédi a főérintkezőket a beégéstől. A készülék hajtása lehet: huzalos 
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és merev rudazathajtás. A gyári katalógusokban szereplő megszakítóképesség áramadatait a gyártó a mechanikai 

élettartamon belül garantálja. 

A szakaszkapcsoló földelőkapcsolóval (földelőkéssel) is ellátható. 

Kontaktorok és nehézüzemi mágneskapcsolók 

A nagyfeszültségű kontaktorok különleges készülékek, amelyek a nagyfeszültségű (1 kV feletti) és nagy 

teljesítményű indukciós motorok elterjedésével fejlődtek ki. Minthogy szerkezetüknél fogva igen nagy az 

élettartamuk (105 nagyságrendű kapcsolás), a gyakran indított nagyfeszültségű motorokhoz, kemencékben 

elterjedten alkalmazzák (ilyen esetekre a normálüzemi megszakító, vagy a szakaszolókapcsoló nem felel meg). 

További jellemzőjük, hogy az üzemi áramok gyakori ki- és bekapcsolására alkalmasak és legfeljebb a névleges 

áram 5-6-szorosáig terjedő túlterhelési áramokat tudnak – korlátozott élettartam mellett – megszakítani. Ebből 

következik, hogy a zárlatvédelemre biztosítót, legfeljebb megszakítót kell beépíteni. 

 

1.6.3.7. ábra 

A kiválasztás alapjául szolgáló műszaki adatok: 

• névleges feszültség; 

• névleges áram; 

• megszakítóképesség; 

• ívoltás módja; 

• működtetés módja; 

• élettartam (kapcsolási szám). 

A névleges feszültség értéke a gyakorlatban 3-12 kV-ig terjed, a névleges áram általában 30-200 A. A 

kontaktorok nagyobbik része mágneses fúvású és légmegszakítású. A működtetés módja lehet mágneses és 

légnyomásos. A hazai gyakorlatban elterjedt NDK gyártmányú kontaktor mágneses hajtású, névleges árama 200 

A, élettartama 105 kapcsolás, megszakítóképessége pedig (3; 6; ill. 7,2 kV-on) 10 kA. 

A nehézüzemi mágneskapcsolókat ott célszerű alkalmazni, ahol viszonylag igen nagy mechanikai élettartam 

kívánatos. Ezen kapcsolók egy részét megszakítók módosításával alakították ki. Ilyenek a hazai nehézüzemi 

mágneskapcsolók (VBKM Transzvill Gyára), amelyek egyik típusának megszakítóképessége kicsi (IK típus; 0,6 

és 1,2 kA), míg a másik fejlesztés nagyobb megszakítóképességű (IM típus: 4,6; 5,6 és 7,2 kA). Mindkét típus 

12; 24; 36 és 40,5 kV névleges feszültségre készül, mechanikai élettartamuk 50000 kapcsolás. Valamennyi 

változat névleges árama 630 A. Kiválasztási szempontjaik lényegében a megszakítóknál megismertekkel. 

Biztosítók 

A nagyfeszültségű biztosítók elsősorban zárlatvédelemre szolgálnak, de kisebb mértékű túlterhelésvédelmet is 

ki lehet velük alakítani. Zárlatvédelem céljára gyors működésük révén előálló áramkorlátozó tulajdonságuk 

folytán jól megfelelnek. 

 

1.6.3.8. ábra 

A kiválasztási szempontok a következők: 

• névleges feszültség; 

• névleges áram; 

• névleges zárlati megszakítóképesség: 

• a független megszakítási áramra (kAeff); 
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• vagy a szimmetrikus megszakítási teljesítményre (MVA); 

• a betét szerkezete; 

• a biztosító aljzata. 

A hazai nagyfeszültségű biztosítók 3,5-40,5 kV feszültségre készülnek, 2-100 A névleges áramértékhatárok 

között (NNGf, NNGfe típusok). A betét szerkezete töltetes, ami a nagy megszakítóképesség mellett a gyors 

kiolvadást is biztosítja anélkül, hogy veszélyes mértékű túlfeszültség keletkezne. 

Lényeges elem a betét közepén elhelyezett, rugóval előfeszített jelzőszál, amely kiolvadás után kiugrik, s a betét 

végén levő dugót kb. 10 mm-re kilöki. Így a jelzési célokat szolgáló hengeres dugó akkora mozgási impulzust 

kap, hogy azzal egy háromfázisú szakaszolókapcsoló kiolvadó kilincsművét működtetni tudja. A betétek mind 

belsőtéren, mind szabadtéren alkalmazhatók. 

A hazai biztosítóbetétekhez belsőtéri alkalmazás esetén belsőtéri biztosítóaljzatot (BAZ; ABZA; ABZM 

típusok) kell használni. Az aljzatok egysarkú, kéttámszigetelős kivitelben készülnek. Villamos jellemzőik: a 

névleges áramerősség, valamint a termikus és a dinamikus határáram. A betétek szabadtéri alkalmazásához 

szabadtéri biztosítóaljzatot kell választani (BAFSZ; ABSZF; ABSZE típusok). 

A két utóbbi típus villamos jellemzői: névleges áramerősség; termikus és dinamikus határáram. 

A hazai gyártó cég (betétekre és aljzatokra is): VBKM Kaposvári Villamossági Gyára. 

6.4. Mérőváltók kiválasztása 

Áramváltók 

Az áramváltó az a transzformátor, amely a különböző mérőeszközök és védelmi berendezések áramtekercseit 

táplálja. Ezek az eszközök és berendezések az áramváltó kisebb feszültségű és kisebb áramerősségű oldalán 

helyezkednek el, mint pl. ampermérők, watt- és fogyasztásmérők, ill. áramrelék, energiairányrelék, 

impedanciarelék. Minthogy a mérés és a védelmi érzékelés, ill. működtetés a kisebb feszültségű oldalon 

történik, előnyös következmény, hogy kisméretű és helyigényű készülékek gyárthatók és alkalmazhatók 

(gazdaságossági szempont), valamint a kezelőszemélyzetet távol lehet tartani a nagyfeszültségtől (életvédelmi 

szempont). 

 

1.6.4.1. ábra 

Az előzők tehát a következőképpen foglalhatók össze: az áramváltó a mérés és a védelem szempontjából a 

kapcsolóberendezés egyik igen fontos, soros eleme. Rendeltetése egyrészt a primer áram átalakítása vele 

arányos olyan kis értékre, amelyre mérő- és védelmi eszközök készíthetők, másrészt szigetelési és életvédelmi 

szempontból a nagyfeszültség leválasztása. 
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1.6.4.2. ábra 

Az üzemi áramot érzékelő mérés és a hálózati elemek, ill. hálózatrészek hibáját érzékelő védelmi rendszer 

igényei az áramváltó egyes jellemzői iránt más-más követelményeket támasztanak, így a 

kapcsolóberendezésekben túlnyomórészt ún. kétmagos (kétvasmagos) áramváltókat alkalmaznak. Az egyik 

vasmag szekunder tekercse a mérőeszközök áramtekercseit táplálja (műszer-, vagy mérőmag), míg a másik mag 

szekunder tekercse a védelmi eszközök, ill. berendezések áramtekercseit látja el (relémag). A két mag jellemzői: 

a vasanyagok mágneses görbéje egymástól eltérő; a névleges primer áram azonos; a két szekunder áramkör 

független egymástól, de szekunder névleges áramaik azonos nagyságúak. 

 

1.6.4.3. ábra 

Az áramváltó megsérülése az esetek túlnyomó részében gyűjtősín-zárlatot jelent, amely több leágazás, esetleg az 

egész állomás kiesését vonja maga után, helytelen megválasztása továbbá a mérés és a védelem pontos 

működését befolyásolja, így kiválasztásuk nagy körültekintést igényel. 

A kiválasztáskor a következő jellemzőket kell figyelembe venni: 

• névleges primer feszültség; 

• névleges frekvencia; 

• névleges primer áram; 

• névleges szekunder áram; 

• névleges teljesítmény; 

• pontossági osztály; 

• biztonsági határáram és -határtényező; 

• pontossági határáram és -határtényező; 

• zárlatbiztosság; 

• névleges állandósult melegedési határáram; 

• egyéb követelmények: 

• a beépítési hely jellege; 

• a primer tekercselés módja; 

• a szigetelés anyaga; 

• a szekunder áramkörök száma; 

• áttételek száma; 

• beépítési mód; 

• felhasználási klímaterület. 

A névleges primer feszültség az az érték, amely a szigetelés villamos szilárdságára vonatkozó ipari frekvenciájú 

vizsgálati előírásokat meghatározza. Rendszerint megegyezik a primer áramkör névleges feszültségével. A 

névleges primer feszültség helyett esetleg a legnagyobb (szigetelési) feszültség is megadható. 
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A névleges frekvencia az áramváltó adattábláján feltüntetett érték, amelynél az áramváltónak az előírt 

pontossági követelményeket ki kell elégítenie. Értéke – mint más készülékeknél láttuk – Magyarországon és 

általában Európában 50 Hz. 

A névleges primer áram az az érték, amelynek a névleges szekunder árammal való osztása a névleges áttételt 

adja. A névleges primer áramot – a hálózati áramerősség figyelembevételével – az áramváltószabványban 

rögzített sorozatból, ill. a sorozat tagjainak 10 egész számú pozitív, vagy negatív hatványával szorzott értékéből 

célszerű választani. A szabvány szerint a következő alap-áramértékek előnyben részesítendők: 10; 15; 20; 30; 

50; 75 A. 

A névleges primer áram meghatározásakor számításba kell venni, hogy az áramváltók a névleges áram 1,2-

szeresével is tartósan üzemeltethetők káros túlmelegedés nélkül. 

A névleges szekunder áram értéke szabványosan 5 A, azonban különleges esetekben a névleges szekunder áram 

10 A vagy 1 A is lehet. Ez utóbbi értéket alkalmazzák pl. olyan szabadtéri berendezésekben, ahol a szekunder 

áramot nagy távolságra kell vezetni. 

A névleges teljesítmény a szekunder körnek az a VA-ben megadott teljesítménye, amellyel az áramváltót 

terhelni lehet. A szabványos névleges értékek sorozatából előnyben részesítendők az 5; 15; 30 és 60 VA 

értékek. Egynél több maggal rendelkező áramváltó esetén minden mag teljesítményét meg kell adni. 

A szekunder kör a névleges teljesítmény helyett az ún. névleges teher értékével is jellemezhető. Ez nem más, 

mint a szekunder kapcsokra kötött, W-ban kifejezett impedancia, amelyhez előírt teljesítménytényező (pl. 

cosφ=0,8) tartozik. Számítása a következő: 

 

ahol Pn (VA) a névleges teljesítmény; I2n (A) a névleges szekunder áram. 

A névleges teljesítményt, ill. a névleges teher értékét mindenkor a hozzátartozó pontossági osztállyal együtt kell 

megadni. 

A pontossági osztály az áramváltó egy, vagy több szekunder magjának az a jellemző száma, amely 

meghatározza, hogy az áramváltónak milyen pontossági követelményeket kell kielégítenie egy meghatározott 

áramtartományban. Azt fejezi tehát ki, hogy a megadott feltételek mellett üzemeltetett áramváltó hibája milyen 

előírt határok között marad. 

Az áramváltó pontossága a névleges áramok tartományában (0,1-1,2 I1n) két adattal jellemezhető: az 

áramhibával és a szöghibával. 

Az áramhiba – előjelhelyesen – a következő összefüggéssel számítható: 

 

ahol kn az áramváltó névleges áttétele; I2 a tényleges szekunder áram (effektív érték); I1 a tényleges primer áram 

(effektív érték). 

A szöghiba az a szög, amelyet az áramváltó primer és szekunder áramvektora egymással bezár. Értéke pozitív, 

ha a szekunder áramvektor a primerhez képest siet. Az áram- és a szöghibát a szabvány a különböző pontossági 

osztályokhoz ± értékekkel adja meg. 

Az áramváltó mérőmagjaitól a 0,1-1,2 I1n tartományban követelünk meg nagy pontosságot, míg a 

túláramtartományban (zárlati áramok) nagy legyen a hibaérték (a műszerek megvédése, biztonsága érdekében). 
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A szabványos pontossági osztályok: 0,1 M; 0,2 M; 0,5 M; 1 M; 3 M; 5 M. Az M melletti számértékek a 100, ill. 

120%-os névleges primer áramhoz tartozó, megengedett áramhiba abszolút értékét jelentik, névleges teher 

esetén. 

A védelmi célra szolgáló áramváltóknál a névleges áramok tartományában fellépő hibaértékek nem döntő 

jelentőségűek (a szabvány erre is megadja az áram- és szöghibák értékét), viszont a túláramok tartományára 

vonatkozó pontossági követelmények szigorúak (kis hiba igénye). A védelmi célú áramváltó hibáját az ún. 

összetett hiba jellemzi, amelynek számítása a következő: 

 

ahol T egy periódus időtartama; i1, ill. i2 a primer, ill. a szekunder áram pillanatnyi értéke. 

A pontossági osztályok: 2,5 P; 5 P; 10 P. A számérték azt jelenti, hogy a névlegesnél nem nagyobb tehernél, 

valamint a névleges pontossági határáramnál nem több a százalékos összetett hiba, mint a pontossági osztály 

számértéke. 

Az áramváltó lineáris leképzésének mértékére jellemzők: mérőmagnál a biztonsági határáram és határtényező, 

relémagnál a pontossági határáram és határtényező. A mérőmagnál ui. az a követelmény, mint láttuk, hogy az 

üzemi áramok tartományában legyen pontos, a túláramok tartományában pedig telítődjék. Ennek megfelelően a 

biztonsági határáram (Ib) a primer áram azon legkisebb effektív értéke, amelynél a névleges teherrel terhelt 

áramváltó áramhibája 10%. Az Ib és az I1nviszonya adja a biztonsági határtényezőt (nb), amelynek értékei 

szabványosan: 5; 10. 

A relémagnál az a követelmény, hogy az áramváltó a túláramokat képezze le pontosan. Így a pontossági 

határáram (Ip) a primer áram azon legnagyobb effektív értéke, amelynél az áramváltó a névleges teherrel 

megterhelve még megfelel az összetett hibákra vonatkozó pontossági követelményeknek. 

Az Ip és az I1n viszonya a pontossági határtényező (np), amelynek szabványos értékei: 5; 10; 15; 20; 30. 

A zárlatbiztosságra a termikus határáram és időhatár és a dinamikus határáram mértékadó. 

A névleges termikus határáram (It) a primer váltakozó áram azon legnagyobb értéke, amellyel az áramváltó – 

rövidrezárt szekunder kapcsokkal – a termikus időhatárnak megfelelő időtartamon át meghibásodás nélkül 

igénybevehető anélkül, hogy melegedése túllépné az erre megengedett értéket. 

A névleges dinamikus határáram (Id) a primer áram azon legnagyobb csúcsértéke, amellyel az áramváltó – 

rövidrezárt szekunder kapcsokkal – egy alkalommal mechanikai meghibásodás nélkül igénybe vehető. 

Az áramváltószabvány az It és az I1n viszonyának értékeire sorozatértékeket ad meg, amelyek közül az 

ajánlottak: 60; 100; 200; 400; 1000. A termikus időhatár szabványos értéke 1 s. Az Id névleges értékét a 

szabvány 2,5It értékben határozza meg. 

A névleges állandósult melegedési határáram az áramváltó jellemző értéke, amellyel a primer oldal – melegedés 

szempontjából – igénybe vehető, miközben a szekunder oldal a névleges teherrel van megterhelve. Értéke 

általában 1,2 I1n. 

Az áramváltó kiválasztásához szükséges hálózati-áramköri számítások között fontos helyet foglal el a szekunder 

áramkörök tényleges terhelésének, s ezen belül az összekötő vezetékek (kábelerek) impedanciájának, végül is 

szükséges keresztmetszetének a meghatározása. 

Az összehasonlító értékeket – az áramváltó katalógusadataiból kivehetően – a névleges teljesítmény, ill. a 

névleges szekunder áram ismeretében a névleges teher értéke adja: 

I2n=5 A-es áramváltónál és készülékeknél: 
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I2n=1 A-es áramváltónál és készüléknél: 

 

A kiválasztásnál betartandó követelmény, hogy  legyen, ahol Z a tényleges szekunderköri 

impedancia. Értéke – mind a mérő, mind a relékörben – két részből tevődik össze: egyrészt a körben levő 

készülékek impedanciájából (Zk), másrészt az áramváltó és a készülékek közötti vezeték impedanciájából (Zv): 

 

A gyakorlati számításokban a vezetékre jutó VA- teljesítményt (Pv) veszik alapul és ezzel számítják a 

vezetékimpedanciát: 

 

ahol Pk (VA) a körben levő készülékek okozta összteher (adatai készülékkatalógusokból vehetők ki). 

Az összekötő vezeték szükséges, ill. szabványos keresztmetszetének számításához a következőket kell 

figyelembe venni: 

• a szekunder kör teljesítménytényezője: minthogy cosβ=0,8, így 

 

• a keresztmetszetszámításhoz alkalmazott mértékadó vezetékhossz (lm), valamint az áramváltó és a kör 

készülékeinek távolsága (lt) közötti kapcsolat: 

• védelmi áramköröknél, továbbá egy- és kétfázisú műszertehernél: 

 

• szimmetrikus háromfázisú műszertehernél: 

 

A szükséges keresztmetszet számítása az  alapösszefüggés és az előzőek alapján: 
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A számított keresztmetszethez a hozzá felfelé legközelebb álló szabványos keresztmetszetet kell választani. 

Szekunder vezetékek céljaira általában 1,5; 2,5; 4 vagy 6 mm2 keresztmetszetű vörösréz-vezetéket (ρ=0,0177 

W/m/mm2) alkalmaznak. 

A kiválasztáskor figyelembe veendő egyéb körülmények a következők: 

• a beépítési hely jellege szerint lehet az áramváltó belsőtéri, vagy szabadtéri; 

• a primer tekercselés módja szerint lehet egyvezetős (rúd-, vagy sínáramváltó) és többvezetős (hurkos) 

áramváltó; 

• a szigetelés anyaga lehet olaj, porcelán, műgyanta, vagy egyéb szigetelés; 

• a szekunder áramkörök számát tekintve az áramváltó lehet egy-, vagy többmagos, azaz egy-, vagy több 

szekunder áramkörös; 

• ha az áramváltónak egynél több primer tekercse van, akkor átkapcsolható kivitelű, több áttételű áramváltóról 

van szó. A primer tekercsek csavaros kötésekkel párhuzamosan vagy sorosan köthetők. A szabvány a soros 

kötésben írja elő a névleges primer áramsorozat számértékeinek, mint alapértéknek a kötelező használatát; 

• beépítési mód szerint az áramváltó támszigetelő, vagy átvezető típusú; 

• a felhasználási klímaterületek lehetnek: hideg, mérsékelt, nedves trópusi, száraz trópusi és magaslati. 

Feszültségváltók 

A feszültségváltó olyan transzformátor, amely a primer áramkör feszültségét adott pontossággal átalakítja 

kisebb feszültségre, szekunder készülékek (pl. mérőműszerek, relék) feszültségtekercseinek táplálása céljából. 

Rendeltetése – értelemszerűen – az áramváltóéval azonos. 

 

1.6.4.4. ábra 

A mérési célú feszültségváltókat mérő feszültségváltóknak, a védelmi célúakat védelmi feszültségváltóknak, 

míg a földzárlatjelző és földzárlatvédelmi célokat szolgálókat földzárlati feszültségváltóknak nevezzük. A 

feszültségváltók jellemzően az erőátviteli teljesítmény töredékén terhelődnek a pontosság érdekében. 

A feszültségváltó kiválasztásához szükséges jellemzők a következők: 

• névleges primer feszültség; 

• névleges szekunder feszültség; 

• névleges áttétel; 
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• névleges teljesítmény és terhelés; 

• pontossági osztály; 

• névleges határteljesítmény és feszültségtényező; 

• egyéb követelmények. 

A névleges primer feszültség a feszültségváltó adattábláján feltüntetett érték, amelynek a névleges szekunder 

feszültséggel való osztása adja a névleges áttételt, és amelyre a feszültségváltó pontossága vonatkozik. Ezen 

értékre készül a feszültségváltó szigetelése. 

 

1.6.4.5. ábra 

A névleges primer feszültséget a szabványos feszültségsorozatból kell választani. A fázis és a föld közé 

kapcsolandó feszültségváltó névleges feszültsége a szabványos sorozatfeszültség √3-ad része. 

A névleges szekunder feszültség szabványos értékei egységesen a következők: 

• 100 V: kétsarkúlag szigetelt primer kivezetésű egyfázisú, valamint a kivezetett primer csillagpont nélküli 

háromfázisú feszültségváltónál; 

• 100/√3 V: egysarkúlag szigetelt primer kivezetésű egyfázisú, valamint a kivezetett primer csillagpontú 

háromfázisú feszültségváltónál; 

• 100/3 V: egyfázisú földzárlati feszültségváltónál. 

• Megjegyzendő, hogy külön igény esetén a névleges szekunder feszültség 200 V; 200/√3 V; ill. 200/3 V is 

lehet. 

A névleges áttétel a szabványos névleges feszültségekkel – vonali feszültség transzformálása esetén: 

 

, pl. 35/0,1 kV; 

fázisfeszültség transzformálása esetén: 

 

, pl. 120/Ö3/0,1/√3 kV. 

A névleges teljesítmény (Pn) a szekunder áramkör(ök) VA-ben megadott teljesítménye, amellyel a 

feszültségváltót terhelni lehet: nagysága a névleges periódusra és a névleges szekunder feszültségre vonatkozik 

és mindig a hozzátartozó pontossági osztállyal együtt kell megadni. Értékeit a szabványos sorozatból kell 

kiválasztani. 

A háromfázisú feszültségváltó névleges teljesítményét fázisonként kell értelmezni. A szekunder kör a névleges 

teljesítmény helyett a szekunder kapcsokra kötött terheléssel is jellemezhető, amely – eltérően az áramváltótól – 

admittancia és a következőképpen számítható: 
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Értékéhez adott nagyságú teljesítménytényező tartozik. 

A pontossági osztály azt jelöli meg, hogy a meghatározott feltételek mellett üzemeltetett feszültséváltó áram- és 

szöghibája milyen értékhatárok között marad (utalunk a szabványra). 

A pontossági osztály: 

• mérő feszültséváltókra: 0,1 M; 0,2 M; 0,5 M; 1 M; 3 M; 

• védelmi feszültségváltókra: 1 P; 3 P; 6 P. 

A névleges határteljesítmény az a látszólagos teljesítmény, amellyel a feszültségváltó szekunder oldala a 

névleges primer feszültséggel való táplálás esetén, állandóan igénybevehető anélkül, hogy melegedése túllépné 

a megengedett értéket. Ezen terhelés mellett a feszültséváltó pontosságára nincsenek előírások. 

A névleges határfeszültség annak a primer feszültségnek az effektív értéke, amellyel a névlegesen terhelt 

feszültségváltó meghatározott ideig igénybe vehető anélkül, hogy melegedése túllépné a megengedett értékeket. 

A névleges feszültségtényező a névleges határfeszültség és a névleges primer feszültség hányadosa. Értékét 

szabványos sorozatból kell kiválasztani. 

Az egyéb követelmények a következők: 

• a környezeti viszonyok, amelyek alapján a feszültségváltó lehet belsőtéri vagy szabadtéri; 

• veszélyeztetettség szempontjából ismerni kell, hogy a beépítési hely túlfeszültségek szempontjából 

veszélyeztetett, vagy nem veszélyeztetett jellegű; 

• a csatlakozások fázisszáma és a primer kivezetések szigetelése szerint lehet: 

• 1. egyfázisú feszültségváltó: kétsarkúlag, vagy egysarkúlag szigetelt primer kivezetéssel 

• 2. háromfázisú feszültségváltó: kivezetett primer csillagpont nélkül, ill. kivezetett csillagponttal (melyet 

földelni kell). 

• a háromfázisú feszültségváltó lehet három-, vagy öt oszlopos. 

• a szigetelés anyaga lehet: porcelán, olaj, műgyanta, SF6-gáz; 

• zárlatbiztosság: a feszültségváltónak 120%-os primer feszültségnél a szekunder kapcsoknak 1 s-ig történő 

rövidrezárását egy alkalommal ki kell bírnia anélkül, hogy pontossága megváltozna és szigetelése 

meghibásodna; 

• a klímaterület figyelembevétele (mind az áramváltónál); 

• a szekunder áramkörök száma szerint lehet egy-, ill. többáramkörös a feszültségváltó. 

6.5. Zárlatkorlátozó fojtótekercs kiválasztása 

A fojtótekercs kiválasztásához a következő jellemzők szükségesek: 

• névleges feszültség; 

• névleges áram; 

• százalékos feszültségesés, ill. reaktancia; 

• zárlatbiztosság. 

A névleges feszültségre, ill. a legnagyobb üzemi feszültségre az előző készülékek kiválasztásánál tárgyaltak a 

fojtótekercsre is érvényesek. Szabványos értékeik 1-30 kV között helyezkednek el. A hazai gyártott típusokhoz 

tartozó ún. sorozat feszültség értékei: 10, 20, 30 kV. Ezen értékek a fázisegységeket hordozó támszigetelők 

szigetelési feszültségét is meghatározzák. 
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1.6.5.1. ábra 

A névleges áram (In) úgy választandó meg, hogy értéke nagyobb legyen a fojtótekercsen átfolyó üzemi áramnál 

(ezáltal ui. nem korlátozza a vele sorbakapcsolt készülékek esetleges túlterhelhetőségének kihasználhatóságát). 

 

1.6.5.2. ábra 

A fojtótekercs szükséges reaktanciája a zárlatszámítások eredményéből adódó fojtótekercs előtti és utáni zárlati 

teljesítmény értékéből számítható: 

 

ahol Un (kV) a névleges vonali feszültség; Sze (MVA) a fojtótekercs előtti zárlati teljesítmény; Szu (MVA) a 

fojtótekercs utáni zárlati teljesítmény. 

A fázisonkénti szükséges reaktancia ismeretében a fázisonkénti feszültségesés (ef) számítása: 

 

ill. 

 

ahol In (A) a fojtótekercs névleges árama. 

Az ef, ill. az ef, valamint az In és az Un ismeretében a gyártmánykatalógusból kiválasztandó az alkalmazandó 

fojtótekercs-típus, amelynek a további névleges jellemzőit a katalógusok szintén tartalmazzák. 

E jellemzők számítási összefüggései: 

 

amiből 
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ahol en (V) a fojtótekercs fázisonkénti névleges feszültségesése; Qn a névleges egyfázisú meddőteljesítmény (a 

fojtótekercs saját teljesítménye); Sn a fojtótekercs háromfázisú névleges átmenő teljesítménye. 

A fojtótekercs névleges százalékos, ill. Ω/fázis reaktanciája ezekkel a névleges jellemzőkkel is kifejezhető: 

 

 

A kiválasztott fojtótekercset zárlatbiztosságra ellenőrizni kell. A katalógusok megadják az egyes típusokra 

megengedett zárlati áram, névleges termikus határáram, valamint a névleges termikus időhatár értékeit is. 
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A. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

Alállomás: 

A hálózatok szerves részét képezik, általában a hálózatok megfelelő terhelésű csomópontjaiban helyezkednek el, 

és az áram útjának kijelölésére vagy a különböző feszültségű hálózatok összekapcsolására szolgálnak. 

Alaperőművek: 

Az energiarendszer alapterhelését viszik, olyan terhelést, amely egész évben viszonylag egyenletes. Az 

energiarendszer legjobb hatásfokú, legkisebb önköltséggel termelő erőművei, melyek a karbantartási idő 

kivételével egész évben állandó üzemben vannak. 

Alaphálózat: 

Feladata az erőművek és a csomóponti nagy transzformátorállomások összekapcsolása, a villamos energia nagy 

mennyiségű szállítása. Az országos alaphálózat külföldre menő távvezetékei alakítják ki a kooperációs 

villamosenergia- rendszert. A magyar alaphálózat 400 kV-os. 

Csúcskihasználási óraszám: 

Megmutatja, hogy adott időszakban a rendszer erőműveinek hány órát kellett volna üzemelnie az adott időszak 

alatt a rendszerben előforduló maximális csúcsterheléssel ahhoz, hogy ugyanannyi villamos energiát 

termeljenek, mint amennyit normál üzemmenetben a vizsgált időszakban termeltek. 

Csúcstartó erőmű: 

Azok az erőművek, amelyek indulása viszonylag gyors. 

Csúcsterhelés: 

A meghatározott időtartam (pl. nap, év) alatt igénybe vett legnagyobb villamos teljesítmény. Az év folyamán 

előforduló csúcsterhelések közül a legnagyobbat maximális csúcsterhelésnek nevezzük. A napi terhelésben két 

terhelési csúcs jelentkezik. 

Elosztóhálózat: 

Rendeltetése a villamos energia nagyfeszültségen való elosztása az alállomási gyűjtősínektől a fogyasztói 

transzformátorig. Ezek feszültségszintje közcélú hálózatok esetén 10 kV, illetve 20 kV, míg az ipartelepek belső 

elosztóhálózatain 3 kV, illetve 6 kV. 

Fajlagos hőfogyasztás: 

A hőerőművek egyik legfontosabb műszaki – gazdasági jellemzője. Az erőmű által kiadott villamos energiára 

vonatkoztatva fejezhető ki:  

Főelosztó hálózat: 

Rendeltetése a villamos energia elosztása az alaphálózati csomópontokból a középfeszültségű elosztóhálózatok 

táppontjaihoz, amelyek általában a fogyasztói körzetek súlypontjában helyezkednek el. 

Földelt csillagpontú: 

Minden olyan hálózat, amelynek legalább egy csillagpontja a földdel közvetlenül vagy közvetve össze van 

kötve. 

Földeletlen csillagpontú hálózat (szigetelt csillagpontú): 
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Minden olyan hálózat, amelynek egyetlen pontja sincs a földdel üzemszerűen összekötve. 

Gyűrűs hálózat: 

Két sugaras vezetékből álló alakzat, amelynek fővezetékei egy táppont azonos gyűjtősínjéről indulnak, és 

kapcsolókészülék közbeiktatásával egy pontban találkoznak. 

Hálózat: 

Az erőművekben termelt villamos energiaszállítás és elosztás. 

Hurkolt hálózat: 

Különböző táppontok és fogyasztói helyek között egyidejűleg több, különböző irányú összeköttetés üzemel. A 

hurkolt hálózathoz csatlakozó minden fogyasztó több oldalról és különféle úton táplálható, így a hurkolt hálózat 

a legnagyobb üzembiztonságú. 

Íves hálózat: 

Sugarasan üzemel, de fővezetékei két különböző táppont gyűjtősínjéről indulva, találkoznak kapcsolókészülék 

közbeiktatásával egy pontban 

Kooperációs hálózat: 

A különböző országok alaphálózatainak olyan távvezetéki összekötése, amely biztosítja a nemzetközi 

kooperációs villamosenergia-rendszerek kialakulását, a villamos energia országok közötti szállítását. A szokásos 

feszültségszintek itt 220 kV, 400 kV és =50 kV. 

Körvezeték: 

Olyan vezeték, amely a táppontból kiindulva az összes fogyasztó érintése után visszatér a táppontba, a 

fogyasztók a gyűjtősínre csatlakoznak. 

Menetrendtartó erőművek: 

Váltakozó terhelésű erőmű, a napi terhelési görbe csúcsidőn kívüli, viszonylag kisebb terhelésváltozásainak 

fedezésére szolgál. Kihasználásuk kisebb, mint az alaperőműveké, azonban terhelésük – a mindenkori 

fogyasztói igényekhez igazodva változhat. 

Napi terhelési görbe: 

A fogyasztók összesített teljesítmény értékeit meghatározott időben regisztrálva, és az idő függvényében 

felrajzolva kapjuk. 

Párhuzamos vezeték: 

Két vagy több párhuzamos vezetékből álló rendszer, amelyet általában nagy teljesítményigényű, rövid távolságú 

energiaellátás esetén alkalmaznak. 

Primer energiahordozók: 

A természetben megtalálható energiahordozók (szén. olaj, földgáz, víz, biomassza, hasadóanyagok stb.) eredeti 

megjelenési formájukban és előfordulási helyükön általában nem alkalmasak közvetlen felhasználásra. 

Segédüzemi és házi üzemi berendezések: 

Az erőművi berendezések üzemeltetéséhez szükséges villamos energiát szolgáltató kapcsoló és elosztó- 

berendezések. 

Sugaras hálózat: 

Egyik végétől táplált, többszörösen elágazó, nyitott vezetékrendszer, amelyeknek minden fogyasztójához az 

áram csak egy irányból, egy úton juthat el. 



   

 79  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Javasolt szakirodalom a modulhoz 

Villamosművek I-II.. Dr. Geszti, P. Ottó. Tankönyvkiadó. 1977. 

Villamosenergia-ellátás I-II.. Dr. Novothny, Ferenc. 
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2. fejezet - A villamosenergia-
rendszer üzeme és szabályozása 

1. A villamosenergia-rendszer alapvető fizikai 
törvényei 

A villamos energia termelése, szállítása és fogyasztása váltakozó árammal történik. A váltakozó áramú villamos 

energia nem tárolható. Egy adott pillanatban elfogyasztott villamos energiát ugyanabban a pillanatban kell a 

forrásoldalon, az erőművekben fejleszteni. A villamos erőátvitel alapvető sajátossága tehát a termelés és a 

fogyasztás pillanatnyi teljesítmény-egyensúlya. Ez a sajátosság általános érvényű, így független attól, hogy 

egyetlen generátor vagy egy többgépes erőmű vagy az egymással összekapcsolt erőművek sokasága látja el a 

velük kapcsolatban álló fogyasztókat. 

 

2.1.1. ábra 

A váltakozó áramú villamos erőátvitel legsajátosabb jellemzője a frekvencia. Összekapcsolt erőművek, az 

azokat összekötő hálózatok, az ezekről táplált és a fogyasztókig történő energiaszállítást végző elosztó 

hálózatok, valamint maguk a fogyasztói villamos berendezések együttesen villamos energiarendszert alkotnak. 

Az energiarendszer bármely pontján ugyanazon pillanatban a frekvencia azonos. Európában a szabványos 

névleges frekvencia 50 Hz, az amerikai kontinensen, Japánban és néhány más országban 60 Hz. 

A villamos energia egy energiarendszeren belüli fogyasztói igénye nem állandó, hanem pillanatról-pillanatra 

változik, aszerint, hogy a fogyasztók berendezéseiket a saját szükségleteiknek megfelelően szabadon, tehát 

tetszésük szerint ki- vagy bekapcsolják, vagy üzemben lévő berendezéseik terhelését változtatják. Míg az egyes 

fogyasztók, pl. egy magánháztartás fogyasztói igénye szeszélyesen változik, ez egy fizikai egységet képező, 

azonos frekvenciájú rendszer nagyszámú fogyasztójának eredő igénye statikusan kiegyenlített. A 

teljesítményegyensúly alaptörvényét az energiarendszeren belül tehát úgy kell fogalmazni, hogy a rendszerbe 

foglalt erőművek teljesítményének összege legyen egyenlő a fogyasztók által igénybevett teljesítmények 

összegével. 

A villamos energiarendszer üzemében a fogyasztásé a meghatározó szerep, és a termelésnek kell követnie a 

fogyasztói igényt. Az erőművek wattos /hatásos/ teljesítménykibocsátását tehát állandóan szabályozni kell. Ez 

képezi az energiarendszer egyik legfontosabb üzemi feladatát. A termelt teljesítmény összegének azonban 

nemcsak a közvetlen fogyasztói igényt, hanem az energia szállítása során fellépő veszteségeket is fedeznie kell, 

így egy n számú termelő gépegységből, m számú fogyasztóból és k számú hálózati elemből álló rendszer 

teljesítményegyensúlya: 

 

Ahol: 

P  t   valamelyik erőművi gépegység kiadott teljesítménye /a tényleges teljesítmény és a háziüzemi önfogyasztás 

különbsége/; 

P  f   valamelyik fogyasztó által felvett teljesítmény; 
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P  v   az átviteli hálózat egyik elemén keletkező veszteség. 

Az energiarendszer üzemének, mint egyensúlyi állapotnak helyes értelmezéséhez még figyelembe kell venni a 

következőket: 

• Az egyes konkrét fogyasztók által felvett teljesítmény csak állandó frekvencia és feszültség mellett marad 

állandó. 

• A terhelés változásával az átviteli hálózatok vesztesége is változik, de módosulnak a feszültségesések is, ami 

viszont némileg visszahat magára a terhelésre. 

A rendszer terhelésének statikusan előrelátható, jól becsülhető változásai (órás, napszaki, évszaki) képezik 

alapját a terhelési menetrendnek, amiből előre meghatározható az idő függvényében az üzemben tartó összes 

erőművi gépteljesítmény. Ez jellegzetes üzem előkészítési feladat. 

Az egyedi fogyasztói terhelések pillanatnyi változásainak eredőjét az erőművek összessége automatikusan 

igyekszik kiszabályozni. Ez a szabályozás nem lehet tökéletesen pontos, ezért a rendszer frekvenciájának 

állandóságát úgy kell érteni, hogy a frekvencia megengedett szűk határértékek között ugyan, de pillanatról-

pillanatra változik. Minél nagyobb az energiarendszer teljesítménye, viszonylag annál kisebb a frekvencia 

ingadozása. A több tízezer MW-ot magukban foglaló nemzetközi egyesülésekben az ingadozás rendszerint 

±0,05 Hz-en belül marad. 

A villamos erőátvitel alapvető célja a wattos teljesítmény szállítása a forrásokból (erőművekből) a 

fogyasztókhoz. A fogyasztók jelentős része azonban nemcsak wattos, hanem meddő teljesítményt is igényel, 

amit szintén elő kell állítani és szállítani. Míg wattos teljesítmény forrásai az erőművek turbinái, a meddő 

teljesítményt a szinkrongenerátorok, a hálózatok kapacitása, a szinkronkompenzátorok (túlgerjesztett 

szinkronmotorok) és a statikus (ún. fázisjavító) kondenzátor telepek állítják elő. A meddő teljesítmény szállítása 

a hálózatokon sokkal nagyobb feszültségeséseket okoz, mint a wattos teljesítmény átvitele, ezért a pillanatnyilag 

termelt és a fogyasztóknál felhasznált, valamint az átvitelnél elvesző meddő teljesítményeknek nemcsak a 

rendszer egészére nézve kell egyensúlyt tartaniuk, hanem annak egyes földrajzi körzetein belül is. A meddő 

teljesítmény hiánya a feszültségszint csökkenését eredményezi. A meddő teljesítmények szabályozása és a 

feszültségszabályozás tehát azonos fogalmi kört jelent, s ez egyúttal a villamos erőátvitel üzemének ugyanolyan 

fontos feladata, mint a wattos teljesítményegyensúly fenntartása. 

A meddő teljesítményigény is időben változik, s e tekintetben is a fogyasztásé a meghatározó szerep. Ezekhez 

kell igazodnia a meddő teljesítmény termelésének. Az igények statikusan bizonyos pontossággal 

meghatározhatók, tehát a wattos menetrendekhez hasonlóan meddő menetrendeket is készítenek. A pillanatnyi 

változások előírt határok között történő kiszabályozása automatikák feladata. Mivel a szabályozás elvi okok 

miatt nem lehet tökéletesen pontos, a feszültség ingadozása teljesen meg nem szüntethető, de az ingadozási sáv 

szűkítése a minőségi energiaszolgáltatás egyik legfőbb jellemzője. 

Az eddigieket összefoglalva: a villamosenergia-rendszer üzemének két alapvető feladata a wattos és a meddő 

teljesítményegyensúly biztosítása. Ezzel egyenrangú harmadik alapfeladat a hálózati üzem irányítása. A sok 

erőműből és fogyasztóból álló rendszer fizikai egységét a hálózat teremti meg. A hálózati rendszer többszintű. 

Az alaphálózatok (750, 400, 220 és 120 kV) kötik össze és kényszerítik szinkronjárásra az erőműveket. 

Alakzatuk erősen hurkolt, hogy az együttműködő erőművek párhuzamos járásának stabilitása biztonságos 

legyen, és egy hálózati elem üzemzavari kiesése után is kellően erős kapcsolat maradjon fenn. Az 

elosztóhálózatok (120, 35, 20, 10 kV) országrészeken vagy ennél kisebb területen közvetítik az alaphálózati 

állomásokból a fogyasztói csatlakozó állomásokhoz szállítandó energiát. E hálózatok üzemszerűen hurkoltak, 

hurkolhatók vagy sugarasak lehetnek. 

A hálózati alakzatok szükség szerinti változtatása, hurkok képzése vagy bontása, szomszédos sugaras hálózatok 

bontási határpontjainak változtatása, transzformátorok párhuzamos üzeme vagy szétválasztása, 

feszültségszabályozós transzformátorok fokozatmódosítása képezik a hálózati üzemirányítás legfontosabb 

végrehajtási eszközeit. 
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2.1.2. ábra 

Az energiarendszerek üzemének előbbiek szerinti három alapfeladata a wattos és meddő teherelosztás, valamint 

a hálózati üzemirányítás többszintű diszpécseri szervezetben történik. Ezeket a kialakult gyakorlat 

teherelosztóknak nevezi. A teherelosztók technikai felszereltségük segítségével az üzemirányítás alapvető 

feladatait a kielégítő biztonság és a maximális gazdaságosság egyidejű és állandó feltételére törekedve végzik. 

Az együttműködő villamos energiarendszer viszonylag lassú és kismértékű egyensúly-változásait részben 

emberi beavatkozással (diszpécseri irányítás), részben automatikus szabályozó berendezésekkel szorítják 

határok közé. E téren a technikai fejlődést az automatizmusok fokozatos túlsúlyba kerülése jellemzi. 

Az üzemzavari jellegű, durva, nagymértékű állapotváltozások (pl. nagy teljesítményű erőmű kiesése, 

kooperációs hálózat szétkapcsolása) következményeit csak igen gyors működésű, hatékony automatikákkal lehet 

elviselhető mértékűre korlátozni. Ilyen eszközök pl. az erőművek termelésébe történő automatikus beavatkozás, 

a generátorok gerjesztésének hirtelen túlfokozása, a hálózat célszerű ponton való bontása, végső soron pedig a 

fogyasztás egy részének automatikus megszüntetése. Mindezen önműködő rendszabályok célja a lavinaszerű 

rendszerösszeomlás megakadályozása. 

Az erőművek generátorai az őket hajtó turbinák (gőz-, gáz- vagy vízturbinák) által a turbina-generátor 

tengelykapcsolón átadott mechanikai teljesítményt alakítják át villamos teljesítménnyé. Az erőművek pillanatnyi 

teljesítmény kibocsátását tehát a turbinák határozzák meg, így a wattos teljesítményt csakis a turbinák gőz-/gáz-

/vízbeömlésével lehet szabályozni. 

Azt, hogy a termelt villamos teljesítmény a generátor kapcsain milyen feszültségen jelenik meg, a generátor 

forgórészének gerjesztésével lehet a gyakorlat számára elégséges határok között megszabni. Hangsúlyozni kell, 

hogy a generátor gerjesztésének szabályozásával a wattos teljesítményt nem lehet befolyásolni, csak a meddő 

teljesítményt. Utóbbi ugyanis a feszültséggel van szoros kapcsolatban. 

Bár – mint tudjuk – a valóságban a villamos energia termelése az összekapcsolt, együttműködő erőművek 

alkotta energiarendszerben történik, és egy-egy erőmű vagy azon belül egy gépegység attól független, elszigetelt 

üzemére csak ritkán, valami különös okból kerül sor, a wattos szabályozás és meddő teljesítményszabályozás 

alapelveinek bemutatásához célszerű először az önállóan üzemelő, tehát más erőművekkel össze nem kapcsolt 

erőmű szabályozását tárgyalni, majd az itt szerzett ismereteket a párhuzamosan járó erőművekre kiterjeszteni. 

2. Önállóan üzemelő erőmű teljesítményének 
szabályozása 

A legegyszerűbb eset, amikor a 2.2.1. ábra szerint egyetlen turbina-generátor gépegység látja el a hozzákapcsolt 

fogyasztói terület időben változó igényeit. 
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2.2.1. ábra 

Egy adott pillanatban a turbinának éppen a fogyasztók által igénybe vett teljesítményt kell szolgáltatnia úgy, 

hogy a frekvencia a névleges 50 Hz-es értékhez minél közelebb legyen. Ugyanakkor a generátor  

kapocsfeszültsége is maradjon az  névleges feszültség tűrési határai között. 

 

2.2.2. ábra 

A 2.2.2. vektorábrában a generátor állórész ohmos ellenállását és a szórási reaktanciáját elhanyagoltuk, s csupán 

az ezeknél sokkal nagyobb Xdarmatúra reakciónak megfelelő reaktanciát vettük figyelembe. Tekintsük kiinduló 

vektornak a generátor  kapocsfeszültségét. Az  terhelési áramot, valamint annak  wattos és  

meddő összetevőjét a fogyasztó szabja meg. Az  terhelési áram az  kapocsfeszültséghez képest ennek 

megfelelő δ szöggel késik. A generátorra kényszerített terhelési áram az armatúra reakció miatt  belső 

feszültségesést hoz létre, amelynek vektora -re merőleges. A generátor forgórészét tehát akkora  

pólusfeszültségre kell gerjeszteni, hogy az egyenlő legyen az  kapocsfeszültség és az  belső 
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feszültségesés összegével. Az ábrából is kitűnik, hogy a terhelés okozta belső feszültségesés miatt az  

pólusfeszültség nagyobb, mint az  kapocsfeszültség, továbbá, hogy az  vektor az -hoz δ szöggel 

előre siet. Mivel az  vektor egyúttal a póluskerék (forgórész) viszonylagos helyzetét is jelenti, 

végeredményben megállapíthatjuk, hogy terhelt generátor forgórésze a kapocsfeszültséghez képest δ szöggel 

előresiet. Az előresietés szögét terhelési szögnek nevezzük, mivel annak mértéke adott gerjesztés mellett a 

wattos terheléstől függ. Ez a fontos állítás a következőkből látható be: 

A 2.2.2 ábrán a generátor egyszerűsített vektorábráján az  belső feszültségesést külön az  wattos 

és  meddő áram által okozott (azokra merőleges) összetevőkre is felbontottuk. 

Ebből leolvasható, hogy: 

 

Az egyenlet mindkét oldalát szorozzuk meg kapocsfeszültséggel és rendezzük: 

 

A kifejezés baloldala éppen a wattos teljesítmény, tehát: 

 

generátor által szolgáltatott wattos teljesítmény és a terhelési szög ezen szinuszos összefüggését a 2.2.3. ábrán 

láthatjuk. 

 

2.2.3. ábra 

A generátor által leadható villamos teljesítmény felső határa: 
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a terhelési szög  értékénél adódik. Adott  által meghatározott teljesítménygörbéről 

bármilyen terhelésnél leolvasható a forgórész előresietésének mértéke, azaz a terhelési szög. Az ábrán két 

teljesítményértékre (Pt < Pt’) látható δ és δ’ meghatározása. 

Könnyen belátható, hogy a generátor terhelhetősége nem haladhatja meg a δ = 90°-ot túllépő értéket, mivel a 

görbe leszálló ágában növekvő terhelési szöghöz már csökkenő teljesítmény tartozik. A karakterisztika e 

szakasza tehát labilis. 

A leadott teljesítmény és a terhelési szög összefüggéséből az is kitűnik, hogy az  szorzat növelésével 

a generátor által kibocsátott teljesítmény maximuma is nő. A viszonyokat a 2.2.4 ábra szemlélteti, ahol egy 

felvett Pt terhelésnek megfelelő  szorzat három különböző értékét jelentő háromféle 

teljesítménygörbén határoztuk meg. A 3. görbe a felvett esetben már láthatóan nem ad stabil munkapontot. 

 

2.2.4. ábra 

Egyedül járó gépegység vagy erőmű esetében az  szorzat növelésének határt szab az k 

kapocsfeszültség megengedhető legnagyobb értéke. A szorzatot viszont , tehát egyedül a gerjesztés 

fokozásával nem növelhetjük, mert ez maga után vonja k emelkedését is. Természetesen a gyakorlatban a 

turbina és a generátor egymásnak megfelelően méretezett, így normálisnak tekinthető gerjesztés mellett egyedül 

járó gépnél nem áll rendelkezésre akkora turbinaoldali teljesítmény, ami a generátor labilis karakterisztikára 

kerülését okozhatná. A gerjesztés rendellenesen alacsony értékénél (pl. 2.2.4 ábra 3. görbe) azonban a jelenség 

előáll. 

Miután a terhelési szög fogalmát és jelentőségét tisztáztuk, térjünk vissza a 2.2.2 ábrához és vizsgáljuk meg az 

p pólusfeszültség, k kapocsfeszültség, a terhelési áram és a cosφ változásának kölcsönhatásait az üzemi 

szempontból legfontosabb esetekben. Tartsuk azonban szem előtt, hogy az k kapocsfeszültség megközelítő 

állandóságára kell a gyakorlatban törekedni. Végeredményben arra keresünk választ, hogyan kell a terhelési 

jellemzők változása miatt a generátor gerjesztését szabályozni. 
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a. A terhelés állandó cosφ mellett változik (2.2.5 ábra). 

 

2.2.5. ábra 

A vektorábra szerint az eredetileg  terhelő áramot -re növeltük. Ezzel arányosan  belső 

feszültségesés -re nő. Ha nem módosítanánk a generátor gerjesztését, az új helyzetben is azonos 

nagyságú maradna az  pólusfeszültség. Az ábrából leolvashatóan ez csak úgy lehetséges, ha  szöge 

(a terhelési szög) δ’’-re nyílik, és az eredeti  feszültség -re zsugorodik. Az eredeti  feszültség 

helyreállításához a gerjesztés fokozásával  pólusfeszültséget kell előállítani. Ekkor δ’ szög alakul ki, ami 

szükségszerűen nagyobb, mint az eredeti kisebb terheléshez tartozó δ érték, de feltétlenül kisebb, mint a δ’’, ami 

a gerjesztés utánszabályozása nélkül jött volna létre. Külön bizonyítást nem igényel, hogy a terhelés csökkenése 

esetén az  pólusfeszültséget is csökkenteni kell. 

A terhelés csökkenésének szinguláris esete a terhelés teljes ˝leszakadása” (pl. a generátor megszakítója 

kikapcsol). A 2.2.5. ábrából közvetlenül belátható, hogy ekkor  lesz, tehát a kapocsfeszültség 

rendellenesen nagy értékre ugrik. 

b. Állandó meddő terhelés mellett a wattos terhelés változik (2.2.6. ábra). 
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2.2.6. ábra 

A wattos  terhelés növekedése miatt megnő -re és az áram elfordulását követi. Ahhoz, hogy 

emiatt az  kapocsfeszültség ne csökkenjen az ábrán megszerkesztett  értékre, az  

pólusfeszültséget –re kell növelni. 

c. Állandó wattos terhelés mellett a meddő terhelés változik (2.2.7 ábra). 

 

2.2.7. ábra 

A két előző eset elemzése után az ábrából leolvasható, hogy az eredeti  pólusfeszültséget –re kell 

emelni, hogy  ne süllyedjen a bejelölt  értékre. 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az egyedül járó generátor gerjesztése mind a terhelés nagysága, mind 

annak fázistényezője változásai során szabályozást igényel. Az energetika fejlődésének kezdeti időszakában az 

állandó feszültségre törekvő szabályozás kézi úton történt. 

2.1. A turbinák primer és szekunder szabályozása 
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Mint láttuk, a turbina-generátor gépegységének minden pillanatban akkora wattos teljesítményt kell termelni, 

amennyit a fogyasztói terület (az átviteli veszteségekkel együtt) felvesz. Mivel a terhelés időben változik, 

ingadozik, a turbinák által szolgáltatott mechanikai teljesítmény is állandó szabályozást igényel. 

A szabályozás elvének megértéséhez induljunk ki gondolatban abból, hogy egy adott pillanatban a Pt terhelés és 

Pf fogyasztás éppen egyensúlyt tart. Most csökkenjen a Pf fogyasztás Pf’ értékre. Ekkor a termelés és fogyasztás 

között előbbi javára  teljesítménykülönbség keletkezik, ami a gépegység forgórészét gyorsítja, 

s a fordulatszámmal a frekvenciát is emeli. Ha a változás fordított, a terhelés nő, ennek eredményeként a 

fordulatszám és a frekvencia csökken. Mivel közel állandó frekvenciára kell szabályozni, a turbina beömlő 

szelepeit előbbi esetben kissé zárni, utóbbiban pedig kissé nyitni kell. Ezt a feladatot automatikusan a turbinák 

primer szabályozói végzik. 

A primer szabályozók jelleggörbéjét a 2.2.1.1. ábrán a vastag folytonos vonal tünteti fel. A jelleggörbe jó 

közelítéssel egy ferde egyenes. 

 

2.2.1.1. ábra 

A gép terheletlen, üresjárási állapotban forog a leggyorsabban, akkor a frekvencia f0. A terhelés növekedésével a 

frekvencia arányosan csökken. Az ábrán példaként bejelölt Pa terhelésnél fa, Pb terhelésnél fb frekvenciánál jön 

létre egyensúlyi helyzet. A gép legnagyobb, Pmax terheléséhez tartozó fmax frekvencia a gyakorlatban 4….6 %-kal 

kisebb, mint az f0 üresjárási frekvencia. A szabványos 50 Hz-es frekvenciához képest tehát a 

frekvenciaterheléstől függő változásnak a tartománya 2-3 Hz is lehet. E tartomány százalékos értékét a névleges 

frekvenciához viszonyítva, azaz az  mérőszámot nevezik a szabályozó átlagos 

arányosságának, más szóval átlagos sztatizmusának. 

A fogyasztói terhelés ingadozását követő primer szabályozás tehát a frekvencia nem kívánatos mértékű 

változásával jár. Elvben lehet meredekebb jelleggörbéjű, tehát kisebb sztatizmusú szabályozót is készíteni, de 

2...3 % alá szorítani a sztatizmust veszélyes, mert a szabályozáslengésre hajlamossá, esetleg instabillá válik. A 

primer szabályozás elkerülhetetlen frekvencia ingadozásai természetesen sokkal nagyobb mértékben 

jelentkeznek egyedül járó gép vagy erőmű esetében, amikor az aránylag kicsiny fogyasztói terület teljes 

ingadozása viszonylag nagy. A hatalmas energiarendszerekben viszont az egyedi fogyasztók ingadozásai 

annyira kiegyenlítődnek, hogy a frekvencia csak kisebb határok között mozog. 

A primer szabályozás alapvető fogyatékosságát, a frekvencia nem kielégítő tartását az ún. Szekunder 

szabályozás hivatott kiküszöbölni. A szekunder szabályozás azt jelenti, hogy a primer szabályozó 2.2.1.1. ábrán 

feltüntetett jelleggörbéjét önmagával párhuzamosan, a vízszintes tengely mentén (jobbra-balra) úgy toljuk el, 

hogy az adott terhelési állapotban a frekvencia minél jobban megközelítse a névleges értéket. A 2.2.1.1. ábra a 

szekunder szabályozás hatására is mutat példát. Tételezzük fel, hogy a kiinduló terhelés Pa, amihez az A 

munkapont és fa frekvencia tartozik. 
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Ha a terhelés Pb–re nő, a primer szabályozó a B munkapontba áll be, a kialakuló fb frekvencia nemkívánatosan 

alacsony. A szekunder szabályozás feladata ilyenkor az fa frekvencia helyreállítása. Ehhez a primer szabályozó 

jelleggörbéjét fa- fb értékkel kell jobbra tolni. Az eltolt karakterisztikát az ábrán eredményvonal mutatja. Rajta 

helyezkedik el a C jelű, új munkapont. 

A szekunder szabályozás nem jelent feltétlenül automatikus beavatkozást. Mivel segítségével nem a pillanatnyi 

ingadozásokat egyenlítik ki, hanem a frekvencia normálistól eltérő szintjét korrigálják; sok esetben kézi úton 

hajtják végre. 

Ugyancsak a 2.2.1.1 ábrából belátható, hogy a szekunder szabályozás teremti meg az üresjárási fordulatszám (f0 

frekvencia) beállításának lehetőségét, ami nélkül nem lehetne egy gépet egy másikhoz vagy a rendszerhez 

párhuzamosan kapcsolni. 

A 2.2.1.2 ábra segítségével vizsgáljuk meg annak az egyszerű szabályozási feladatnak a lebonyolítását, amikor 

egy egyedül járó erőmű egyik gépét egy másikkal akarjuk kiválasztani. Más szóval: a kikapcsolandó gép 

terhelését az újonnan belépőnek kell úgy átvennie, hogy közben a frekvencia állandó maradjon. 

 

2.2.1.1. ábra 

Az átterhelési művelet három jellegzetes mozzanatát mutatja az ábra. A bal oldali ábra a kiinduló helyzetnek 

felel meg, amikor az I. gépegység látja el előírt fn frekvencián a teljes Pf terhelést. A II. gép (jobb szemléltetés 

miatt lefelé rajzolt) jelleggörbéjének üresjárási pontja /PII=0/ ekkor éppen fn frekvencián van, hiszen ez a 

párhuzamosan kapcsolás feltétele. A terhelés átvétele mindkét gép egyidejű, de ellentétes irányú szekunder 

szabályozásával történik. A terhelést csökkentő I. gép primer szabályozójának jelleggörbéjét bal felé, tehát 

csökkenő frekvencia irányába, míg a terhet felvevő II. gép primer szabályozójának jelleggörbéjét jobbra, a 

növekvő frekvencia felé kell tolni. A középső ábra azt a helyzetet mutatja, amikor a két gép az adott Pf terhelést 

éppen fele-fele arányban viseli, az előírt fn frekvencia mellett. A jobb oldali ábra a szabályozási művelet 

befejezése utáni állapotot szemlélteti. A II. gép a teljes Pf terhelést átvette, az I. gép üresjárásba került, tehát 

kikapcsolható és legerjeszthető. 

2.2. A terhelés frekvenciától való függése és annak 
következményei 

E fejezeten belül eddig – egyelőre az egyedül járó gépre korlátozva – az energiarendszer forrásainak, az 

erőműveknek alapvető szabályozási feladatait és módszereit ismertük meg vázlatosan. A wattos teljesítmény 

szabályozásának bemutatásánál a szolgáltatandó teljesítményt meghatározó fogyasztásnál hallgatólagosan – az 

egyszerűség érdekében – azt feltételeztük, hogy az adott pillanatban jelentkező fogyasztást a frekvencia 

ingadozása, változása nem befolyásolja. Ezt az egyszerűsített felfogást tükrözte a primer szabályozást mutató 

2.2.1.1. ábra is. 

A valóságban egy energiarendszer, illetve jelen tárgyalásunk keretei között egy erőművi gépegység adott 

pillanatban működő fogyasztóinak összessége MW-ban kifejezhetően nem határozza meg pontosan a fogyasztói 

összteljesítményt, mert az maga is egyrészt a frekvencia, másrészt a feszültség függvénye. Mivel a fogyasztói 

terület sokféle (motoros, világítási stb.) fogyasztót tartalmaz, ezek a hatások csak eredőben, statikusan, 

tapasztalati adatok alapján értékelhetők. A frekvencia és a feszültség együttes, összefonódó hatása bonyolult, 
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azért célszerű abból a feltételezésből kiindulni, hogy a frekvencia változásakor az erőművi és hálózati 

feszültségszabályozók közel állandó feszültséget tartanak. 

A tapasztalatok szerint egy elegendően nagy, adott fogyasztói terület felvett teljesítménye a névleges (50 Hz-es) 

frekvencia gyakorlatilag szóba jövő környezetében (kb. 46….52 Hz között) egyenesen arányosnak tekinthető a 

frekvenciával. Az arányossági tényező, a fogyasztás frekvenciatényezője: 

 

azt fejezi ki, hogy a frekvencia 1 %-os csökkenése vagy növekedése a fogyasztói teljesítmény hány százalékos 

csökkenését, ill. növekedését vonja maga után. A k-tényező értéke pontosan nem határozható meg, mert maga is 

függ a fogyasztók pillanatnyi összetételétől, így más az ipari és az világítási csúcsidőszakban, munkanapokon, 

ünnepen stb. Sok országban végzett nagyszámú mérés szerint azonban, a k-tényező rendszerint 1 és 3 között 

van. Az UCTE országok egyesített energiarendszerében megállapodás szerint k=2 értékkel szokás számolni. Ez 

azt jelenti, hogy a frekvencia minden 1 %-os, tehát (fn = 50 Hz miatt) 0,5 Hz-es változása az adott fogyasztók 

által felvett teljesítményt hozzávetőlegesen 2%-kal módosítja, a frekvencia változásával azonos irányba. 

Példaként tételezzük fel, hogy egy adott egyedül járó erőmű fn = 50 Hz mellett Pf=100 MW fogyasztást lát el. Ha 

a frekvencia bármi okból 2 %-kal, tehát 49 Hz-re csökken, ugyanezen fogyasztók összessége kb. 4 %-kal 

kevesebb teljesítményt, azaz csak 96 MW-ot igényel. 

Mivel a fogyasztás frekvenciafüggősége az együttműködő energiarendszer üzemében fontos, a 

teljesítményegyensúly üzemzavari megbomlásánál pedig döntő szerephez jut, szükséges, hogy a primer és 

szekunder szabályozás 2.2.1.1. ábra kapcsán egyszerűsítve bemutatott alapelvét a valóságot jobban 

megközelítően finomítsuk. 

A 2.2.2.1. ábrán látható viszonyok ismét egyetlen gépre és arról ellátott fogyasztásra vonatkoznak. Kiindulásnak 

tekintsük, hogy a PA(f) fogyasztást a gép a névleges frekvenciával azonos fA frekvencián látja el. Ekkor a 

fogyasztás PA’ és a primer szabályozó jelleggörbéjén A a munkapont. Növekedjék meg most a terhelés a PB(f) 

fogyasztói jelleggörbének megfelelő mértékűre. 

 

2.2.2.1. ábra 

Az eredeti fA frekvencián ez PB” teljesítménynek felelne meg. A primer szabályozó sztatizmusa miatt azonban az 

új munkapont B’ lesz, a tényleges teljesítmény pedig csak PB’, ugyanekkor az új frekvencia fB’. A gépegység 

tehát a jelentkezett fogyasztói többletigényt nem teljesen veszi fel. Ha most szekunder szabályozással a turbina 

primer szabályozójának jelleggörbéjét annyira jobbra toljuk, hogy az eredeti és megkívánt fA frekvencia 

helyreálljon, úgy a gépegység teljesítménye PB”–re növekszik és a szabályozási munkapont a B” lesz. 

A fogyasztás frekvenciatényezőjének megismerésével feleletet tudunk adni arra a fontos üzemi kérdésre is, hogy 

mi történik a géppel, ha maximális teljesítményét meghaladó terhelést kapcsolunk rá. 
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A 2.2.2.2. ábrában egy gépegység szabályozási karakterisztikáját és három különböző terhelés jelleggörbéjét 

tüntettük fel. 

 

2.2.2.2. ábra 

Mivel az egység Pmax-nál nagyobb teljesítményt szolgáltatni nem képes, hiszen akkor már a turbina valamennyi 

beömlő szelepe teljesen nyitott, nyilvánvaló, hogy a szabályozási karakterisztika e ponttól kezdve vízszintes 

egyenes. Leolvasható, hogy az ábrán felvett PA(f) teljesítmény kisebb, mint a gépegység legnagyobb 

teljesítőképessége, így ez problémát nem okoz. Tételezzük fel, hogy az ehhez tartozó f frekvencia a névleges 

frekvencia tűrési határán belül van. Ha most a terhelés a PB(f) értékre nő, olyan határhelyzethez jutunk, ahol a 

fogyasztás jelleggörbéje éppen a szabályozási jelleggörbe töréspontján halad át. Az ábrából leolvasható, hogy 

kialakuló új egyensúlyi helyzetet az fB frekvencia jellemzi, ami kisebb, mint az előírt fA normális frekvencia. 

Könnyen belátható, hogy ebben az esetben nincs lehetőségünk arra, hogy szekunder szabályozással, tehát a 

szabályozó jelleggörbéjének jobbra tolásával az fA frekvenciát helyreállítsuk, mivel ekkor a PB(f) fogyasztás 

teljesítménye nagyobb kellene, hogy legyen, mint a turbina Pmax határteljesítménye. A szekunder szabályozás 

tehát hatástalanná válik. 

Ha a generátorra kapcsolt fogyasztói terület terhelését még tovább növeljük, pl. az ábrán PC(f) mértékűre, 

minőségileg is szembetűnő hatást tapasztalunk. A gépegység fordulatszáma, s ezzel a frekvencia kénytelen 

olyan fC értékre csökkenni, amelynél a fogyasztók teljesítménye a frekvenciatényező miatt már nem haladja meg 

a turbina által szabályozható Pmax legnagyobb teljesítményt. Érdemes megfigyelni, hogy a PB és PA 

teljesítmények közötti aránylag nagy különbség csak az fA - fB viszonylag kisebb frekvenciacsökkenést okozza, 

viszont a PC és PB közötti kisebb különbség, a frekvencia nagymértékű csökkenéséhez vezet. 

A megvizsgált jelenségből – mind egyedül járó gépre, mind az együttműködő rendszerre általánosítva – 

megállapítható, hogy a szekunder szabályozási lehetőséget meghaladó mértékű túlterhelés a frekvencia lényeges 

csökkenését eredményezi. Ez az állapot tulajdonképpen nem más, mint a fogyasztás arányos, automatikus 

korlátozása, vagyis a teljesítményhiány szétosztása a fogyasztók között. 

A villamos teljesítményszabályozás bemutatott alapvető fizikai képénél a szabályozási jelleggörbéket némileg 

idealizáltuk. A valóságban a jelleggörbék a több szelep egymás utáni nyitása-zárása miatt nem teljesen 

egyenesek, hanem azt megközelítő ívdarabokból állnak, s ugyanezen okból a 2.2.2.2. ábrán rajzolt töréspont 

helyett is ívelt átmenet van. Az alkalmazott egyszerűsítés azonban a megállapítások lényegét nem befolyásolja. 

3. A rendszerben üzemelő erőmű teljesítményének 
szabályozása 

3.1. Az egyes erőművek viszonya az energiarendszerhez 

Az energiarendszer a nagyfeszültségű (400, 220, 120 kV-os) hurkolt alaphálózat segítségével valamennyi 

rácsatlakozó erőművet és azok gépegységeit párhuzamos járásra kényszeríti. Egy erőmű szemszögéből nézve ez 

azt jelenti, hogy az adott erőmű az n számú erőműből álló rendszer többi, n-1 számú erőművének együttesével 



 A villamosenergia-rendszer üzeme 

és szabályozása 
 

 92  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

jár párhuzamosan. Mivel n a gyakorlatban nagy szám (százas nagyságrendű), az adott erőműnek a rendszerrel 

való kapcsolata távolról sem tekinthető egyenrangú partnerek kooperációjának. 

A viszonyok nagyságrendjét jellemzi pl. az UCTE hálózatán közel 450 millió embert látnak el. A 2006.- évi 

villamosenergia-fogyasztás közel 2500 TWh a csúcsterhelés közel 400 GW, a beépített teljesítmény 600 GW 

volt. Magyarország legnagyobb erőművei (Paksi atomerőmű 2000 MW, Dunamenti erőmű 1800 MW, Mátrai 

erőmű 840 MW, Tisza Erőmű 900 MW). 

Az erőmű és az energiarendszer, illetve egy gépegység és az energiarendszer ezen nagyságrendi arányából 

önmagában is világos, hogy egy gép vagy egy erőmű wattos teljesítményének vagy gerjesztési állapotának 

megváltoztatása a rendszerben alig észrevehető frekvencia-, ill. feszültségváltozást okoz. Megfordítva viszont, a 

rendszer frekvenciájának vagy feszültségének már aránylag kisebb megváltozása is az egyes gép, vagy az egyes 

erőmű wattos és meddő teljesítményviszonyainak lényeges módosulását vonja maga után. 

Az energiarendszerbe dolgozó gépegység vagy erőmű üzemi viselkedésének és alapvető szabályozási 

viszonyainak tisztázásához célszerű a valóság olyan megengedhető leegyszerűsítéséből kiindulni, hogy a 

vizsgált géphez viszonyítva a rendszer teljesítményét végtelennek, feszültségét pedig az erőmű közvetlen 

körzetén túl merevnek tekintjük. A rendszernek a géphez viszonyítva végtelen teljesítménye más szóval azt 

jelenti, hogy a rendszer frekvenciáját az adott gép terhelésének változásától függetlennek vesszük. 

A hálózat merev, letörhetetlen feszültségű pontját – zárlati számításokból ismert módon – úgy nyerjük, hogy az 

erőmű gyűjtősínén fellépő háromfázisú rövidzárlat hálózatból származó részének megfelelő reaktanciát 

kapcsoljuk az erőmű és a végtelen rendszer közé. 

Az erőmű és az energiarendszer ilyen egyszerűsített, de a valóságot jól megközelítő kapcsolatát a 2.3.1.1 ábra 

mutatja. A gép (vagy az egy géppé összevont erőmű) az ábra felső része szerint több vezetékkel csatlakozik a 

hurkolt alaphálózathoz. 

 

2.3.1.1. ábra 

Az erőmű gyűjtősínére redukált hálózatot az XHhálózati reaktancia helyettesíti, ami 

 

összefüggésből számítható. Itt U a végtelen hálózat merev feszültsége kV-ban, Sz pedig a gyűjtősín 3F zárlatára 

a hálózatból folyó zárlati teljesítmény MVA-ban. (Ugyanerre a feszültségre kell vonatkoztatni a transzformátor 

Xtr és a generátor Xd reaktanciáját is!) A generátort az állandósult üzemállapotok és azok aránylag lassú 

változásai vizsgálatánál az Xdszinkronreaktanciával helyettesítjük, ami – mint tudjuk – a szórási reaktancia és az 

ennél sokkal nagyobb armatúra reakciónak megfelelő reaktancia összege. Mint látható, a feltüntetett 

reaktanciához tartozó ohmos ellenállásokat elhanyagoljuk. 
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A 2.3.1.1 ábra szerinti szemléltető mód lehetővé teszi azt is, hogy az erőműnek a rendszerhez való kapcsolódási 

módját a kapcsolat gyengébb vagy erősebb volta szerint jellemezzük. Az erőmű generátorai és a végtelennek 

tekintett rendszer közötti teljes 

 

reaktanciát átviteli (idegen szóval transzfer) reaktanciának nevezik. Ha az átviteli reaktancia aránylag kicsiny, 

tehát ha az erőmű nagy zárlati teljesítményű, erős hálózati ponthoz csatlakozik, szoros csatolásról, ellenkező 

esetben laza csatolásról beszélünk. 

Az erőmű csatolásának minősége, mértéke döntően megszabja az erőműből a rendszerbe szállítható teljesítmény 

határát, valamint a gerjesztésszabályozás és a meddő teljesítmény kapcsolatát. 

3.2. A wattos és meddő teljesítmény szabályozási módja 

A 2.3.1.1 ábrán látható helyettesítő kapcsolás alapján mindenekelőtt szerkesszük meg az energia rendszerhez X 

átviteli reaktancián át csatolt generátor vektorképét. A szerkesztés menete a 2.3.2.1 ábrán követhető. A géphez 

viszonyítva végtelen rendszer 

 

2.3.2.1. ábra 

merev  feszültségéből induljunk ki. Az önkényesen felvett nagyságú és φ szögű  áramvektor azt jelenti, 

hogy a generátor a rendszerbe 

 

wattos teljesítményt és 

 

meddő teljesítményt szállít. 

Az átviteli reaktancián fellép  feszültségesés az  áramra merőleges és a rendszer  

feszültségéhez hozzáadva a generátor pólusfeszültségét határozza meg. A vektorábrán az átviteli reaktancia 

egyes elemein (XH, Xtr, Xd) fellépő rész-feszültségesések is megtalálhatók, így egyúttal az  gyűjtősín 

feszültség és a generátor k kapocsfeszültsége is leolvasható. Az ábra jobb oldalán külön feltüntettük az 
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 feszültségesést, amit az áram wattos összetevője hoz létre az átviteli reaktancián. A vektorábrából 

még az a fontos tény is kitűnik, hogy a generátor δ terhelési szöge a rendszer  feszültsége és a generátor 

p pólusfeszültsége között van. E szög jelentősen nagyobb, mint az p pólusfeszültség és az k 

kapocsfeszültség által bezárt δ’ szög. 

Az így felépített vektorábrából egy energiarendszerben dolgozó erőmű üzemének és szabályozásának minden 

fontos tulajdonsága egyszerűen megállapítható. Most vegyük sorra az üzemállapot-változások néhány fontos 

esetét. Bocsássuk azonban előre, hogy a  rendszer feszültsége merev, a wattos teljesítményt a turbina 

(következő pontban ismertetett) szabályozásával változtatni tudjuk, az p pólusfeszültséget a generátor 

gerjesztésével módosíthatjuk, továbbá, hogy az X átviteli reaktanciából csak a generátor Xd és a transzformátor 

Xtr reaktanciája állandó, mivel a hálózati alakzat változásai (karbantartás, hurokbontás stb.) miatt az XH eredő 

hálózati reaktancia esetén más-más értékű lehet. 

a. Növeljük meg a generátor wattos teljesítményét, de ne változtassuk a gerjesztést. Ugyancsak ne változzék az 

X átviteli reaktancia sem. 

A folyamatot a 2.3.2.2 ábrán tudjuk követni, ahol vékony vonalakkal az eredeti állapotot is feltüntettük. A 

változatlan gerjesztés miatt az p pólusfeszültség nagysága állandó, így vektora csak a berajzolt köríven 

mozoghat. Ha a wattos teljesítményt növeljük, a generátor az  wattos árama ezzel 

 

2.3.2.2. ábra 

arányosan nő -re, úgyszintén az p vektor függőleges vetületét jelentő  feszültség is 

-re. Ez p körívén kimetszi a pólusfeszültség új helyzetét, ami a δ terhelési szög nagyságát is 

meghatározza. Az elfordult p pólusfeszültség és a rendszer merev  feszültsége közötti  feszültség 

most már egyértelműen adódik, s az új  áram iránya erre szükségszerűen merőleges lesz. S mivel az  

áram  wattos összetevőjét a terhelésváltozás nagysága meghatározta, ebből  vektor hossza és annak 
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 meddő összetevője is adódik. Az  hányados arányában módosul az eredeti 

 feszültségesés vektorának hossza 

-re. Az ezek által meghatározott  kapocsfeszültség és  

gyűjtősín feszültség új értéke – az ábrából kiolvashatóan – az eredeti állapothoz viszonyítva csökken. 

Összefoglalva megállapítható tehát, hogy a rendszerbe dolgozó generátor wattos teljesítményének növelésével: 

• megnő a δ terhelési szög, 

• csökken a kiadott meddő teljesítmény, 

• csökken a kapocsfeszültség és a gyűjtősín feszültség. 

A wattos teljesítmény csökkentésekor a következmények iránya értelemszerűen ellentétes lesz. 

b. Növeljük meg a generátor gerjesztését, de ne változtassuk a wattos terhelést. Ugyancsak ne változzék az X 

átviteli reaktancia sem. 

Kövessük a szabályozás hatását a 2.3.2.3 ábrán. A gerjesztés fokozásával az  pólusfeszültség nagyobb 

lesz. Minthogy azonban a wattos teljesítmény változatlan, az  vektor függőleges vetületét képező 

 feszültség is az eredeti marad. 

 

2.3.2.3. ábra 

E feltétel kijelöli  új helyzetét, ez pedig meghatározza az 

 



 A villamosenergia-rendszer üzeme 

és szabályozása 
 

 96  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

és ezzel  áram erre merőleges irányát.  wattos komponense az eredeti , ezzel  nagysága, a δ 

szög és  új meddő áramösszetevő vektora azonnal adódik. A generátor  kapocsfeszültsége és a  

gyűjtősín feszültsége az ábrából közvetlenül leolvasható. 

A gerjesztés növelésének hatásai tehát: 

• csökken a δ terhelési szög, 

• megnő a kiadott meddő teljesítmény, 

• megnő a kapocsfeszültség és a gyűjtősín feszültsége. 

A gerjesztés csökkentésekor természetesen a hatások fordítva érvényesülnek. 

Az a. és a b. eset összehasonlítása rávilágít arra a fontos tényre, hogy: 

• a wattos terelés változtatása visszahat a meddő teljesítményre és a feszültségekre, de 

• a gerjesztés szabályozásával csak a meddő teljesítmény és a feszültségek változnak, a wattos teljesítményre 

nincs hatása. 

c. Növeljük meg a hálózati csatlakozás XH eredő reaktanciáját, de ne változtassuk meg se a wattos 

teljesítményt, se a gerjesztést. 

Ez az eset jellegzetesen akkor fordul elő, ha a kooperációs alaphálózat az erőmű körzetében meggyengül (pl. 

egy vagy több távvezeték üzemzavar vagy karbantartás miatt hiányzik). A következményeket a 2.3.2.4 ábrából 

lehet megítélni, ahol az eredeti XH reaktanciát mintegy a kétszeresére növeltük és új értéket XH’-val jelöltük. 

 

2.3.2.4. ábra 

A vektorábra felépítésénél abból kell kiindulni, hogy a gerjesztés változatlansága miatt az p pólusfeszültség 

nagysága megmarad, tehát vektora csak köríven forogva változhat. Ugyanakkor a rendszerbe szállított 

 wattos teljesítmény sem változik, így az  feszültség vetülete, az  a teljes átviteli 

reaktancia változásának arányában nő. Minthogy az átviteli reaktanciát három részből állítottuk össze és abból 

Xtr és Xda vizsgált esetben nem változik, azért: 
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Az  függőleges feszültség által meghatározott vízszintes egyenes az eredeti  vektorral, mint 

sugárral rajzolt köríven kimetszi p vektor új végpontját. p és k meghatározzák az 

 

vektort, ami a részreaktanciákkal arányosan felosztható három összetevőre. Erre merőleges az  új 

áramvektor, amelynek  wattos összetevője az eredeti, így  nagyságát és annak  meddő 

összetevőjét meghatározza. 

Összefoglalva az ábrából leolvasható végső következtetéseket: 

• megnő a terhelési szög, 

• csökken a kiadott meddő teljesítmény, 

• kissé növekszik a kapocsfeszültség, és a gyűjtősín feszültsége. 

A hálózati reaktancia csökkenésekor természetesen a hatások ellenkező irányúak. 

d. Vizsgáljuk meg, milyen hatással van az erőmű valamely gépének üzemére, ha az egyforma gépekből álló 

erőmű üzemben lévő gépeinek számát változtatjuk. 

A viszonyokat a 2.3.2.5 ábra segítségével ítélhetjük meg. Az ábra bal oldala az n számú gépegység kapcsolatát, 

középső sémája a helyettesítő villamos kapcsolást mutatja. Ennek lényege, hogy a teljes átviteli reaktanciából 

minden géphez saját generátorának Xd és transzformátorának Xtr reaktanciája egyedileg hozzá tartozik, de az XH 

hálózati reaktancia az n számú gépre közös. 

 

2.3.2.5. ábra 

Ha valamennyi gép turbinája éppen egyforma wattos teljesítményt ad, és minden generátor gerjesztése is 

azonos, úgy az egyenként I áramot létesítő n generátor összesen  árama folyik át az XH hálózati 

reaktancián és azon  feszültségesést hoz létre. Az ábra jobboldali sémája szerint ezt az állapotot 

úgy is felfoghatjuk, mintha az erőmű gépei nem lennének a gyűjtősínen összekapcsolva, hanem  

reaktancián keresztül egymástól függetlenül csatlakoznának a végtelennek tekintett rendszerhez. Az egy gép 

számára n-szeres értékűnek viselkedő,  hálózati reaktancián az egy gép  áramának hatására fellépő 
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feszültségesés azonos a gépek összes  áramának az XH reaktancián okozott  

feszültségesésével. 

E felismerés fontos gyakorlati következménye, hogy egy erőmű csatolásának szoros vagy laza minősítése 

egyedül a hálózat csatlakozási pontjának "erősségéből", tehát az ott uralkodó zárlati teljesítményből egyoldalúan 

nem ítélhet meg, hanem csak a csatlakozó erőmű nagyságának együttes figyelembevételével. Így elképzelhető, 

hogy az alaphálózat valamely pontja egy közepes nagyságú erőmű részére szoros, de egy nagy erőmű részére 

csak laza csatlakozást nyújt. 

Az elmondottakból világos, hogy például a c. esetben a 2.3.2.4. árba kapcsán, ahol az XH hálózati reaktanciát 

kétszeresére növeltük, a valóságban pontosan azt az esetet vizsgáltuk, amikor egy erőmű üzemben lévő 

gépeinek számát megkettőztük. Az ott levont következtetések tehát esetünkre pontosan érvényesek 

e. Rendszerhez csatlakozó erőmű statikus stabilitása. 

A kiinduláshoz felhasznált 2.3.2.1. ábrából egyszerűen leszármaztathatjuk az erőműből a rendszerbe adott 

wattos teljesítmény és a terhelési szög összefüggését. Ha a leolvasható  egyenlet 

mindkét oldalát a rendszer merev  feszültségével szorozzuk és rendezzük, a 

alapvető összefüggést kapjuk, amit a 2.3.2.6. ábrán fel is rajzoltunk. Hangsúlyozni kell, hogy itt X a teljes 

átviteli reaktancia, amiből az Xtr és Xd reaktanciákat az erőmű, de XH -t a hálózat határozza meg. A P(δ) görbét 

akár az egész erőműre, akár annak egy gépére is értelmezhetjük, csupán az XH hálózati reaktancia 2.3.2.5. ábra 

kapcsán kifejtett helyes figyelembe vételére kell ügyelnünk. 

 

 

2.3.2.6. ábra 

Ha az egész erőmű kapcsolatát vizsgáljuk a rendszerrel, akkor n számú egyforma gépegység esetén 

 

míg egyetlen gépre nézve 
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átviteli reaktanciát kell a teljesítmény előbbi összefüggésébe helyettesíteni, természetesen azonos 

feszültségalapra vonatkoztatva. 

A 2.3.2.6. ábrán megrajzolt teljesítménygörbén egy, a turbina által adott Pt teljesítményhez tartozó terhelési 

szöget (δt) is feltüntettük. 

Közvetlenül belátható, hogy a teljesítmény csak 

 

értékig fokozható, ahol a δ terhelési szög eléri a 90°-ot. A 0…90° közötti tartományban az erőműnek a 

rendszerrel való kapcsolata statikusan stabilis. Ha ennél nagyobb teljesítményt kényszerítünk az erőmű 

generátoraira, a terhelési szög, tehát a forgórészek előresietési szöge a rendszer  feszültségéhez képest 90°-

on túlnő, itt azonban a szög növekedése arányában egyre csökken a kiadott villamos teljesítmény. A turbina által 

kifejtett és a generátor által villamos alakban továbbított teljesítmény különbsége a turbina-generátor forgórész 

tömegének gyorsítására fordítódik, azaz a gép, ill. erőmű a szinkronizmusból kiesik. 

A Pmax legnagyobb kiadható teljesítmény ugrásszerűen csökkenhet, ha a hálózat valamely fontos elemének 

kiesése miatt X megnő. Ezáltal a teljesítmény szinuszgörbéje alacsonyabb lesz. Ha a tényleges teljesítmény nem 

volt a stabilitási határ közelében, ez nem okoz bajt, csupán megnő a terhelési szög. A gyakorlatban adott 

hálózathoz, annak adott üzemállapotában csatlakozó erőmű wattos terhelését soha nem engedik meg Pmax -ig 

növelni. A szükséges biztonságot a stabilitási tartaléktényező fejezi ki, ami valamely Pt terhelésnél: 

 

Általában 20%-os tartaléktényezőt írnak elő az egyes országok, ekkor az erőmű terhelése -ot nem haladhat meg. 

A 2.3.2.6. ábrából leolvasható, hogy ehhez kb. 53° terhelési szög tartozik. 

Már az egyedül járó gép tárgyalásánál (2.2.4. ábra) is láttuk, s ez itt is érvényes, hogy az  pólusfeszültség 

növelésével, tehát a generátor gerjesztésének fokozásával Pmax növelhető. Nem túl erősen csatolt erőmű jelentős 

wattos teljesítmény kiadásánál erre a statikus stabilitás biztosítása érdekében rá is kényszerül. A 2.3.2.3. ábra 

kapcsán vizsgált gerjesztés növelésnek azonban gyakorlati határt szab az  kapocsfeszültség és  

gyűjtősín feszültség még eltűrhető felső határa. A hazai 120 kV-os hálózatra kapcsolódó erőművek gyűjtősínein 

rendszerint 130…136 kV közötti feszültséget tartanak. Természetesen ez által (ismét a 2.3.2.3. ábrára utalunk) 

az erőmű jelentős meddő teljesítményt is szállít a rendszerbe. 

3.3. A primer és szekunder szabályozás szerepe és hatása 

Nagy energiarendszerbe dolgozó erőmű bármely gépéhez képest az egyesített energiarendszert közel 

végtelennek tekinthetjük. Így a turbina primer szabályozójának a 2.3.3.1. ábrán háromféle helyzetben is 

felrajzolt jelleggörbéjén a munkapontot mindig a rendszer fr közös frekvenciája metszi ki. A gép által 

szolgáltatott teljesítmény változtatása a 
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2.3.3.1. ábra 

rendszer frekvenciáját észrevehetően nem befolyásolja. A gép terhelését csak szekunder szabályozással tudjuk 

megváltoztatni, tehát a primer szabályozó jelleggörbéjének vízszintes irányú eltolásával. Az ábrán az 1 

helyzetben a gépegység nem szolgáltat teljesítményt, csak üresjárásban szinkron forog a rendszerrel. (A turbina 

csak az üresjárás csekély veszteségeit fedezi, a beömlő szelepek majdnem egészen zártak.) A primer szabályozó 

2 jelű helyzetében az ábra szerint a gépegység kb. 80 %-os teljesítményt ad le, míg a 3 jelű helyzetben a teljes 

teljesítményt. 

Amíg a rendszer fr frekvenciája nem változik, a turbina primer szabályozója semmilyen funkciót nem végez. A 

gépegység terhelését a kezelő személyzet szekunder szabályozással változtathatja a teherelosztó utasítása 

szerint. 

A valóságban az fr frekvencia sem teljesen állandó. Normális körülmények között az összes termelés és összes 

fogyasztás pillanatnyi különbsége miatt fellépő frekvencia-ingadozás kicsiny és rendszerint nem lépi túl a 

primer szabályozók érzéketlenségi küszöbét. A fogyasztás lassúbb, napszaki változásait szekunder 

szabályozással kell követni. Ha azonban a rendszer frekvenciája (pl. egy nagy erőmű vagy jelentős fogyasztás 

kiesése miatt) hirtelen jelentősen változik, a rendszer valamennyi gépegységének primer szabályozása 

működésbe lép. A 2.3.3.2. ábrán a rendszer egyik gépegysége fr frekvencia mellett Pt teljesítményt szolgáltat. Ha 

a frekvencia fr’-re csökken, a primer szabályozó a szelepek nyitásával a gőzbeömlést növeli és a teljesítményt 

Pt’-re fokozza. Mivel valamennyi gép ugyanúgy érzékeli a közös frekvencia változását, valamennyi növeli 

teljesítményét, tehát a hiány pótlásában minden gép részt vesz. A frekvencia növekedésekor a szabályozás 

értelemszerűen fordított irányban jön létre. 

 

2.3.3.2. ábra 
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Bár az egyes erőművek a rendszer igen kis részét teszik ki, így egy erőmű wattos teljesítményének szekunder 

szabályozása a rendszer frekvenciáját észrevehetően nem befolyásolja, az összes, de legalábbis sok erőmű 

egyirányú szekunder szabályozása a rendszer frekvenciáját megváltoztatja. Így pl. a 2.3.3.2. ábrán vázolt az 

eredeti frekvencia sok erőmű gépegységeinél a primer szabályozó karakterisztikájának jobbra tolásával végül is 

visszaállítható. 

4. A villamosenergia-rendszeregyesülés wattos 
teljesítményének és frekvenciájának szabályozása 

Mint a bevezető fejezetben láttuk, a valamennyi erőművet magába foglaló energiarendszerben az összes termelt 

teljesítmény tart egyensúlyt az összes fogyasztott teljesítménnyel, valamint az energiaszállítás hálózati 

veszteségeivel. A rendszer üzemi és szabályozási vizsgálatainál a veszteségeket is fogyasztásnak tekinthetjük 

első közelítésben. Így végeredményben, gondolatban a rendszer összes üzemben lévő gépegységét egyetlen 

géppé egyesíthetjük, amely a fogyasztások összegét látja el. Természetesen minden energiarendszerben nem 

pontosan annyi gépegység van az erőművekben, amennyi az összes terhelés előre becsülhető legnagyobb 

összegét éppen fedezi, hanem annál biztonsággal több, hiszen számítani kell egyes gépegységek meghibásodás 

vagy tervszerű karbantartás miatti hiányzására is. A csúcsidőn kívüli időszakokban pedig lényegesen több az 

erőművi kapacitás, mint az igény, így a rendszeren, mint közös háztartáson belül, sokféle lehetőségünk van 

annak megválasztására, hogy az összesen szükséges teljesítményt mely erőművek mely gépeinek milyen 

mértékű terhelésével szolgáltatjuk. A sokféle lehetőség közül nyilván azt kell választani, amely ugyanazt az 

eredményt a leggazdaságosabban valósítja meg. Az a tevékenység, ami az összes teljesítményt az erőművek és 

azok gépei között szétosztja, a teherelosztás, az a központi szervezet pedig, amely ezt (sok más tevékenység 

mellett) végzi, a teherelosztó. A wattos teherelosztást, tehát az összes teljesítménynek a termelőegységek közötti 

optimális felosztását tercier szabályozásnak is nevezik. 

A soron következő alpontokban az üzemvitel, és a szabályozás egyes kérdéseit egyelőre önálló, országos 

energiarendszerre vonatkoztatjuk. Az eredményeket nemzetközi rendszeregyesülésekre később általánosítjuk. 

4.1. Energiarendszerek magasabb rendű együttműködése 

Azok az előnyök, amelyek az erőműveknek egy rendszer keretében szinkron együtt járásából fakadnak, 

(források kölcsönös helyettesíthetősége, frekvencia ingadozás csökkenése, gazdaságosabb teherelosztás stb.) 

még tovább fokozhatók, ha az így kialakult, földrajzilag szomszédos energiarendszereket egymással 

összekapcsoljuk. Európában a fejlődés során először az egyes országok egységes nemzeti energiarendszerre 

alakult ki, majd ezek összekapcsolásából keletkeztek a nagy nemzetközi energiarendszerek. (pl. az észak 

európai NORDEL és ma már szinte az egész Európára kiterjedő UCTE rendszer.) Az ilyen 

rendszeregyesítéseket nevezzük magasabb rendű együttműködésnek. 

Több energiarendszer egyetlen, azonos frekvenciájú szinkronrendszerré történő egyesítése egyrészt mennyiségi 

változást jelent. E tekintetben az energiarendszerek viselkedésére és szabályozására vonatkozó 

törvényszerűségek és módszerek az új, nagy rendszerre változatlanul érvényesek. Ezen túlmenően azonban az 

egyesített nemzetközi energiarendszernek egy sor olyan jellemzője is van, ami egy országon belüli rendszernél 

nem fordul elő. A fontosabb megkülönböztető sajátosságok a következők: 

a. Az országok nemzeti rendszereit nagyon erős, sokszorosan hurkolt alaphálózat fogja össze, amely a gyakorlati 

igények határai között nem korlátozza az összes termelés gazdaságos és célszerű felosztását az ország területén 

különböző helyeken lévő erőművek között, továbbá egyes távvezetékek vagy gépek kiesésekor a megmaradó 

hálózati elemeken az együttműködés fennmarad anélkül, hogy valamely átviteli elem jelentősen túlterhelődne. 

A nemzeti rendszerek tehát szoros belső csatolásúak. Az országok közötti magasabb rendű együttműködés 

viszont aránylag kevés, kifejezetten e célra létesített nagyfeszültségű (750, 400 és 220 kV-os) távvezetékkel 

valósul meg, amelyek átviteli képessége korlátozza az átvihető, ún. csereteljesítményt. A magasabb rendű 

együttműködés – legalábbis a résztvevő országok gazdasági integrációjának mai fokán – szoros belső csatolási 

rendszerek egymás közt lazán csatolt rendszere. 

b. Egy nemzeti rendszer területén a fogyasztás változásából, a teherelosztás menetrendjéből rendszeresen 

változó belső energiaszállítások egy gazdasági szervezeten belül történnek. Az országhatárokon át történő 

energiaszállításban az energia, mint áru szerepel, a szállítás tehát egyúttal külkereskedelmi ügylet is. A tervszerű 

szállításokat szerződések szabályozzák, a csereteljesítmény mindenkori nagyságát egyeztetett menetrendek írják 

elő, amelyeket szabályozással kell a tűrési határon belül tartani. 
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c. A nemzeti rendszeren belül az üzemvitelben, a teherelosztásban központi akarat érvényesül, amelynek 

végrehajtását szervezett fegyelem biztosítja. A magasabb rendű együttműködésben a központi akaratot a 

szerződések, megállapodások rendszere helyettesíti, míg a lebonyolításban a kooperációs etika jut döntő 

szerephez. Ennek megfelelően például az üzemzavaroknál az egész rendszer primer karakterisztikája szerint 

létrejövő spontán kisegítést a többi partnereknek el kell tűrni, majd szekunder szabályozással elő is kell segíteni 

mindaddig, amíg az az egyes rendszerek alapvető üzembiztonságát nem veszélyezteti. 

4.2. A nagy nemzetközi rendszeregyesülések 
teljesítményszabályozása normál üzemben 

A magasabb rendű együttműködő rendszerben is minden időpontban biztosítani kell a termelt és a fogyasztott 

teljesítmény egyensúlyát. Ezen belül itt is a fogyasztás a meghatározó, szabályozni a termelést kell szekunder 

szabályozással. Amíg azonban egy autonóm nemzeti rendszerben a szekunder szabályozás egyetlen paramétere 

a frekvencia előírt határok között tartása, addig a magasabb rendű együttműködésben ezen túlmenően a 

rendszerek közötti csereteljesítmény menetrendjének betartása is szükséges. 

Az előírt csereteljesítményre egy importáló ország úgy szabályoz, hogy saját erőműveiben a pillanatnyi 

fogyasztói igénynél annyival kevesebb teljesítményt fejleszt, mint amennyi az import menetrendben megszabott 

értéke. Saját fogyasztása változásait saját termelésének szabályozásával kell követnie. Exportáló ország saját 

fogyasztói teljesítményének és menetrendben előírt export kötelezettségének összegét fejleszti. 

A magasabb rendű együttműködés keretében a csereteljesítmény szabályozására és a rendszerek közötti 

teljesítményáramlásokra példaképpen vizsgáljuk meg a 2.4.2.1. ábrán látható esetet. 

 

2.4.2.1. ábra 

Az A, B, C országok rendszerei hurkolt kapcsolatban vannak, D és E rendszer egyetlen úton kapcsolódik a 

többihez. Tételezzük fel, hogy B ország A-ból ΔPAB, D-ből pedigΔPDB teljesítményt importál, míg E a D-bőlΔPDA 

értékűt, C rendszer se nem vesz, se nem ad, de rajta keresztül áthalad más rendszerek teljesítményforgalma. Ezt 

a szerepet tranzitálásnak nevezzük. 

Az egyes országok Pt termelt teljesítményét saját Pf fogyasztás esetén a következő értékekre kell az adott ország 

teherelosztójának a saját erőművek szekunder szabályozásával beállítani: 

I.  

II.  

III.  
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IV.  

V.  

Az öt egyenlet összeadásából: 

 

adódik, ami az egész egyesített energiarendszer egyensúlyát fejezi ki. 

Az aránylag lazán kapcsolt rendszerek között a csereteljesítmény pillanatnyi értéke elkerülhetetlen ingadozást 

mutat. Ez az ún. kiszabályozhatatlan teljesítménylengés gyakorlati pontossággal a 

 

összefüggésből számítható, ahol Pk a kisebbik rendszer teljesítménye. A frekvencia szintjét érthetően és döntően 

az UCTE szabja meg. Ennek és sok más üzem előkészítő és lebonyolító feladatnak a koordinálását a nemzetközi 

központi teherelosztó végzi. 

4.3. A primer szabályozás szerepe és hatása az egyesített 
energiarendszerekben 

A magasabb rendű együttműködés egyesített rendszerének eredő primer szabályozási jelleggörbéje pontosan 

úgy alakul ki, mint azt az önálló rendszereknél láttuk. 

Amíg azonban a teljesítményegyensúly jelentős változásainál létrejövő primer szabályozás hatását az önálló 

rendszereknél a szorosan csatolt belső hálózaton külön nem vizsgáltuk, a nemzetközi rendszerben – éppen a 

rendszer összeköttetések korlátozott áteresztő képessége miatt – a primer szabályozásnak a csereteljesítményre 

gyakorolt hatása nagyon fontos kérdés. 

Mivel az egyesülésben résztvevő rendszerek egyenként is elég nagyok, technikai színvonaluk, fogyasztóik 

természete, összetétele és az egyes gépegységek primer szabályozási karakterisztikáinak statizmusa is általában 

hasonló, abból az egyszerűsítő, de jogos feltételezésből indulhatunk ki, hogy az egyes rendszerek viszonylagos 

primer szabályozási jelleggörbéje azonos. Ez azt jelenti, hogy egy bizonyos Δf frekvencia eltérésére az egyes 

rendszerek százalékosan egyformán reagálnak. 

Tételezzük fel, hogy az egyik ország rendszerében egy erőmű kiesése miatt Phteljesítményhiány keletkezik. Így 

az üzemzavar előtt az egyesített rendszer f’ frekvencián üzemelt. A feltételezett kiesés miatt az egész rendszer 

frekvenciája f-re csökken. Ennek beláthatóan két hatása lesz. Az egyik az, hogy a csökkent frekvencián az 

összes rendszer (az üzemzavar helyét képező is) valamivel kevesebb fogyasztói teljesítményt igényel, és ez a 

különbség átfolyik a hiányt szenvedett rendszerbe. A másik hatás abból adódik, hogy a frekvencia csökkenése 

miatt minden ország minden gépegysége, amelyik még nem volt teljesen terhelve, saját primer szabályozójának 

működése révén fokozza teljesítménykibocsátását, tehát aktivizálja a forgó tartalék egy részét vagy egészét (a 

hiány nagyságától függően). Ez a többletteljesítmény is a hiányt szenvedett országba áramlik át. A viszonyok 

kissé idealizált azonossága mellett az első hatásból (a fogyasztás csökkenéséből) minden ország olyan arányban 

veszi ki részét, mint ahogyan saját fogyasztása viszonyul az egyesített rendszer összes fogyasztásához. A 

második hatás, a forgó tartalék felhasználása pedig országonként a saját termelésnek a rendszer összes 

termeléséhez viszonyított aránya szerint oszlik meg. 

Mivel rendszerenként a Pt termelt és Pf fogyasztott teljesítmény egymáshoz közel áll, s a kisegítő teljesítmény 

mindkettőhöz képest aránylag kicsiny, továbbá az arányosnak tekintett megoszlás sem pontos, a gyakorlatban 

megengedett egyszerűsítés, hogy az egyik rendszerben létrejövő Ph teljesítményhiány megoszlásának számítását 

a rendszernek Pt termelése arányában osztjuk fel. Ha például a 2.4.2.1. ábrán vázolt egyesített rendszerben a C 

országban feltételezünk Ph üzemzavari forráskiesését, úgy az egyes országokból ennek fedezésére közelítően: 
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kisegítő teljesítmény folyik. Ugyanakkor magán a C országon belül is létrejön többi forrásából, ill. saját 

fogyasztásának csökkenéséből a 

 

belső kisegítés. A 2.4.3.1. ábrán ezeket a kisegítő teljesítményeket az eredeti csereteljesítmények mellé, irányra 

helyesen szaggatott nyíllal bejelöltük. A szuperpozíció az adott esetben az AB, AC és DC vezetékek terhelését 

növeli, a BC és DE vezetékét csökkenti. 

 

2.4.3.1. ábra 

Ha megnövekedett terhelésű vezetékek erősen túlterhelődnek, vagy esetleg a statikus stabilitási határt túllépik és 

a megfelelő védelmek, a magasabb rendű együttműködés felbomlik, ún. rendszerüzemzavar keletezik. Ekkor a 
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rendszer levált ép részéről már kisegítés nem folyik. A deficites rendszerrész viszonylagos hiánya ugrásszerűen 

megnő és a frekvencia erősen csökken. 

Említést érdemel, hogy Magyarország saját termelése az egyesített UCTE rendszerben kb. 2 %-os részarányt 

képvisel. Így pl. egy teljes terheléssel járó 200 MW-os gépegységünk kiesésekor e hiány kb. 98 %-át a többi 

kooperáló ország fedezi. Ez az átterhelődés azonnal, emberi beavatkozás nélkül létrejön, akkor is, ha a magyar 

rendszerben még van fel nem használt forgó tartalék. Ha utóbbit szekunder szabályozással bevonják a 

termelésbe, a kívülről jövő kisegítő teljesítmény ennek megfelelően csökkenthető. 

Az egyesített rendszer tárgyait fizikai viselkedéséből az is következik, hogy a rendszerek közötti távvezetékek 

számát és áviteli képességét úgy kell kialakítani, hogy azok a tervszerű szállításokon kívül az erre 

szuperponálódó, reálisan valószínűsíthető üzemzavari kisegítő teljesítmények üzembiztos átvitelére is 

alkalmasak legyenek. Ha ez a követelmény nem valósítható meg, célszerűbb lehet a földrajzilag szomszédos 

energiarendszerrel a rendszerek szinkron összekötése nélkül megoldani a szükséges energiaszállításokat. 

5. VER szabályozás 

A VER különböző szabályozásokat igényel. Szabályozni szükséges a teljes szinkronzónán belül az időt. Azaz ha 

egy a hálózatról vezérelt órát működtetünk, akkor annak egy 24 órán belül sietni vagy késni nem szabad. ezen 

követelmény nem is annyira műszaki igény, de az UCTE- t bizonyos fegyelemre kényszeríti. Nem beszélve 

arról, hogy a hálózatról vezérelt órák pontatlansága kényelmetlenséget okoz. 

Fontos szempont a frekvenciatartás is bizonyos +/– %-os tartományon belül. A túl nagy frekvenciaeltérések 

egyes fogyasztóknál a termelésre is kihathatnak. De az alacsonyabb frekvenciaszint a veszteségek 

növekedéséhez is vezethet. 

A szabályozási blokkok export-import szállításait be kell tartani. Ez úgynevezett csereteljesítmény-szabályozást 

igényel. De szükséges egy-egy országon belül is a blokk által előírt szabályozásokat kialakítani – tercier-

szekunder és primer szabályozás formájában. Ez utóbbi feladat már lokális szinten és hardver formában 

realizálódik az erőgépeken (pl. gőzturbina) belül. 

Egy erőgép szabályozása eltérő lehet attól függően, hogy mi a cél. A szabályozási célfüggvényt az erőgép 

rendszerbeli szerepe határozza meg. Lehet fordulatszámot, frekvenciát vagy teljesítményt szabályozni. A 

szabályozás technikája ismert: az előírt, parancsolt (alapjel) beállított értékének és a ténylegesen mért értéknek a 

különbsége jelként a szabályozóra vihető, és az a kívánt irányban beavatkozik, változtatja a folyamat ún. 

módosító közegét (itt a gőzáramot) úgy, hogy a zavarás ellenére a tényadat a parancsolt értékhez igazodjék. Ez a 

hagyományos értelemben vett, ún. visszacsatolásos megoldás. A jellemző három szabályozási megoldás 

sematikusan a 2.5.1. ábrán látható: 
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2.5.1. ábra 

Követelmények: arányos működésű fordulatszám-szabályozó legyen; a teljesítmény (P) és a fordulatszám (n) 

között állandósult állapotban egyértelműen beállítható összefüggés kell; a szabályozási jelleggörbe beállítása: 

nagyobb teljesítményhez kisebb fordulatszám tartozzon. 

 

2.5.2. ábra 

Az erőgépnek olyan szabályozója van, hogy a teljesítmény (P) és a fordulatszám (n) között állandósult 

állapotban egyértelműen beállítható az összefüggés (2.5.2 ábra). Nagyobb teljesítményhez kisebb fordulatszám 

tartozik, a megszabja a meredekséget. 

Azonos fordulatszámon a jelleggörbe elállításával (fel-le tolásával) lehet a teljesítményt módosítani. Nem 

mindegy, hogy a rendszerben milyen arányosságú gépek dolgoznak, hiszen eltérő módon érzékenyek a 

termelőegységek a fordulatszám megváltozására. 
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Szinkronzóna szabályozása 

Ma már több gép dolgozik együtt több fogyasztó ellátására, hiszen gazdaságossági és biztonsági okból régen 

kialakultak már az együttműködő erőművekkel és a villamos hálózattal a villamosenergia-rendszerek, amelyek 

ún. szinkronzónákba szerveződtek. Ilyen rendszerekben van megfelelő hierarchikus szabályozás. 

Egy szinkronzónában a frekvencia azonos, és annak névleges értékét (pl. fo=50 Hz) hierarchikus rendszerrel 

állítják be. Ennek megfelelően van primer, szekunder és tercier szabályozás, valamint időbeállítás (2.5.3. ábra). 

(Megjegyzés: A tercier szabályozás a nemzetközi irodalom szerint a gazdaságos teherelosztást is jelentheti.) 

Zavar esetén először a primer szabályozás avatkozik be, majd nem sokkal utána a szekunder is. Ezt segíti ki a 

tercier (perces) szabályozás. Végül az egész zónában egy helyről helyesbítik a frekvencia alapjelét az 

időegyeztetés alapján. 

 

2.5.3. ábra 

A szinkronzóna ún. rendszerirányítási tartalékai (2.5.4 ábra) teszik lehetővé, hogy megfelelő időben, kellő 

időtartamig el lehessen látni a szinkronzóna irányítási feladatait . Az „azonnal” (<0,1 min) induló primer 

tartalékot követi a szekunder, majd 10-15 perc alatt kisegíti őket (visszaállítja szabályozási képességüket) a 

perces tartalék. 

Egy egyszerű villamos rendszerben a primer szabályozó – megfelelő kilengés után – új frekvencián beállítja az 

új egyensúlyt. Ennek megengedhető értékei minden zónában elő vannak írva. Innen kell majd a szekunder 

szabályozással visszatérni a kívánt frekvenciára. 

A mai magyar villamosenergia-rendszerre „előírt” primer szabályozási tartalék kereken ± 50 MW, amelyet az 

UCTE ír elő számunkra (a szinkronzónánk a nettó termelése alapján). Ez nem minősül nagy értéknek. 

Természetesen szinkronzónánkban (például az UCTE-ben) előírnak bizonyos frekvencia-jellemzőket, 

megengedhető értékeket. Azt is jelzik, hogy az egyes részrendszerek nagysága alapján milyen hálózati 

teljesítményszámmal (hálózati frekvenciateljesítmény-jellemzővel, λ) számolhatunk. 
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2.5.4. ábra 

Az 2.5.4. ábrán azt láthatjuk, hogy a rendszerbe ugrásszerűen belépett egy jelentős mértékű fogyasztói terület. 

Ekkor a teljes szinkronzóna összes aktív primer szabályzója működésbe lép, és az alábbiak szerint korrigálódik 

a frekvencia. 

A szükséges és egy i-edik tagországra vonatkozó előírt primer szabályozási tartalék: 

 

2.5.5. ábra 

A Magyarországra jutó primer szabályozási tartalék ~ 50 MW, mivel a teljes UCTE-re 3000 MW. 
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2.5.6. ábra 

A VER frekvencia jellemzői és az elvárások a 2.5.7. ábra szerint az alábbi tűrési határok között vannak. Látható, 

hogy igen kis határok közötti értékűek. Összehasonlításképpen az 1991-ig működő VERE-ben az állandósult 

49.5 Hz is elfogadott volt. Akkor lényegében az állandó erőművi forráshiány miatt az 50 Hz-es névleges szint 

sem volt tartható. 

 

2.5.7. ábra 

Az önbeállási jellemző függ a fogyasztói struktúrától. A hazai számításokban 2-es fogyasztói tényezővel (Kf= 

ΔP% / Δf%) számoltak. Az 1%-os ΔP–hez tartozó 1 Hz-es frekvenciaváltozás viszont Kf
’ = 0.5–öt jelent. A 

különbséget az okozhatja, hogy ez utóbbi esetben a Kf értékből kivonódik a megnövekedett erőművi termelés. 

Az így beállt csökkent frekvenciájú állapotból szekunder szabályozással lehet „kivinni” a rendszert. Ez úgy 

történik, hogy minden tagországban elindítják arányosan a szekunder szabályozásokat, amelyek kb. 5-10 perc 

alatt a frekvenciát korrigálják (2.5.8. ábra). A korrigált szint jellemzően ilyen esetekben a névleges 50,000 Hz 

felett valamilyen érték. Ezzel lehet a szinkronidő késést behozni. 
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2.5.8. ábra 

Minden szabályozási zónában (ez lehet egy vagy több ország) szükséges szekunder szabályozási tartalék. A 

szekunder szabályozásban – ami a csereteljesítményekre is hatással van – a maradó eltérések kikompenzálására 

nem elég arányos szabályozást használni, hanem arányos és integráló (PI) szabályozást. 

Erőművek a szekunder szabályozásban 

Minden szabályozási zónában kellenek olyan erőművek, amelyeknek van arányos, integráló (PI) szekunder 

szabályozójuk a következő egyenlet alapján ahhoz, hogy a csereteljesítmény- és frekvenciaszabályozásban részt 

vegyenek. 

 

 az i. szabályozási zónára ható egységek szabályozási beállítása, alapjel; 

 az i. szabályozási zóna szekunder szabályozójának arányossága (erősítője); 

 az i. szabályozási zóna globális szabályozási eltérése;  integrálási konstans 

 index a generátorokra vonatkozik 
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2.5.9. ábra 

Egy adott országban a szükséges szekunder +/- tartalékszintet a 2.5.10 ábrán látható nomogram alapján 

határozzák meg: 

 

2.5.10. ábra 

A hazai rendszerirányító MAVIR nem rendelkezik saját erőforrásokkal, ezért a tartalékokat naponta szerződi le 

az erőművekkel. 

Ha több rendszer – szabályozási tömb vagy szabályozási zóna – kapcsolódik egymáshoz egy szinkronzónán, pl. 

az UCTE-n belül, akkor már frekvencia- és csereteljesítmény-szabályozásról van szó, hiszen a szabályozási 

zónák között egyeztetett cserére is mód van, mint arra a következő fejezetben visszatérünk. Természetesen mind 

a primer, mind a szekunder szabályozásban kétirányú tartalékra van szükség, hiszen a „mérleg” mindkét oldalán 

lehetnek zavarok, így a frekvencia mindkét irányban kilenghet. 

A szabályozási zónák között csereteljesítmény szabályozás szükséges. A nemzetközi kereskedelmi szállítások 

minden ország részére vagy azon belül is a kialakított zónákra nézve kötelezőek. 

Egy adott területen – például egy országban – egy vagy több (nálunk egy, Németországban négy, Ausztriában 

három) ún. szabályozási zóna (CA) van, tehát nem országhatár-függő a zóna. Ezekben a zónákban alapvető cél a 

mérleg egyensúlyban tartása, tehát a területi szabályozási hiba (G) minimálása. A területi szabályozási hibát 

ACE-nek is szokás nevezni (Area Control Error). Ez összeadódhat (2.5.11. ábra) a teljesítmény- és a frekvencia-

szabályozási hibákból. A cél e hibák minimálása. A frekvenciatényezők (K) mindig kicsit nagyobbak, mint a 
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hálózati teljesítményszámok (λ); pl. az 1. UCTE- szinkronzónában K = = 19 800 MW/Hz, míg λ=18 000 

MW/Hz. Itt kell megjegyezni, hogy jelenleg az 1. UCTE szinkronzónában a primer tartalék ± 3000 MW, de ez 

nem volt elég pl. a tavalyi olasz kiesés hatásainak előírások szerinti kiegyenlítéséhez. 

 

2.5.11. ábra 

Mielőtt a rendszerek összeköttetésével foglalkoznánk, célszerű megvizsgálni két szomszédos szabályozási zóna 

közötti cserét. Kiindulásként se frekvencia-, se teljesítményeltérés nincs. Többféle módon léphet fel zavar: 

• Valahol az UCTE-ben belép egy jelentősebb fogyasztás vagy kiesik egy vagy több erőmű. 

• A 2.5.12. ábrán látható példa szerint valamelyik rendszerben lép fel zavar. 

 

2.5.12. ábra 

A 2. rendszer össze van kötve az 1. rendszerrel, és a két rendszer úgy működik, hogy közöttük (a példában) 

nincs egyeztetett csere. De kiesik a 2. rendszerben egy gép, és a közös frekvencia csökken. Működésbe lépnek a 

primer szabályozók. Ekkor az ábra alapján az 1. rendszerből ennek megfelelő teljesítményáramlás indul – 

azonos frekvenciát tartva – a zavarással érintett rendszerbe. A 2. rendszerben kell tehát beavatkozni, hogy az 

egyeztetett csere (itt nulla) ismét helyreálljon. 
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Az összekapcsolt rendszerekben tehát a belső kiesésnek megfelelően azonnal külső kisegítés indul meg, de ezt a 

szekunder szabályozással perceken belül meg kell szüntetni abban a rendszerben, amelyben a zavar létrejött. Az 

egyensúly azonos frekvencián így létrejön, és mindenki a maga bajának elhárításával törődik. 

A szekunder szabályozás mielőbbi tehermentesítésében segít azonban a tercier (perces) szabályozás. 

 

2.5.13. ábra 

Üzembe lép például 15 percen belül egy nyílt ciklusú gázturbina. Ezt nem szabályozzák, hanem vezérlik. 

Miután elérte teljes terhelését, megváltoznak a működő gépek munkapontjai, megnő a szabályozási tartomány, 

mint azt az ábra jól szemlélteti. 

Ez tehát így nem közvetlenül a frekvenciára vagy a teljesítményre hat, de megváltoztatja az együttműködő 

erőművek terhelési képét. Ez nem igazi szabályozás, ezért itt gyakran nem is beszélnek szabályozásról, hanem 

csak egyszerűen perces tartalékról (nálunk ezt üzemzavari tartaléknak is hívják), annak igénybe vételéről, 

vezérléséről (indításáról, leállításáról). 

Végül a szinkronzóna szabályozását az időbeállítás zárja le. A pontos órával, pl. az „atomórával” 

meghatározott, egyeztetett idő és a szinkronidő eltérését helyesbíteni kell, tehát adott helyen be kell állítani az 

egész zóna frekvenciájának alapjelét úgy, hogy a villamos szinkronidő a lehető legpontosabb legyen. Ezt a 

feladatot például a mi szinkronzónánkban, az UCTE-ben az órák hazájában, Svájcban látják el. Hosszú távon 

így szavatolható a névleges frekvencia (fo=50 Hz) tartása. Elvben (és a legtöbbször a gyakorlatban is) minden 

szinkronzónában van egy ilyen központ. 

Frekvencia- és teljesítményszabályozás 

Irányítási hierarchia: Egy szinkronzóna, pl. az UCTE, lehet elég nagy ahhoz, hogy az irányítási, szabályozási 

feladatokat részekre osszák, felépítsenek egységes szabályok alapján egy irányítási hierarchiát (2.5.14. ábra). 
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2.5.14. ábra 

A feladatok és felelősségek így kellően összehangolhatók és kioszthatók. A hierarchia szintjeinek a száma lehet 

kevés, lehet sok. Mi maradjunk a hatnál. Az egész szinkronzónát (1) több részre oszthatják, és így központi 

szinkronzóna-csoportok (centrum, CC) (2) alakulhatnak ki. Mindegyik csoporthoz több szabályozási tömb 

(blokk, CB) rendelhető, és minden tömbhöz több szabályozási zóna (terület, CA) (4) tartozhat. A versenypiaci 

szabályozástól függően aztán minden zónában lehetnek mérlegkörök (5), és ezekhez almérlegkörök (6) is 

rendelhetők. 

A 2.5.15. ábra példaként az UCTE-ben kialakult szabályozási tömböket szemlélteti. 
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2.5.15. ábra 

Az UCTE ma két fő részre oszlik: a már évek óta együtt járó 1. zónára és 2. zónára. Az első zónát is két részre 

osztották: az északit Németországból, a délit Svájcból irányítják, míg a 2. zónát Belgrádból. A 2. zóna 2004. 

október 10-én csatlakozott az UCTE szinkronüzeméhez. 

Az északi szinkronzónában több szabályozási tömb van; mi a lengyelek irányította CENTREL-hez tartozunk, és 

országunk szabályozási zónát alkot. Több olyan szabályozási zóna is van (pl. Nyugat-Ukrajna, Nyugat-Dánia, a 

MAGREB-országok és Albánia), akik nem tagjai az UCTE-nek, mégis együtt járnak a szinkronzónával. 

Természetesen nem csatlakozhat mindenki egy szinkronzónához, hiszen ennek vannak gazdasági és fizikai 

határai. Az Európai Unióban például több szinkronzóna van (2.5.16. ábra): 

 

2.5.16. ábra 
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az EU-15-ben még csak négy volt, az EU-25-ben már hét van, de egész Európában ennek a kétszeresét is 

meghaladó szinkronzóna lehet – tekintetbe véve a szigeteket. 

Ki kell emelni, hogy a politikai vagy gazdasági csoportosulások egészen más alapszabályokat követhetnek, mint 

a szinkronzónák szerinti együttműködések. Svájc nem tagja az EU-nak, de az UCTE-nek igen, Lettország tagja 

az EU-nak, de az UCTE-nek nem. Ezért fontos elkülöníteni a politikai alapon kialakult jogi szabályozásokat a 

fizikai alapokat követő együttműködési szabályoktól. 

Összekapcsolt rendszerek: A szinkronzónák között váltóáramú villamosenergia-csere nincs, de egyenáramú 

van vagy lehet (átalakítókkal, betétekkel, tengeralatti kábelekkel). A villamos energia tehát szállítható az egyik 

szinkronzónából a másikba. Ilyen kapcsolatok vannak Nagy-Britannia és a Skandináv Országok felé. 

Természetesen a zónahatárok is változhatnak – időben és térben. Egy területi fogyasztói körzet átkapcsolható 

egy másik szinkronzónához (szigetüzemi ellátás), vagy az egyik zónában lévő erőmű vezetékrendszere – 

leszigetelve – a másik zónába is szállíthat villamos energiát (irányüzem). Ne tévesszen meg senkit, hogy 

Európában mindenütt fo= 50 Hz a névleges frekvencia. Ez még nem jelent összekapcsolhatóságot, hiszen a 

szabályozási feltételek eltérőek lehetnek. 

A magyar szabályozási zónát (CA) a MAVIR irányítja Budapestről. Felfelé indulva jön a CENTREL, amely 

szabályozási tömböt (CB) a lengyel PSE irányítja Varsóból. Ehhez a tömbhöz tartozik még a cseh és a szlovák 

szabályozási zóna is. 

A lengyelek irányította CENTREL-lel az UCTE szinkronzónájának 1., északi csoportjához tartozunk, amelyez a 

német RWE átviteli hálózati rendszerüzemeltetője irányít Brauweilerből, a központi irányítóból (CC). 

A kapcsolatokat az UCTE együttműködési kézikönyve szabja meg. Minden szabályozási zónának és tömbnek 

teljesíteni kell a cserére vonatozó előírásokat. A zónákban a rendszer irányítóinak (TSO) kell egyensúlyt tartani. 

Megszabják, hogy mekkora lehet az eltérés („hiba”) a megegyezett idő (1 óra, ½ vagy ¼ óra) alatt. Így például 

egy óra alatt legfeljebb ± 20 MW engedélyezhető nálunk a CA és CB között úgy, hogy egyetlen pillanatban sem 

nagyobb az eltérés ± 100 MW-nál. Természetesen a CB és CC közötti kapcsolatra is van előírás (pl. az említett 

két számnak a négyszerese). 

Amennyiben nagyobbak a CA-eltérések, úgy azt a CB-nek kell helyesbítenie. Tartós eltérés esetén büntetés 

járhat, de lehet kompenzáció is. 

A lényeg az, hogy a CA irányítójának a saját szabályozási zónájában az egyeztetett importhoz és exporthoz 

(tranzithoz) igazodva kell a termelés és a fogyasztás egyensúlyát jelzett menetrend szerint betartania – fedezve 

természetesen a veszteségeket is és kielégítve a belső mérlegkörök hibáit. 

6. Az energiarendszer összehangolt 
feszültségszabályozása 

6.1. A feszültségszabályozás lehetőségei 

A feszültségszabályozás helyes fizikai szemlélete megkívánja a feszültség és a meddő teljesítmény 

kapcsolatának ismeretét. Ennek lényege, hogy a termelt meddő teljesítmény fokozása feszültségnövelő, míg a 

fogyasztott meddő teljesítmény emelkedése feszültségcsökkentő hatású. 

A meddő teljesítményekre egy energiarendszerben ugyanúgy jellemző a pillanatnyi egyensúly állapota, mint a 

wattos teljesítményekre. Más szóval: a rendszerben termelt és fogyasztott meddő teljesítmények egyenlők. 

Vegyük számba először a meddő teljesítmény fogyasztását. Meddő teljesítményt igényelnek elsősorban a 

motoros jellegű fogyasztók, továbbá fénycsövek, indukciós kemencék, a transzformátorok mágnesezése stb. 

A meddő teljesítményigény névleges feszültségen: 

 

ahol: 
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S = a látszólagos teljesítmény kVA; MVA 

P = a wattos teljesítmény kW; MW 

φ = az áram fáziseltolása a feszültséghez képest 

Mint említettük, a fogyasztó által felvett meddő teljesítmény erősen függ attól, hogy a tényleges feszültség a 

névlegestől mennyire és milyen irányban tér el. 

Igen számottevő meddő teljesítményt igényel magának a villamos energiának a szállítása. (Nemcsak a meddő, 

hanem a wattos teljesítményé is!) Ha  áram halad át  impedanciájú soros 

elemen (szabadvezetéken, kábelen, transzformátoron, fojtótekercsen), akkor 

 

veszteség jelentkezik, ahol az első tag a wattos, a második a meddő veszteséget fejezi ki. Az  meddő 

teljesítményveszteséget a teljes áram okozza. 

Ha tisztán wattos teljesítményt szállítanánk, mikor is  és , akkor is fellépne a 

 meddő teljesítményveszteség. 

A villamos energia szállításánál, tehát a soros elemeken fellépő meddő veszteséget soros meddő 

teljesítményveszteségnek is nevezzük. 

A meddő teljesítmény forrásai az energiarendszerben: 

a. Az erőművek szinkrongenerátorai, amelyeknél a szolgáltatott meddő teljesítményt a gerjesztéssel lehet 

szabályozni. 

b. Túlgerjesztett szinkronmotorok (szinkronkompenzátorok), amelyek wattos veszteségeiket a hálózatból 

fedezik. A szolgáltatott meddő teljesítmény itt is a gerjesztéssel szabályozható. 

c. A távvezetékek és kábelek kapacitív töltőteljesítménye, ami közelítőleg a 

 

összefüggésből számítható, ahol: 

 

a vezeték hullámellenállása ohmban, Un a névleges feszültség kV-ban, Z0 értéke normális szabadvezetékeknél 

átlagosan 375 ohm, fázisonként 2 sodronyból álló (köteges) vezetőnél kb. 310 ohm. 

Mivel a vezetékek által termelt meddő teljesítmény a feszültség négyzetével arányos, az energiarendszer 

szempontjából csak a 120, 220, 400 és 750 kV-os szabadvezetéki hálózat jelent számottevő meddő 

teljesítményforrást. E hálózatokon a 100 km vezetékhossz által létrehozott meddő teljesítmény közelítő értéke: 

• 120 kV-on 3,8 MVAr/100 km, 

• 220 kV-on 13 MVAr/100 km, 
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• 400 kV-on 52 MVAr/100 km, 

• 750 kV-on 230 MVAr/100 km. 

d. Statikus kondenzátortelepek, amelyek egyes ipari fogyasztóknál vagy egy fogyasztói körzet hálózatának egy 

pontján kerülnek beépítésre és C kapacitásuk révén 

 

meddő áramot, illetve 

 

meddő teljesítményt szolgáltatnak. Szabályozásuk a bekapcsolt kondenzátoregységek számának változtatásával 

történik. 

Az energiarendszer feszültségszabályozásának alapvető módja az előzőekben megismert meddő fogyasztások és 

források egyensúlya a feszültség előírt határértékeken belül való tartása mellett. Az erre irányuló tevékenységet 

nevezik meddő teherelosztásnak. 

A wattos és meddő teherelosztás között lényeges hasonlóságot, de különbözőséget is találunk. A rendszer wattos 

teherelosztása, a termelt és fogyasztott hatásos teljesítmény egyensúlyát szabályozza úgy, hogy e szabályozás 

eredményeként a frekvencia adott tűrésen belül maradjon. 

Üzemi feszültségszabályozás eszközei: 

a. A szinkrongenerátorok és kompenzátorok gerjesztésszabályozása a legfontosabb eszközünk. Ezt a feladatot 

ma már csaknem mindenütt az ún. automatikus feszültség gyorsszabályozók látják el, ahol az ember szerepe a 

szabályozási jellemzők és határfeltételek előzetes beállítására korlátozódik. 

b. Szabályozós transzformátorok áttételének változtatása. Ez régebben jellegzetesen kezelőszemélyzeti 

tevékenység volt, központi diszpécseri irányítás, ill. ellenőrzés mellett. Újabban ezt a szerepet a transzformátor 

feszültségszabályozó automatikák veszik át. Az automatikák működési paramétereinek meghatározása és 

beállítása az üzemmérnök feladata. 

c. Statikus kondenzátortelepek kapacitásának lépcsőzetes változtatása a részegységek ki- és bekapcsolásával. 

Korábban ez a szabályozási mód is kézi úton történt, újabban előtérbe kerültek az ún. kondenzátorautomatikák. 

A következő pontokban az egyes szabályozási módszerek alapvető technikai kérdéseivel és automatizálásának 

alapelveivel ismerkedünk meg. 

6.2. Szinkrongenerátorok és kompenzátorok gyorsszabályozói 

Hagyományos gerjesztési rendszerek és szabályozók 

A hazai erőművek generátorainak többségénél a gerjesztés jelenleg még a hagyományos módon, a gépcsoport 

tengelyéhez mechanikailag kapcsolt egyenáramú generátorokkal történik. A gerjesztőgép (G) a kis erőművi 

gépegységeknél egyetlen, söntgerjesztésű dinamó (2.6.2.1. ábra), míg a közepes és nagy gépeknél a 

szinkrongenerátor nagy gerjesztési árama miatt két egységből, a külső gerjesztésű ún. főgerjesztőből (FG) és az 

ennek a gerjesztését ellátó, söntkapcsolású segédgerjesztőből (SG) áll (2.6.2.2. ábra). 
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2.6.2.1. ábra 

Mindkét ábra mutatja, hogy az automatikus szabályozók a szinkrongenerátor kapocsfeszültségét és állórészének 

áramát érzékelik, míg szabályozási parancsuk az Rszszabályozó ellenállás változtatása révén a szinkrongenerátor 

forgórészének feszültségét és ezzel a generátor gerjesztő áramát módosítja, ami viszont a generátor Up 

pólusfeszültségét határozza meg. 

 

2.6.2.2. ábra 

Típustól és rendszertől függetlenül minden gyorsszabályozó állandóan azt figyeli, hogy a generátor 

kapocsfeszültsége megegyezik-e egy előre beállított, előírt értékkel. Ha a tényleges feszültség kisebb, a 

szabályozó a szinkrongenerátor Ig gerjesztő áramát növeli, ellenkező irányú eltérésnél csökkenti. Az előírt 

feszültség a terhelési áram függvényében is előírható, ez az ún. kompeundálás. 

A villamos gépek elméletéből ismert, hogy a szinkrongép forgórészének nagy mágneses tehetetlensége (és ezt 

kifejező időállandója) van, ezért a gerjesztő áram a szabályozási beavatkozást exponenciális görbe mentén 

követi. Mivel az energiarendszerben bekövetkező hirtelen változások a szabályozás hatásának gyors 

érvényesülését igénylik, a korszerű gyorsszabályozók alapvető jellemzői: az erős túlszabályozás, a rugalmas 

visszavezetés és a csillapítás. E fogalmak megértéséhez nyújt segítséget a 2.6.2.3. ábra. 
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2.6.2.3. ábra 

Ha a szinkrongenerátor Ig1 áramú gerjesztéssel volt üzemben és t1 időpontban az automatikus szabályozó az Rsz 

gerjesztés szabályozó ellenállás csökkentésével Ig2 gerjesztő áramot állít be, a generátor forgórészének árama az 

új értéket az a-jelű görbe szerint 

 

exponenciális összefüggés szerint aránylag lassan közelítve érné el. A T időállandó a szinkrongenerátor 

forgórészének és a gerjesztő gépnek együttes időállandója. A szabályozás meggyorsítására az automatikus 

gyorsszabályozó az Rszszabályozó ellenállást olyan mértékben változtatja, mintha nem Ig2, hanem az ennél 

nagyobb Ig3 gerjesztő áramot akarná előállítani, amelynek kialakulása a b-jelű görbének megfelelően 

 összefüggés szerint történne. Ez a túlszabályozás azonban csak 

a valóban megkívánt Ig2 gerjesztő áram eléréséig tarthat, onnan visszavezetés kell az Rsz szabályozó ellenállás 

azon értékére, ami az Ig2 gerjesztő áramnak felel meg. Hogy a folyamatban számottevő szabályozási lengés ne 

következzék be, a gyors szabályozók konstrukciós kialakításában csillapításra van szükség. 

A 2.5.2.3. ábra a gerjesztés és ezzel az Up pólusfeszültség csökkentési folyamatát is feltünteti. A kiinduló Ig2 

gerjesztési állapotból Ig4-re történő csökkentéshez a gyorsszabályozó először a jóval alacsonyabb Ig5 értéknek 

megfelelő beavatkozást hajtja végre, majd elvégzi a visszavezetést a kívánt Ig4 szintre. 

Ahhoz, hogy az ismertetett szabályozási folyamat gyorsan jöjjön létre, nem elegendő, hogy maga az 

automatikus szabályozó legyen gyors és hatékony, hanem bő tartalékkal méretezett gerjesztési forrásra van 

szükség. A korszerű erőművekben ezért a szinkrongenerátorokhoz olyan gerjesztő gépeket (fő- és 

segédterjesztőt) építenek be, amelyeknek teljesítménye jelentősen nagyobb, mint a generátor névleges wattos és 

meddő terhelésének biztosításához szükséges gerjesztő teljesítmény. 

Az együttműködő energiarendszerben a nagyobb terhelési időszakokban az erőművek gyűjtősínen magasabb 

feszültséget kell tartani, hogy az alaphálózat belső csomópontjainak feszültsége a terhelés okozta nagyobb 

feszültségesések ellenére se lépjen ki a tűrt határokból. A terheléshez igazodóan megkívánt feszültségre való 

szabályozást elő tudják segíteni a generátorok gyorsszabályozói, ha érzékelő szervükhöz nem a generátor 

tényleges kapocsfeszültségét vezetjük, hanem annak a terheléssel arányosan csökkentett értékét. Ez a módszer a 
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már említett kompaundálás. A kapocsfeszültségnél alacsonyabb feszültséget érzékelő gyorsszabályozó annyira 

növeli a generátor gerjesztését, hogy terhelés arányában csökkentett feszültség legyen azonos az előírt érékkel. 

Így a generátor nagyobb terhelésnél nagyobb kapocsfeszültség jön létre és megfordítva. 

A kompaudálás lehet teljes vagy részleges. A teljes kompaundálás elvét, kapcsolását és a szabályozásra 

gyakorolt hatását a 2.6.2.4 ábra mutatja. 

 

2.6.2.4. ábra 

Ha a hálózat valamely C pontja és a generátor K kapcsai között  impedancia van és a generátor 

automatikus feszültégszabályozójához 

 

feszültséget vezetjük, ahol  a mindenkori kapocsfeszültség, és  a generátor árama, akkor a szabályozó 

számára a C pont feszültségét képeztük le, tehát azt akarja közel állandó értéken tartani. A gyakorlati 

megvalósítás az ábra jobb felső részén megrajzolt kapcsolási vázlatból látható. A feszültségváltóról nyert  

szekunder feszültségből levonódik az a feszültségesés, amit az  vektoros különbözeti áram az 

áramváltó tercier körében beállított impedancián létesített. A vektorábrán egy átlagos üzemi helyzetben 

követhető, hogy a kompaundálás révén a szabályozóhoz vezetett  feszültség kisebb, mint az  

valódi kapocsfeszültség, így a szabályozó a terhelés hatására fokozatosan alacsonyabb feszültséget érzékel. 

Ennek megfelelően addig fokozza a generátor gerjesztését, amíg az általa mért  feszültség eléri az előírt 

értéket. Végeredményben a kompaundálás hatására a generátor kapocsfeszültsége nagyobb lesz, mint lenne 

kompaundálás nélkül. 

Részleges kompaundálásról akkor beszélünk, ha nem az érzékelt feszültségnek megfelelő fázisú árammal 

végezzük a kompaundálást. A gyakorlatban egyik leginkább elterjedt módszert a 2.6.2.5 ábra mutatja be. Itt a 

kompaundálás a harmadik fázis áramával történik, vagyis a generátor Ubc feszültségét az  áram által egy 

beállítható R ohmos ellenálláson létrejövő feszültségesés módosítja és azt érzékeli a szabályozó. A vektorábrán 

a kompaundálásra felhasznált fázis áramát két szélsőséges helyzetben tüntettük fel. A tisztán wattos  áram a 
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generátor kapocsfeszültségének abszolút értékét alig befolyásolja ( ), de az  tisztán meddő áram a 

szabályozó által érzékelt kapocsfeszültséget jelentősen csökkenti ( ). Ezen utóbbi esetben tehát a 

szabályozó erőteljesen növelni fogja a generátor gerjesztését. Mivel az ilyen módon kompaundált szabályozás 

elsősorban a meddő áram változására érzékeny, induktív kompaundálásnak is nevezik. 

 

2.6.2.5. ábra 

Az induktív kompaundálás igen jól illeszkedik az együttműködő energiarendszer viselkedéséhez és 

követelményeihez. A 2.3. pontban láttuk, hogy a kooperációs rendszerre dolgozó generátorok meddő 

teljesítménye megnőtt, ha a gerjesztést növeltük és közben a rendszer feszültségét változatlannak tekintettük. A 

gyakorlatban ugyanez a jelenség fordított okból még fontosabb szerephez jut. Ha változatlan gerjesztés mellett a 

generátor környezetében lévő hálózat feszültsége (pl. a nagy terhelés miatt) csökken, a generátorból több meddő 

teljesítmény folyik a rendszerbe, de a generátor  kapocsfeszültsége kisebb lesz. Az induktív kompaundálási 

szabályozó ilyenkor az amúgy is csökkent kapocsfeszültség helyett még kisebb feszültséget kap, tehát 

erőteljesen fokozza a gép gerjesztését és ezzel együtt a meddő teljesítmény termelését. Ha az adott körzetben 

minden erőmű minden generátora ezt teszi, a hálózat feszültsége nem tud túl mélyre süllyedni. 

A valóságban soha nem egy generátor jár egyedül, hanem a rendszerbe foglalt erőműveken belül is több 

generátor dolgozik párhuzamosan, és ezek szabályozása kölcsönösen visszahat egymásra. Az egyes 

gépegységek szabályozóinak egymással összhangban kell működni. Ha ugyanis például a meddő terhelés 

növekedésekor, vagyis a hálózati feszültség csökkenésekor az egyik generátor gerjesztését szabályozója nagyon 

erősen fokozná, ezzel a gyűjtősínfeszültséget felemelné és a többi generátort – amelyek túl magasnak érzik a 

feszültséget – éppen a gerjesztés csökkentésére késztetné. Végül is ez a generátor venne magára minden meddő 

terhelést, állórészét ez által túl is terhelné, miközben társai nem, vagy alig vennének részt a meddő energia 

termelésében. 

A feszültségszabályozás stabilitása egy erőmű szemszögéből nézve akkor biztosított, ha a közösen táplált 

hálózat bármilyen állapotváltozásának (pl. gyűjtősínfeszültség csökkenése, meddő áram növelése) hatására a 

párhuzamosan járó generátorok szabályozói a gépek gerjesztésének azonos irányú és a megközelítően arányos 

mértékű olyan változását hozzák létre, amely a változást kiváltó okot csökkenti. Ehhez az szükséges, hogy a 

gépek által termelt meddő teljesítmény és a kapocsfeszültség (gyüjtősínfeszültség) összefüggése a 2.6.2.6. ábrán 

bemutatott ún. sztatikus jelleggörbének feleljen meg, aminél a kapocsfeszültség csökkenése a termelt meddő 

áram erős, de meghatározott mértékű növelését idézi elő. Túlzott mértékű kompaundálással elérhető az ábrán 

ugyancsak feltüntetett asztatkius jelleggörbe is, ahol a kapocsfeszültség és a meddő áram nem határoz meg 

munkapontot, és a párhuzamosan járó gépek meddő áramának aránya sem határozott. 
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2.6.2.6. ábra 

Az ábra jobboldala világosan mutatja, hogy párhuzamosan járó generátorok sztatikus feszültségszabályozási 

jelleggörbéi a gépek részvételét a meddő energia termelésében egyértelműen eldöntik. Kézenfekvő, hogy ezt az 

arányt emberi beavatkozással előírhatóvá és változtathatóvá kell tenni, vagyis magát a sztatikus jelleggörbét a 

függőleges tengely irányában el kell tudni tolni. Ez az ún. szintszabályozás. 

A szintszabályozás ma még csaknem kizárólag kezelőszemélyzeti tevékenység, amit az országos, illetve kisebb 

erőműveknél a körzeti teherelosztó irányít. Minthogy a terhelési igények és a feszültségviszonyok jó 

pontossággal előre tervezhetők, az egyes erőművek a következő napra órás bontásban megkapják a 

kibocsátandó meddő teljesítmény előírt értékeit, az ún. meddő menetrendet. Az ezzel közelítően meghatározott 

feszültségszint ingadozásai az automatikus feszültség-gyorsszabályozók szorítják korlátok közé. 

Figyelemre méltó hasonlóságot találunk a wattos és meddő teljesítményszabályozás között az eszközök szerepe 

tekintetében is. A wattos teljesítményegyensúly spontán megváltozásának következménye a frekvencia 

változása, amire a turbinák primer szabályozói reagálnak. A tervszerű wattos teherelosztás eszköze a szekunder 

szabályozás, ami az üzemi frekvencia szintjét határozza meg. A meddő teljesítményegyensúly spontán 

változásának hatása a feszültség változása, erre a feszültség gyorsszabályozók lépnek közbe. A tervszerű meddő 

teherelosztás eszköze a feszültség szintszabályozása, ami analóg a wattos szekunder szabályozással. 

A hagyományos feszültségszabályozók elektromechanikus szerkezetűek, de éppen ez a körülmény szab határt 

alkalmazásának kb. 50 MW gépnagyságon túl. 

6.3. Hálózati transzformátorok feszültségszabályozása 

Az energiarendszer különböző feszültségű és rendeltetésű hálózatait összekötő transzformátorok áttételével 

szemben eltérő és változó igények lépnek fel. Ezek fő oka az egyes hálózati elemeken a terheléstől függő 

feszültségesés időbeni változása. Mivel minden hálózat táppontja egyúttal fogyasztói pontja a föléje rendelt 

nagyobb feszültségű hálózatnak, az egyes hálózatok belső feszültségigényeit a saját terhelési állapotán túl a 

magasabb rendű hálózat változó feszültségszintje is befolyásolja. Az a követelmény, hogy az egyes 

fogyasztóknál a feszültség változása tűrt határok között (lehetőleg ±5 %, kivételesen ±10 %) maradjon, 

szükségessé teszi, hogy az egyes transzformátorok áttételének megválasztásánál egyrészt a tápláló hálózatban 

elfoglalt helyzetét is figyelembe vegyük, másrészt az áttételt meg is tudjuk változtatni. 

Számuk és jelentőségük miatt hazai viszonyok között elsősorban a közép/kisfeszültségű és a 120 

KV/középfeszültségű transzformátorok feszültségszabályozásával kell foglalkoznunk. 

Közép/kisfeszültségű transzformátorok megcsapolása 

A 0,4 kV-os fogyasztói transzformátorokat vidéken a 20 kV-os, ill. ritkábban 35 kV-os szabadvezetéki 

hálózatok táplálják, míg városokban a rendszerint 10 kV-os kábelhálózatra csatlakoznak. A tápláló hálózatok 

alakzatilag sugarasak, és általában 120/20, 120/35 és 120/10 kV-os alállomásokból indulnak ki. Mivel a 

középfeszültségű hálózatok táppontjának környezetében a feszültség magasabb, mint távoli végpontok táján, a 

tápponthoz közel leágazó transzformátorok nagyobb, a távolabbiak kisebb áttételt kívánnak. Ez az igény annyira 

általános, hogy a 0,4 kV-os transzformátorok nagyobb feszültségű tekercsét a 2.6.3.1. ábrán látható módon 
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három kivezetéssel, ún. nagy csapolással készítik. A névleges feszültségnek a középső, 105 %-os feszültségnek 

a felső, 95 %-os feszültségnek az alsó megcsapolás felel meg. A kívánt megcsapolás beállítása a transzformátor 

fedele alatt, tehát csak üzemen kívüli állapotban történhet. A hazai transzformátorok döntő többségénél a 

megcsapolási érték ±5 %, de az újabban gyártott transzformátorok már ±3 %-os megcsapolással készülnek, 

amely érték hazai széleskörű vizsgálatok alapján optimumnak adódott. 

 

2.6.3.1. ábra 

A 2.6.3.2. ábrából jól megítélhető a megcsapolás helyes megválasztása. Az ábra egy sugaras középfeszültségű 

hálózat egyik gerincvezetékét tünteti fel egyszerűsítve. A berajzolt 1 jelű fogyasztói transzformátor a táppont 

közelében, a 2 jelű a hálózat középső részén, míg a 3 jelű a vége táján helyezkedik el. 

 

2.6.3.2. ábra 

Egyelőre tekintsük a tápponti feszültséget állandónak. Az a-jelű egyenes a legnagyobb terhelésű időszakban a 

hálózati feszültség értékét mutatja a vezeték egyes pontjain. Ahhoz, hogy mindhárom bejelölt fogyasztói 

transzformátor 0,4 kV-os oldali feszültsége kedvező legyen, az 1-es transzformátort a felső, a 2-est a középső, a 

3-ast az alsó megcsapolással kell a hálózathoz csatlakoztatni. A megcsapolások hatását úgy ábrázoltuk, hogy az 

1-es transzformátornál a túl magas primer feszültséget mintegy csökkenti, a 3-nál pedig látszólag növeli a 

megcsapolás. A 2-es transzformátor középállásba van kötve, ami láthatóan jól megfelel, hiszen ott csaknem 

pontosan a névleges feszültség uralkodik. 

A legnagyobb terhelés alapján meghatározott megcsapolások a táppont változatlan feszültsége mellett azonban 

nem felelnek meg a kis terhelések időszakában. Ezt mutatja a b-jelű egyenes. Az 1’ feszültség természetesen 

nem változott, a 2’ feszültség még tűrhető mértékben megnőtt, de a 3-as transzformátor fogyasztói oldalán 

uralkodó 3’ feszültség nem kívánatosan magas. A helyes megoldásra úgy jutunk, ha a hálózat táppontjának 

feszültségét a kis terhelésű időszakban csökkentjük. Ennek felel meg a szaggatott vonallal rajzolt c-jelű egyenes. 

Feltűnő, de szükségszerű, hogy a tápponthoz közeli 1-es transzformátor fogyasztói a gyenge terhelésű 

időszakban kisebb feszültséget (1”) kapnak, mint a nagy terhelés idején. A táppont leszabályozásával a 2-es 

transzformátor 2” fezültsége jól megközelíti a névleges értéket, és jó szinten alakul ki a 3” feszültség is. 
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Összefoglalva megállapítható, hogy a közép/kisfeszültségű transzformátorok megcsapolása a 

transzformátoroknak a hálózaton való eltérő elhelyezkedését kompenzálja, de a terhelés időbeni változása miatt 

a táppont feszültségét a 120/középfeszültségű transzformátorok áttételének szabályozásával kell követni. Ennek 

a szabályozásnak azonban az üzem pillanatnyi megszakítása nélkül, terhelés alatt kell történnie. 

A transzformátorok áttételének üzem alatti szabályozása 

Az előző pontban kifejtett okok miatt a középfeszültségű hálózatokat tápláló 120/35, 120/35, 120/10 kV-os 

transzformátorokat mindig szabályozós kivitelben készítik. A 120 kV-os hálózat földelt csillagpontja miatt a 

transzformátorok 120 kV-os tekercse csillagkapcsolású. A transzformátor áttételének szabályozása a 120 kV-os 

tekercs hatásos menetszámának változtatásával jön létre. A szabályozás elvét a 2.6.3.3 ábrán láthatjuk. Mivel a 

menetszám változtatása mindig a tekercs csillagponti oldalán történik, e módszert csillagponti szabályozásnak 

nevezik. A megcsapolásokkal ellátott kiegészítő tekercsek a főtekerccsel közös vasmag-oszlopon vannak. Mint 

az ábrából is kitűnik, a hatásos menetszám több fokozatban csökkenthető és növelhető. Ha a 120 kV-os 

feszültséget a szabályozásnál első közelítésben változatlannak tekintjük, a 120 kV-os tekercs hatásos 

menetszáma csökkentésének arányában növekszik a szekunder oldal feszültsége és viszont. A hazai 

gyakorlatban rendszerint ±15 % a szabályozási tartomány. A fokozatkapcsoló az alállomás vezénylőterméből 

távvezérléssel működtethető. A szerkezeti kialakítása olyan, hogy a fokozatváltásnál átmenetileg két 

szomszédos megcsapolás összekötődik. 

A régebbi transzformátoroknál a csillagponti szabályozást nem építették be a transzformátor házába, hanem a 

merev áttételű főtranszformátor mellett külön egységet képező szabályozó transzformátort helyeztek el. Elvi 

kapcsolását a 2.6.3.4. ábrán láthatjuk. A főtranszformátor változtatható csillagpontja itt a szabályozó egységben 

van. A megcsapolásos kiegészítő tekercsek gerjesztését a főtranszformátor szekunder kapcsairól táplált gerjesztő 

tekercsek végzik. Utóbbiakat mindig ugyanolyan kapcsolásba kell kötni, mint a főtranszformátor szekunder 

tekercsét, hogy csillagponti tekercs feszültsége fázisban legyen a főtranszformátor 120 kV-os tekercsének 

feszültségével. 

 

2.6.3.3. ábra 
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2.6.3.4. ábra 

A 120/középfeszültségű transzformátorok feszültségszabályozását hagyományos üzemben az alállomások 

kezelő személyzete végzi a táplált középfeszültségű hálózat terhelési állapotának megfelelően. A szabályozó 

egy fokozattal való léptetése közelítőleg 2 % feszültségváltozást eredményez. A kényes fokozatkapcsoló 

élettartamát és karbantartási gyakoriságát a kapcsolások száma határozza meg, ezért a feszültség kismértékű 

ingadozásszerű változásait kiszabályozni nem szabad. A nagy és kis terhelésű időszakok kezdetén és 

befejeztével indokolt a szabályozó működtetése. Helyesen tevékenykedő személyzet átlagos viszonyok között 

napi 4-6 szabályozásnál többet nem végez. 

A korszerű törekvés egyre inkább a 120/középfeszültségű alállomások személyzet nélküli üzemeltetésére 

irányul. Az üzemzavari kapcsolási tevékenységet a védelmek működése által indított különféle automatikák 

(önműködő visszakapcsolás, tartalékátkapcsolás stb.) elvégzik. 

Így a szabályozás automatizálása is egyre általánosabbá válik. 

A transzformátorok automatikus feszültségszabályozóinak alapkövetelményeit az eddig tárgyaltak alapján a 

következőkben foglaljuk össze: 

a. A szabályozó érzékenysége, vagyis a feszültség előírt értékétől való eltérésének az a mértéke, ami már 

szabályozást vált ki, nem lehet finomabb, mint a szabályozó transzformátor szomszédos fokozatai közötti 

feszültséglépcső. Ellenkező esetben állandó ide-oda szabályozás jön létre, mert az automatikus szabályozó az 

egyik fokozathoz tartozó feszültséget túl kicsinek, a következőét túl nagynak érzékeli. 

b. A szabályozó az állomás középfeszültségű gyűjtősínén nagyobb terhelésnél magasabb, kisebb terhelésnél 

alacsonyabb feszültséget tartson. Ezt kompenzálással kell elérni. A kompaundálás főleg induktív jellegű legyen, 

mert a meddő áram a hálózaton nagyobb feszültségesést okoz, mint a wattos. 

c. A szabályozó a feszültség átmeneti, tranziens változásaira (pl. zárlati feszültségletörés, nagy motorok indulási 

áramlökése) ne reagáljon, csak a feszültségszint tartósnak ígérkező eltéréseire. Ezért a kezdeményezett 

szabályozási parancs végrehajtásának feltétele, hogy a parancs előre meghatározott (perc nagyságrendű) időn 

keresztül szünet nélkül fennálljon. 

d. Előírt határfeltételek fennállásuk tartama alatt a szabályozó egyik vagy mindkét irányú működését bénítsák. 

Ilyen feltétel például, hogy 120 kV-os hálózat feszültsége ne legyen abnormálisan alacsony. Ez ugyanis a 

rendszer, de legalábbis egy nagyobb körzet pillanatnyi meddő teljesítményhiányának a jele. Ha a szabályozó az 

emiatt alacsony középfeszültséget emeli, ezáltal a hálózat meddő energia fogyasztását növeli és a fölérendelt 

hálózat feszültségét tovább rontja. Másik fontos határfeltétel a háromgombolyítású (pl. 120/35/20kV-os) 

transzformátoroknál fordul elő, ahol csak az egyik (többnyire 120 kV-os) feszültség tartására lehet szabályozni, 

de csak addig, amíg a másik (35 kV-os) feszültségszint a tűrt határokon belül marad. 

A transzformátorok automatikus szabályozóinak funkcionális felépítésére a 2.6.3.5 ábra mutat egyszerűsített 

blokksémát. 
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2.6.3.5. ábra 

A transzformátor középfeszültségű oldalán az egyik vonalfeszültséget a harmadik fázis áramával 

kompaundáljuk, tehát a 2.5.3.6 ábra.szerint pl. az 

 

feszültséget hozzuk létre. Ez a szabályozó által érzékelt VAN-érték. 

A 2.6.3.6. vektorábrából is leolvasható, hogy a terhelő áram meddő összetevőjére érzékeny a kompaundálás. Az 

 feszültséget ugyanakkor nagy pontosságú stabilizátorba is vezetjük, amelynek kimenő feszültsége a 

tápfeszültség ingadozásaitól függetlenül, a reális üzemi tartományban állandó. E feszültség szintbeállításával 

megválasztott értéke, az ún. KELL érték. A VAN és KELL érték kétutas, simított egyenirányítás után 

hídkapcsolású különbségképzőbe kerül, ami a szabályozási jelet adja. Ennek előjele szabja meg, hogy a 

transzformátor fokozatszabályozóját áttételcsökkentő (feszültség növelő) vagy áttételnövelő (feszültség 

csökkentő) irányba kell-e vezérelni. Az erősített szabályozási jel a késleltető időművön halad keresztül. Ha a jel 

a beállított időn belül megszűnik, szabályozási parancs nem jön létre. A funkcionális séma a már említett 

határfeltételi beavatkozásra is utal. 

A transzformátorok feszültségszabályozó automatikáin a stabilizált feszültség szintje, a kompaundálás mértéke, 

a szabályozó érzékenysége és a késleltetés ideje előre beállítható. A helyes beállítás megköveteli az adott 

középfeszültségű hálózat üzemi viszonyainak hosszabb időre visszanyúló elemzését és a tápláló 120 kV-os 

hálózat feszültségszintjének analizálását az érintett körzetben. Jó beállítással elérhető, hogy a napi automatikus 

szabályozások száma 4…6 esetre korlátozódjék. A hazai energiarendszerben a 120/középfeszültségű (16, 25, 40 

és 63 MVA-os) alállomási transzformátoroknál a feszültségszabályozás automatizálása ma már általánossá vált. 
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2.6.3.6. ábra 

A hálózati feszültségszabályozás másik, döntő fontosságú területe a 750, 400, 220 és 120 kV-os hálózat 

kapcsolatát képező transzformátorok áttételének változtatása. Ezek a hálózatok hatásosan földelt csillagpontúak, 

és az őket összekötő transzformátorok takarékkapcsolásúak (más néven boosterek vagy autotranszformátorok). 

Ezen kívül egy deltakapcsolású 10-15 kV névleges feszültségű, tercier tekercsük is van, amelyhez házi üzemi 

ellátás, meddőnyelő fojtótekercs vagy szinkronkompenzátor csatlakozhat. 

A magyar energiarendszerben jelenleg 750/400 kV-os 1100 MVA-es, 400/120 kV-os, 360, ill. 250 MVA-os és 

220/120 kV-os 160 MVA-os szabályozható transzformátorok találhatók. Létezik még 400/220 kV-os 500 MVA-

os típus is, de ez nem szabályozható. 

Mivel a bonyolult szerkezetű szabályozó gazdaságosan csak aránylag kis feszültségre készíthető, a csillagponti 

szabályozásszokásos. A takarékkapcsolás miatt azonban a transzformátor hatásos menetszámának a csillagponti 

tekercsvégen történő változtatásával a két feszültségszint, vagyis a transzformátor áttétele nem lineárisan 

változik. A 2.6.3.7. ábra segítségével az könnyen belátható. 

 

2.6.3.7. ábra 

A példaként rajzolt 220/120/10 kV-os transzformátor névleges áttétele: 

 

Ekkor a szabályozó középállásban van. Ha a csillagpont ±kmenetszám-tartományában változtatható, a szélső 

állásokban a 220/120 kV-os viszonylat szabályozott áttétele: 
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A 400, 220, 120 kV-os takarékkapcsolású transzformátorok áttételének csillagponti szabályozásánál a 

szabályozás hatása elég jelentősen eltér attól a hatástól, amit a 120/középfeszültségű, tehát egy fogyasztói körzet 

táppontját jelentő transzformátorok szabályozásánál megismertük. Utóbbiaknál az áttétel változtatása a 

középfeszültségű oldal feszültségét megközelítően arányosan módosította, mert a szabályozás hatására 

megváltozott meddő teljesítményáramlás csak kis mértékben hat vissza a 120 kV-os hálózat feszültségére. A 

gyakorlatban használt: 16, 25, 40 és 63 MVA-os transzformátorokhoz képest ugyanis a 120 kV-os hálózat 

aránylag merev, mert az 1000….4000 MVA között szokásos zárlati teljesítményeknek megfelelő eredő hálózati 

impodencia kicsiny. 

A 750/400, 400/120, 220/120 és 400/220 kV-os, hálózatokat összekötő nagy teljesítményű autotranszformátorok 

két oldalán a hálózatok zárlati teljesítménye, tehát eredő belső impodenciája nagyjából azonos nagyságrendű. 

Így pl. egy 220/120 kV-os transzformátor áttételének szabályozással történő csökkentése a 120 kV-os hálózat 

feszültségét emeli ugyan, de ugyanakkor csökkenti a 220 kV-os hálózatét. Ha történetesen e helyen a 120 kV-os 

hálózat merevebb (nagyobb zárlati teljesítményű, kisebb impodenciájú), mint a 220 kV-os, akkor a 120 kV-os 

hálózati feszültség aránylag kismértékű emelésének a 220 kV-os feszültség lényeges csökkenése lesz az ára. 

Mivel a hálózatok üzemi kapcsolási képe gyakran változik és a feszültségek szintjét az erőművek wattos és 

meddő teherelosztása is befolyásolja. A nagy autotranszformátorok áttételének szabályozását nem 

automatizálják, hanem az országos teherelosztó utasítása alapján a kezelő személyzet szabályozza. Az ilyen 

nagy, alaphálózati alállomásokon jelenleg mindig van állandó kezelő személyzet. 

Az elmondottak alapján a nagy autotranszformátoroknál helyesebb, ha nem feszültségszabályozásról, hanem 

áttételszabályozásról beszélünk, és annak irányát – eltérően a középfeszültségű táppontoktól – nem 

feszültségemelő vagy csökkentő megjelöléssel jellemezzük, hanem a feszültségszinteket közelítő vagy távolító 

szabályozási iránynak hívjuk. Attól függően, hogy az áttétel-szabályozás hatására melyik oldali hálózat 

feszültsége reagál kisebb vagy nagyobb mértékben (de mindig ellentétes irányban), szokásos a viszonylag 

állandóbb és viszonylag változóbb feszültségű oldal megnevezés is. 

Végül megjegyezzük, hogy a transzformátorok csillagponti szabályozásánál bemutatott villamos 

kapcsolásokban az ábrák a csillagkapcsolású tekercs tényleges megcsapolásaival szemléltették a hatásos 

menetszám változtathatóságát. A valóságban ez csak az egyik technikai lehetőség. Szívesebben alkalmazzák az 

ún. közvetett szabályozást, amikor a szabályozó tekercsrészbe a tercier feszültségről visszavezetett és ott 

változtatott nagyságú járulékos feszültséget indukálnak megegyező (menetszám növelő) vagy ellentétes 

(menetszám csökkentő) polaritással. 

Hossz- és keresztirányú hálózati hurokszabályozás 

A 120, 220 és 400 kV-os hálózatok üzemi alakzata sokszorosan hurkolt, ami a hálózatok kooperációs jellegéből 

fakad. A sok csomópontú, sok betáplálási és fogyasztási ponttal rendelkező hálózatokon a wattos és meddő 

árameloszlás adott termelési és fogyasztási állapotban a Kirchhoff-törvényeknek megfelelően alakul ki. A 

természetes árameloszlás azonban sok esetben kedvezőtlen, egyes elemek terhelése túl nagy, amikor más 

söntutaké még aránylag alacsony. A hurokeloszlás megváltoztatásának lehetőségét teremti meg a hálózat 

alkalmas pontjain soros, járulékos feszültség beiktatása. 

Ha a járulékos feszültség vektorhelyzete az üzemi feszültséggel megegyező irányú és ezzel egyező vagy 

ellentétes értelmű, hossz-szabályozásról beszélünk, míg ha a járulékos feszültség az üzemi feszültségre 

merőleges, keresztszabályozás történik. A hosszirányú szabályozás a meddő áramok, a keresztirányú 

szabályozás a wattos áramok megoszlási arányát módosítja. A kettő kombinációja, az ún. ferde szabályozás a 

meddő és wattos áramok megoszlását a hurokágban egyidejűleg változtatja meg. E szabályozásokat végrehajtó 

különleges transzformátorok a hossz-, kereszt- és ferdeszabályozók. 

A hosszirányú feszültségszabályozás hatását egy hálózati hurok árameloszlására a 2.5.3.8. ábra alapján érthetjük 

meg. 



 A villamosenergia-rendszer üzeme 

és szabályozása 
 

 130  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A  és  párhuzamos impedanciákon átfolyó Pf + jQfegyfázisú teljesítményárama és A és B ág között 

Kirchhoff második törvénye szerint  egyenlőséget kielégítve oszlik el, amit a 

vektorábrák is mutatnak. Iktassunk az A ágba hossz-szabályozó transzformátorral a vektorábrán a 

referenciatengely irányában felvett üzemi fázisfeszültséggel egyező irányú,  nagyságú, 

soros, járulékos feszültséget (”felfelé” szabályozás). 

Hatására a hurokban 

 

kiegyenlítő áram szuperponálódik az eredeti ágáramokra. (A szóba jövő 400 és 220 kV-os hálózatokon a 

vezetékek kis ohmos ellenállása a reaktancia mellett első közelítésben elhanyagolható, így a kiegyenlítő áram 

csaknem 90°-ot késik  feszültséghez képest.) A vektorábrákból látható, hogy a hossz-szabályozás 

hatására az A ág meddő árama megnőtt, a B ágé csökkent. Természetesen, ha az A ágba  

soros feszültséget iktatunk (”lefelé” szabályozunk), akkor a meddő áram az A ágban csökken, a B-ben nő. 

 

2.6.3.8. ábra 

A keresztirányú szabályozás hatása a 2.6.3.9 ábra segítségével vizsgálható. A kereszt-szabályozó 

transzformátorral beiktatott  soros, járulékos feszültség az üzemi feszültségre 

merőleges. 
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2.6.3.9. ábra 

Az ábra olyan esetet mutat, amikor a beiktatott  feszültség az üzemi feszültség vektorát pozitív 

irányban, tehát előre forgatja. A hurok ohmos ellenállását ismét elhanyagolva, a kiegyenlítő áram 

 

az üzemi feszültség irányának felel meg, tehát az ágáram wattos összetevőjét növeli az A és csökkenti a B 

ágban. Ha fordított irányban szabályozunk, vagyis  feszültséget iktatunk a hurokba, a wattos áram az 

A ágban csökken, a B-ben nő. 

A feszültségszabályozó transzformátorok elvi kapcsolását és a feszültségre gyakorolt hatását a 2.6.3.10. ábra 

szemlélteti. Lényege, hogy a járulékos feszültséget a saját fázis feszültsége indukálja. 
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2.6.3.10. ábra 

Így pl. az a fázis szabályozott feszültsége: 

 

A járulékos feszültséget adó soros tekercs kapcsainak cseréjével a szabályozás iránya is megfordul. 

A keresztszabályozó transzformátor elvi kapcsolása és feszültségforgató hatása az 2.6.3.11 ábrán látható. Az 

egyes fázisok járulékos feszültsége a másik két fázis közötti vonali feszültséggel párhuzamos, 

 

2.6.3.11. ábra 

tehát ezen vonali feszültségek részeként nyerhető. Így az a fázis szabályozott feszültsége: 

 

A ferde szabályozás, mint a hossz- és keresztszabályozás kombinációja, az egyes fázisfeszültségekhez vagy 30°-

os vagy 60°-os irányban ad hozzá (illetve von ki) járulékos feszültséget. A 30°-os szabályozásnál (2.6.3.12. 

ábra) a fázisfeszültséghez adódó feszültségrész az adott és a ciklusban soron következő fázis közötti vonali 

feszültséggel párhuzamos. A szabályozott feszültség így az a fázisra felírva 

 

A 60°-os szabályozásnál (2.6.3.13. ábra) a járulékos feszültség a következő fázisfeszültséggel párhuzamos, tehát 

az a fázis esetében: 
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2.6.3.12. ábra 

 

2.6.3.13. ábra 

A 30°-os szabályozásnál a meddő, a 60°-osnál a wattos áram szabályozása a nagyobb mértékű, ha a vezetékek 

ohmos ellenállása aránylag kicsiny. 

Ha a hurok ohmos ellenállását nem hanyagoljuk el, a 2.6.3.8. és a 2.6.3.9. ábrákban  a -val 90°-nál 

kisebb szöget zár be, így a hossz-szabályozó egy kicsit a wattos elosztást, a keresztszabályozó pedig némileg a 

meddő áram megoszlását is szabályozza. 

A 2.6.3.8. – 2.6.3.9. ábrákat mindig a szabályozandó mennyiség növelésének megfelelő szabályozási irányra 

értelmezve rajzoltuk. 

A hurokszabályozás megismert módja igen költséges, ezért a legnagyobb feszültségű (400 és 220 kV-os) 

országos és nemzetközi alaphálózatokon is csak olyankor alkalmazzák, ha a természetes eloszlás nagyon 

kedvezőtlen lenne. 

Feszültségszabályozás statikus kondenzátorokkal 

A fogyasztók által felvett meddő áramnak az erőművekből az alap-főelosztó és elosztóhálózatokon történő 

szállítása több szempontból kedvezőtlen. 

Így: 

• növeli a hálózatok áramterhelését és ezzel együtt a wattos veszteségeket, 

• növeli a feszültségesést, ami a szabályozós transzformátorok nagyobb mérvű szabályozását igényli, 
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• a meddő terhelés időbeni változása a feszültség erős ingadozását vonja maga után. 

A felsorolt hátrányok részbeni kiküszöbölésére szolgálnak a fogyasztói körzetekben elhelyezett statikus 

kondenzátortelepek, amelyek vagy a 0,4 kV-os kisfeszültségű, vagy a 10, 20, 35 kV-os középfeszültségű 

hálózathoz kapcsolódnak. E telepek fázisjavító kondenzátoroknak is nevezik. 

 

2.6.3.14. ábra 

A 2.6.3.15. ábra egyfázisú vázlaton szemlélteti a statikus kondenzátorok meddő áram kompenzáló hatását. 

Kondenzátor nélkül a hálózatról folyó  áram a fogyasztó wattos ( )és meddő ( )áramának vektoros 

eredője. Az  fázisfeszültségre kapcsolt C kapacitású kondenzátor 

 

kapacitív áramot vesz fel a hálózatból (induktív áramot szolgáltat) ami háromfázisú rendszerben 

 

meddő teljesítményt jelent. (Ha Uvonali feszültséget kV-ban helyettesítjük,  értéke MVAr-ban adódik.) 

 

2.6.3.15. ábra 

A fogyasztás közelében termelt induktív  áram a fogyasztó  meddő áram szükségletének egy részét 

fedezi, így a vezetéken csak  meddő áramot kell szállítani. Ezáltal viszont a vezeték mentén fellépő 

feszültségesés csökken, tehát a fogyasztó körzetében a nagy terhelésű időszakban magasabb feszültség 

uralkodik, mint kondenzátor nélkül. A kis terhelésű időszakban, amikor ugyanis nagyobb a hálózat feszültsége, 

előfordulhat, hogy a fogyasztók által felvett  összes meddő áram kisebb, mint a kondenzátor által 

fogyasztott  kapacitív áram. Ilyenkor a fogyasztó felől meddő áram folyik a hálózati táppont felé, és a 

fogyasztói végponton nagyobb feszültség uralkodik, mint a tápponton. A túl magas fogyasztói feszültség 
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megakadályozására a több párhuzamos egységből álló kondenzátortelep megfelelő számú egységét, esetleg az 

egész telepet ki kell kapcsolni. Ez a lépcsőszabályozás könnyen automatizálható. A szabályozás kritériuma 

magának a feszültségnek a nagysága is lehet, mikor is az automatika funkcionális felépítése hasonlít a 

szabályozós transzformátoroknál tárgyalt fokozatszabályozó automatikáéhoz. Léteznek a cosφ közvetlen 

érzékelése alapján működő kondenzátorautomatikák is, amelyek egy előírt határnál (pl. 0,95 induktív) rosszabb 

fázistényezőnél az eredő kapacitást növelik és megfordítva. 

A statikus kondenzátorok decentralizálási foka különböző lehet. A 0,4 kV-ra készült 24 és 48 kVAr-os 

egységekből összeállított telepek lehetővé teszik az egyedi és a csoportos kompenzálást is. Ipari fogyasztók 

nagy indukciós motorainál használt egyedi kondenzátorok nem kívánnak szabályozást, mert a motor 

kikapcsolásával együtt a kapcsaira kötött kondenzátor is kikapcsolt állapotba kerül. Ipartelepek elosztói 

gyűjtősínjén alkalmazott, csoportos kompenzálásra szolgáló kondenzátorok kapacitását azonban változtathatóvá 

kell tenni, mivel a meddő fogyasztás is tág határok között változhat. 

A 120 kV-os hálózat meddő forrásban szegény (erőművektől távoli) körzeteiben a 120/középfeszültségű 

alállomások középfeszültségű (35, 20, 10 kV-os) gyűjtősíneihez is szokás kondenzátor telepeket kapcsolni. Az 

ilyen telepek 3,3 kV-os, 10 kVAr-os, szabadtéri kivitelű elemekből állnak. A sorba kapcsolt egységek számát az 

üzemfeszültség, a párhuzamosan kapcsolandókét az elérni kívánt meddő teljesítmény szabja meg, ami 

rendszerint több MVAr nagyságú. A 120/10 és 120/20 kV-os alállomásokban többnyire idomacél vázra 

helyezett 2400 kVAr-os tipizált kondenzátortelepeket alkalmaznak önálló megszakítóval. 

A statikus kondenzátortelepekkel történő meddő teljesítménykompenzálás és feszültségjavítás természetesen 

költséges beruházást igényel. Sokoldalú gazdaságossági vizsgálatok szerint a kondenzátor-telepítés csak addig 

gazdaságos, amíg hatására az összes fogyasztás fázistényezője cosφ = 0,93 …..0,95 induktív értékre javul. Az 

ezen felüli meddő teljesítményt az erőművek generátoraiban kell előállítani. 
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B. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

A szabályozás üresjárási frekvenciája: 

Megmutatja azt a frekvenciát, amelynél a szabályozási görbe metszi a frekvencia tengelyt. 

Arányossági tényező: 

A fogyasztás frekvenciatényezője:  azt fejezi ki, hogy a frekvencia 1 %-os csökkenés vagy 

növekedése a fogyasztói teljesítmény hány százalékos csökkenését, illetve növekedését vonja maga után. 

Asztatikus szabályozás: 

Amikor a gépegység egy adott frekvencián tetszőleges teljesítményt add ki. 

Csereteljesítmény-szabályozás: 

Ha több rendszer – szabályozási tömb vagy szabályozási zóna – kapcsolódik egymáshoz egy szinkronzónán, pl. 

az UCTE-n belül, akkor már frekvencia- és csereteljesítmény-szabályozásról van szó, hiszen a szabályozási 

zónák között egyeztetett cserére is mód van. 

Feszültség: 

A villamosság egyik alapmennyisége, mértékegysége a volt (V). A villamosenergia-rendszerekben nagy – 

néhány százezer voltig terjedő – feszültséget alkalmaznak. A villamosenergia-ellátásban leggyakrabban használt 

értékei: 0,4 kV, 6 kV, 10 kV 20 kV 35 kV, 120 kV, 220 kV, 400 kV, 750 kV. Nagy feszültségszinten kisebb 

áramerősség szükséges a teljesítmény átvitelhez, és ez által kisebb a szállítási veszteség. 

Frekvencia: 

A váltakozó áram fő jellemzője a frekvencia, mértékegysége a hertz (Hz): e mérőszám azt fejezi ki, hogy 

másodpercenként hányszor változik az áram iránya oda-vissza. 

Feszültségszabályozás: 

Üzemi feszültség megengedett határok között tartása. 

Forgó diódás generátorgerjesztés szabályozása: 

A gerjesztési áramot magán a generátor forgórészén állítják elő (4-600 Hz-es váltakozó áramú generátorral) 

majd ugyanott diódás egyenirányítóval állítódik elő a gerjesztési áram (1000-4000 Amper). 

Hosszirányú feszültségszabályozás: 

Transzformátoroknál alkalmazzuk, a szabályzó tekercs feszültsége azonos vagy ellenfázisban van a főtekercs 

feszültségével. 

Keresztirányú feszültségszabályozás: 

Transzformátoroknál alkalmazzuk, a szabályzó tekercs feszültsége +/- 90 fokos eltolásban van a főtekercs 

feszültségéhez képest. 

Összekapcsolt rendszerek: 

A szinkronzónák között váltóáramú villamosenergia-csere nincs, de egyenáramú van vagy lehet (átalakítókkal, 

betétekkel, tengeralatti kábelekkel). Így szállítható az energia egyik szinkronzónából a másikba. Ilyen 

kapcsolatok vannak például Nagy-Britannia és a Skandináv országok felé. 

Primer szabályozás: 
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Arányos szabályozás, ami a turbinák által kiadott teljesítményt szabályozza a frekvencia függvényében. 

Jellemző értékei a meredeksége (sztatizmus), maximális teljesítménye és az üresjárási frekvenciája. 

Primer tartalék: 

Tartalékteljesítmény. A forgótartaléknak a frekvencia változása esetén automatikusan felhasználásra kerülő 

része. Értéke a villamosenergia-rendszer összteljesítményének kb. 1%-a. 

Szabályozási zóna: 

Az UCTE zónákra van osztva. Minden zóna olyan szabályozással bír, amely alkalmas a teljesítmény menetrend 

tartására 

Szekunder szabályozás: 

A szabályozási zónában lévő gépek primer szabályozási görbéjének olyan változtatása, amely a zóna 

teljesítmény egyensúlyát állítja elő. Itt már arányos –integráló szabályozást alkalmaznak (PI) 

Szekunder tartalék: 

Tartalék teljesítmény. A villamosenergia-rendszerben a fogyasztás változásának automatikus követését, a 

csereteljesítmény-szaldó előírt értéken tartását szolgáló tartalék teljesítmény. A forgótartalékból és a gyorsan 

(15 percen belül) elindítható nyílt ciklusú gázturbinák teljesítményéből tevődik össze. Értéke megegyezik a 

villamosenergia-rendszerben üzemelő legnagyobb erőművi blokk teljesítményével. 

Szinkronzóna: 

A szinkronzóna galvanikusan összekötött szinkronban működő rendszer. Ilyen az UCTE. 

Sztatikus szabályozás: 

Amikor a gépegység által szolgáltatott teljesítmény arányos a frekvenciaeltéréssel. A sztatikus szabályozási 

görbe meredeksége a sztatizmus. 

Sztatizmus: 

A szabványos 50 Hz-es frekvenciához képest a frekvenciaterheléstől függő változásának tartomány 2-3 Hz is 

lehet. E tartomány százalékos értékét a névleges frekvenciához viszonyítva, azaz 

 mérőszámot nevezik a szabályozó arányosságának, más szóval átlagos 

arányosságának, más szóval átlagos sztatizmusának. 

Tartaléktényező: 

A kivett teljesítmény és a maximálisan kiveendő teljesítmény hányadosa. 

Teljesítményszabályozási arányosság: 

MW/Hz-ben fejezzük ki, megmutatja, hogy 1 Hz változás hatására mennyire változik a kiadott teljesítmény. A 

primer szabályozásnál 1 Hz csökkenésre történő teljesítménynövekedést adja meg. 

Tercier szabályozás: 

Szekundertartalék támogatására. A turbinák munkapontjának automatikus vagy kézi megváltoztatása, a 

szekunder szabályozás lehetőségének újbóli megteremtésére 15 percen belül. 

UCTE: 

Az európai kontinensen szinkronüzemelő villamosenergia-rendszeregyesülés rendszerirányító és -üzemeltető 

társaságainak szakmai szervezete. Nyugat-európai villamosenergia-ipari társaságok alapították 1964-ben, még 

UCPTE néven. Az együttműködés szabályait ma már a közösen kidolgozott és minden tagtársaság által 
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elfogadott Üzemviteli Kézikönyv határozza meg. A magyar energiarendszer 1995 októberétől párhuzamosan 

üzemel az UC (P)TE-vel, a magyar rendszerirányító 1999. január 1-től társult tagja, 2001. május 17-e óta pedig 

rendes tagja a szervezetnek. 
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Javasolt szakirodalom a modulhoz 

www.mavir.hu. www.mavir.hu. 

Villamos hálózatok létesítése és karbantartása II.. Bendes, T., Hatvani, György, Tombor, Antal, és Morva, 

György. 1982. 
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3. fejezet - Hálózatok hibái és 
védelme 

1. Hálózatok hibaállapotai, egyszerű hálózatszámítási 
módszerek 

1.1. A hibák fajtái, okai, gyakorisága 

A villamos energiát szállító és elosztó hálózatok egyes elemein (távvezetékek és kábelek, transzformátorok, 

kapcsolókészülékek, mérőváltók stb.) bekövetkező mindazon váratlan eseményeket, amelyek a hálózatok 

rendeltetésszerű üzemállapotát megváltoztatják vagy károsan befolyásolják, üzemi hibáknak nevezzük. 

A hálózatok különféle hibái a berendezések effektív károsodásán túlmenően megbonthatják a kooperációs 

villamosenergia-rendszer üzemét, teljesen vagy részlegesen megszüntethetik a fogyasztók villamosenergia-

ellátását, adott esetben közvetlen életveszélyt jelenthetnek a berendezéseket kezelő személyzet számára. 

Az élet- és vagyonbiztonság követelményeinek kielégítése, a villamosenergia-ellátás folyamatosságának 

biztosítása, megkövetelik a hálózatok üzemi hibái elleni hatékony védekezést. 

Ehhez viszont feltétlenül szükséges a hibák fajtáinak, keletkezésük okainak, a hibaállapotban fellépő hálózati 

viszonyoknak, a hálózat jellemző paraméterei (pl. áram, feszültség, teljesítmény stb.) változásának a részletes 

ismerete. A lehetséges hibák fajtái igen nagyszámúak lehetnek. Egy távvezetéki átvitelre vagy transzformátorra 

néhány száz szcenáriót is lehet készíteni. 

Ha a hibákat csoportosítani akarnánk, akkor a legjobb, ha abból indulunk ki, ha a hibákat a VER különböző 

szintjein klasszifikáljuk, sőt egyes esetekben le kell menni gép- vagy készülék szintre. 

Így vegyük először az átviteli hálózatot (220-400 kV). Ezen a hálózaton a zárlati hibák mellett előfordulhatnak 

stabilitási problémák, továbbá feszültség-emelkedések is. Az átviteli hálózatok üzemét a rendszerirányító 

határozza meg és a hibák ellen különböző rendszerek épülnek ki. Itt kel kiemelni a WAMS (Wide area 

monitoring system) rendszert, amely nagy területek csomóponti feszültségvektor-felügyeletét látja el. 

A 110-120 kV-os főelosztó hálózati rendszerek esetében stabilitási és feszültség-emelkedési hibák csak igen kis 

valószínűséggel léphetnek fel. Ezekben a hálózatokban három hibafajtát különböztetünk meg: 

• sönthibák, 

• soros hibák, 

• szimultán hibák. 

A sönthibák azok a hálózati hibák, amelyek söntágként kapcsolódnak a főáramkörbe. A hálózati sönthibák 

eszerint a hálózaton fellépő különféle zárlatok. 

A zárlat a villamos hálózat olyan hibája, amelyet a hálózat különböző fázisvezetői közötti vagy a fázisvezető és 

a föld vagy a földelt nullavezető közötti szigetelés teljes letörése (átütés, átívelés, vezetők összelengése stb.), 

vagy a vezetők összekapcsolódása idéz elő. 

A különféle zárlatok hatására a zárlat keletkezésének helyén – az ún. hibahelyen – egyrészt a normál üzemi 

feszültség kisebb-nagyobb mértékben csökken, sőt szélső esetben nulla értékű lesz, másrészt a hibahely felé, 

általában az üzemi áramot többszörösen meghaladó, zárlati áram folyik. 

A zárlatok okozta feszültségletörés gyakran igen nagy kiterjedésű hálózatrészeken érezteti hatását, megbonthatja 

a kooperációs hálózatra dolgozó erőművek stabil üzemét. Az üzemi áramnak gyakran 10...20-szorosát elérő 

zárlati áram a zárlati áramkör soros elemeiben (vezetékek, transzformátorok, készülékek) káros 

túlmelegedéseket okozhat, a zárlati ív termikus hatása nagymértékű pusztítást okozhat a hibahelyen, a zárlati 

áram dinamikus erőhatása pedig ugyancsak a zárlati áramkör elemeinek épségét veszélyezteti. A zárlatok ilyen 
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hatásainak megakadályozása, ill. az esetleges rongálódások lehető legkisebb mértékűre való korlátozása 

érdekében a hálózatok zárlatait nagy biztonsággal kell érzékelni, és igen gyorsan meg kell szüntetni. (Ennek 

eszközei a különféle zárlatvédelmi készülékek.) 

Az ívellenállás különösen kisfeszültségen (KIF) fejt ki jelentős hatást, mivel nagysága összemérhető az ilyen 

hálózatok néhány tized ohmos átviteli reaktanciáival. Akár 20-30%-al kisebb értékű a tényleges zárlati 

áramszint. Ez adott esetekben védelmi működés elmaradást is okozhat, aminek katasztrofális rombolás lehet a 

következménye. 

A sönthibák döntő százaléka egyfázisú zárlat (FN). A távvezetéki oszlopok földelési ellenállása néhány ohm 

nagyságrendű, sőt középfeszültségen a 15-25 ohm is gyakran előfordul. 

Ahhoz, hogy a zárlatok káros hatásai ellen kellőképpen védekezhessünk, részletesen ismernünk kell a zárlatok 

fizikai sajátosságait. Pontosan meg kell tudnunk határozni a hálózat különféle helyein, az egymástól eltérő 

üzemállapotokban fellépő, különféle zárlatok áram- és feszültségviszonyait. 

A zárlatok fajtáit többféle szempont szerint lehet csoportosítani. Ha az üzemszerűen feszültség alatt álló 

vezetők közvetlenül, fémesen záródnak egymáshoz, akkor fémes vagy másképpen merev zárlatról beszélünk. 

Ellenkező esetben íves zárlat lép fel. 

A háromfázisú, váltakozó áramú villamosenergia-rendszerekben a zárlat által érintett fázisok száma szerint – 

tehát abból a szempontból, hogy hány feszültség alatt álló fázisvezető záródik egymással vagy a földdel – a 

következő zárlatfajtákat különböztetjük meg: 

• 3F háromfázisú rövidzárlat földérintés nélkül, 

• 3FN háromfázisú földrövidzárlat, 

• 2F kétfázisú rövidzárlat földérintés nélkül, 

• 2FN kétfázisú földrövidzárlat, 

• FN egyfázisú földrövidzárlat, 

• Ff egyfázisú földzárlat. 

A műszaki gyakorlatban akkor használjuk a rövidzárlat terminológiát, ha a különböző fázisvezetők egymással 

vagy a földdel való összezáródása oly módon jön létre, hogy egészen kis impedancián keresztül alakul ki zárt 

áramkör. Ellenkező esetben zárlatról beszélünk. 

Tekintettel arra, hogy a vizsgálati módszer szempontjából közömbös, hogy rövidzárlati vagy zárlati jelenség 

problémájával állunk szemben, a következőkben – hacsak erre nincs valami különleges indokunk (pl. 

megkülönböztető figyelemfelhívás) – mindig a zárlat szót fogjuk használni. 

Az egyes zárlatfajták szimbolikus jelölése a 3.1.1.1. ábrán látható. A felsorolt zárlatfajták közül a 3F és 3FN 

zárlatokat – mivel azok mindhárom fázist érintik – szimmetrikus zárlatnak, míg a többit aszimmetrikus 

zárlatnak is nevezik. 

A 3FN zárlatot csak elméletben különböztetjük meg a 3F zárlattól, ugyanis a földérintéssel együtt fellépő 

háromfázisú rövidzárlat (3FN) esetén kialakuló zárlati áram- és feszültségviszonyok gyakorlatilag teljesen 

azonosak a „tiszta” 3F zárlatnál kialakulókkal, így a továbbiakban a 3FN zárlattal nem is foglalkozunk. 

A 3F és 2F zárlatoknál kialakuló áram- és feszültségviszonyok függetlenek attól, hogy a hálózatot tápláló 

transzformátorok csillagpontja földelt-e, vagy sem. 

Az egyes zárlatfajták jelölésében szereplő N betű a közvetlenül földelt csillagpontú hálózatok földérintéses 

zárlatait (földrövidzárlatok), míg az f betű a nem közvetlenül földelt vagy szigetelt csillagpontú hálózatok 

földérintéses zárlatait (földzárlatok) jelöli. 

A 2FN és FN zárlatot tehát csak a közvetlenül földelt csillagpontú hálózatokon értelmezzük, amikor is a 

rövidzárlati áramkör a földön át záródik. Ezért nevezik ezeket kétfázisú, ill. egyfázisú földrövidzárlatnak. Az Ff 

zárlat viszont csak a nem közvetlenül földelt csillagpontú (pl. szigetelt vagy kompenzált) hálózatokon 

értelmezhető. Az ilyen hálózatok egy fázisának a földhöz való záródása csak kapacitást zár rövidre, így a 



 Hálózatok hibái és védelme  

 142  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

kialakuló áram nem esik a rövidzárlati áramok nagyságrendjébe, még az üzemi áramnak is csak néhány 

százaléka. 

A zárlatok kiváltó okait tekintve beszélhetünk spontán és művi eredetű zárlatokról, Az emberi beavatkozás 

nélkül létrejövő spontán zárlatok leggyakoribb okai: villámcsapás, vezetékszakadás, a vezetékek összelengése 

vagy felcsapódása, a szigetelők átívelése vagy átütése, ill. kábelhálózatokon a kábelszigetelések elöregedése, 

kábelszerelvények helytelen szerelése. A művi zárlatok leggyakoribb oka a téves kezelés vagy a helytelen 

beavatkozás – pl. kábelek „megcsákányozása”, téves szakaszolás stb. – miatti külső sérülés. A hálózatokon és a 

kapcsoló-berendezésekben fellépő zárlatok döntő többsége spontán zárlat. 

Megjegyezzük, hogy a szabadvezetékes hálózatokon fellépő spontán zárlatok jelentős része ún. múló jellegű 

zárlat (kb. 80%), ami azt jelenti, hogy a zárlat kikapcsolása után a hiba megszűnik, tehát a berendezés azonnal 

ismét üzembe vehető. (Emiatt alkalmaznak a szabadvezetékes hálózatok távvezetéki zárlatainak kikapcsolása 

után önműködő visszakapcsolást.) Ez azért lehetséges, mert egyrészt a spontán zárlatok kiváltó oka általában 

igen gyorsan megszűnik (pl. villámcsapás), másrészt a korszerű zárlatvédelmek igen gyorsan érzékelik a 

zárlatot, és a lehető leggyorsabban kikapcsolják a zárlatos objektum megszakítóját, megakadályozva ezzel a 

hibahelynek az üzemfolytonosságot lehetetlenné tevő mértékű (maradó) sérülését. (Korszerű védelmi 

berendezés és gyors működésű megszakító esetén a teljes zárlathárítási idő 50-60 ms 120-400 kV-on, 80-120 ms 

középfeszültségen és 100-180 ms KIF-en.) 

 

3.1.1.1. ábra 

A 120 kV-os szabadvezetékes hálózat távvezetékein az éves átlagos zárlati gyakoriság 8-10 zárlat/100 km, 

amelyek nagy többsége (kb. 90 %-a) szintén FN zárlat. A városi főelosztó hálózat 120 kV-os 3*1 fázisú 

kábelekkel létesül, ezért gyakorlatilag csak FN zárlatok fordulhatnak elő. Hozzá kell tenni, hogy ugyanakkor a 

kábeles átvitelek kombinálva vannak szabadvezetékes szakaszokkal. 

A nagyfeszültségű szabadvezetékes hálózatok zárlati gyakorisága tehát viszonylag nem nagy, aminek 

elsősorban az az oka, hogy e hálózatok távvezetékei mindig villámvédő vezetővel létesülnek, vagyis a 

fázisvezetők a légköri túlfeszültségek (villámcsapás) behatolása ellen viszonylag hatékonyan védettek. 

A zárlatfajták közül itt azért uralkodó az FN zárlat, mert e feszültségszinteken az egyes vezetők fázistávolsága 

viszonylag nagy (több méter), így kicsi az esély arra, hogy a fázisvezetők egymással érintkezzenek. A 

távvezetékek zárlati szempontból legveszélyesebb pontjai a szigetelők, amelyek átütése vagy átívelése okozza 

általában a fázisvezetőnek a földpotenciálon levő oszlophoz való záródását, vagyis az FN zárlatot. Az FN zárlati 

gyakoriság viszont korrelál a szigetelőlánc hosszával, ezt bizonyítja a 120 kV-os hálózati FN zárlatoknak pl. a 

400 kV-os FN zárlatokhoz képest 5-10-szer nagyobb gyakorisága. 
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A hazai középfeszültségű (túlnyomórészt 20kV-os) kompenzált, szabadvezetékes elosztóhálózatok zárlati 

gyakorisága a statisztikák tanúsága szerint 20-30 rövidzárlat évenként 100 km-re számítva. Ezt a viszonylag 

nagyobb rövidzárlati gyakoriságot az magyarázza, hogy ezeknek a hálózatoknak a távvezetékei védővezető 

nélkül készülnek (kivéve a tápállomásokból kiinduló kezdeti rövid szakaszokat), és a fázisvezetők egymástól 

való távolsága is viszonylag kicsi. Ezeken a hálózatokon az egyfázisú földzárlatok (Ff) gyakorisága a 

rövidzárlatokét meghaladja. Itt meg kell említeni az ún. ívelő földzárlatokat, amelyek elsősorban a szigetelt 

csillagpontú hálózatok jellemzői, de a kompenzált 20 kV-os hálózatok sajátjai is. Középfeszültségű kompenzált 

hálózatokon üzemeltetés szempontjából jelentős döntést jelent a földzárlatos üzem tűrése vagy tiltása. A hazai 

gyakorlatban mostanáig az üzemviteli mutatók javítása (= a kiesési idők csökkentése) volt a prioritás, ennek 

megfelelően a földzárlattartás elterjedt volt. 2012-re gyakorlatilag megszűnt a földzárlattartás. Az üzemviteli 

mutatók romlását a feszültség alatti munkák (FAM) kiterjesztésével próbálják csökkenteni. 

A kábelhálózatok zárlati gyakorisága általában egy nagyságrenddel kisebb, mint a szabadvezetékes hálózatoké, 

ami érthető is, ha meggondoljuk, hogy a kábelhálózatok gyakorlatilag teljesen védettek a légköri behatásoktól. 

A hazai 10 kV-os kábelhálózaton pl. évente átlagosan kb. 2-3 zárlat lép fel 100 km hosszon. 

Soros hiba  a szimmetrikus háromfázisú hálózatok mindazon hibája, amelynél legalább az egyik fázisvezető 

soros impedanciája egy rövid szakaszon eltér a többi fázisvezető impedanciájától (vagyis például egy vagy több 

fázisban vezetőszakadás lép fel). A vezetékszakadás a nagyfeszültségű hálózatokon viszonylag ritka jelenség. A 

fázisvezető elszakadását okozhatják külső mechanikai hatások (pl. nagymennyiségű zúzmara ráfagyása) vagy 

hibásan kivitelezett, ill. korrodált vezeték-összekötés (ez az ún. áramkötés, ahol a vezetékszálak nem kellő 

érintkezése miatt megnő az átmeneti ellenállás, amelyen az átfolyó üzemi áram akkora hőmérséklet-növekedést 

okoz, ami a vezető anyagát kilágyítja, és az kicsúszik az áramkötésből. 

A nagyfeszültségű hálózatokon soros hiba lehet a soros hálózati elemek megszakítóinak ún. beragadása. A 

megszakítóberagadás azt jelenti, hogy adott hálózati elem megszakítójával végzett kapcsolási művelet során 

valamilyen (mechanikai vagy villamos) hiba miatt a megszakító egy vagy két fázisa nem hajtja végre a vezérelt 

ki- vagy bekapcsolási műveletet. 

Tételezzük fel például, hogy két csomóponti alállomást összekötő nagyfeszültségű távvezetéket karbantartási 

munkák után be akarnak kapcsolni, ezzel helyreállítva a két alállomás gyűjtősínei közötti közvetlen 

összeköttetést. Ennek szokásos menete az, hogy az egyik alállomási gyűjtősínről feszültség alá helyezik a 

távvezetéket majd – az esetleg szükséges szinkronállapot-ellenőrzéssel – a másik alállomáson az adott vezetéki 

leágazás megszakítójára kiadják a háromfázisú bekapcsolási parancsot. Ha ez utóbbi megszakítónak az egyik 

fázisa valamilyen hiba miatt nem kapcsolódik be (beragad), akkor a két állomást összekötő távvezetéken az 

egyfázisú szakadásnak megfelelő soros hiba lép fel. 

Megjegyezzük, hogy a tisztán soros hiba eléggé ritkán fordult elő, ugyanis ha az elszakadt vezeték a földre esik 

vagy az oszlophoz, ill. a többi fázisvezetőhöz csapódik, akkor ez már zárlatot is okoz, vagyis szimultán hiba 

keletkezik. Hasonló helyzet állhat elő olyan megszakítóberagadás esetén, amely védelmi készülékek által 

indított zárlathárító kikapcsolási művelet során lép fel. 

Szimultán hibának  nevezzük tehát azt a hibaállapotot, amikor a fémesen összefüggő hálózat bármely – 

gyakran egymástól távol levő – pontjain egyidejűleg több hiba lép fel. 

A földeletlen csillagpontú és a kompenzált hálózatok gyakori és tipikusnak mondható szimultán hibája a kettős 

földzárlat (2Ff). A kettős földzárlatok egyik fő okozója az ívelő földzárlat. 

Kettős földzárlatról akkor beszélünk, ha a hálózat két különböző – gyakran egymástól távol eső – pontján, két 

különböző fázisban egy időben egyfázisú földzárlat lép fel. A kettős földzárlatok döntő többsége egyfázisú 

földzárlattal indul, akkor a földeletlen csillagpontú hálózatokon az ép fázisok feszültsége megemelkedik, s 

ennek hatására a hálózat elszennyeződött (ezáltal leromlott szigetelési képességű), vagy sérült (pl. repedt) 

szigetelői közül valamelyik átüt vagy átível, ami az addig még ép fázisok valamelyikén szintén egyfázisú 

földzárlatot jelent, tehát kialakul a kettős földzárlat. 

(A gyakorlatban úgy mondják, hogy a hálózatokon az egyfázisú földzárlat „megkeresi a párját”.) A 2Ff zárlatok 

árama a rövidzárlati áramok nagyságrendjébe esik, tehát az üzemi áramnak általában többszöröse. 

1.2. Hálózati elemek egyfázisú helyettesítő vázlata 

Szinkrongenerátor helyettesítő vázlata 3F zárlatszámításhoz 
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A szinkrongenerátort hálózati zárlatot tápláló üzemviszonyának vizsgálatához egy valóságos feszültségforrással 

helyettesítjük, azaz egy ideális feszültségforrással sorba kapcsolt reaktanciával képezzük le (3.1.2.1. ábra). 

(Nagy szinkrongenerátoroknál a soros reaktancia mellett az állórész ellenállása elhanyagolható.) 

 

3.1.2.1. ábra 

A szinkrongépek adatai között azonban nem a reaktancia, hanem annak százalékos értéke, d
’szerepel. 

A reaktancia százalékos értékéből az ohmos értéke az: 

 

összefüggésből számítható. Az  – elnevezhető a villamos gép névleges impedanciájának (Zn). A Zn 

– fiktív mennyiség, nem mérhető. A Zn – értéket tekintjük az adott hálózati elem 100-os impedanciájának. 

Teljesen hasonlóan történik a transzformátor és a zárlatkorlátozó fojtótekercs reaktanciájának meghatározása. 

Utóbbi estében a , mivel a fojtótekercsek esetében a névleges átvihető teljesítményt nem 

szokás megadni. 

Rövidzárlati áramok számításához ismerni kell a generátor viselkedését, ha kapcsain zárlat lép fel. Ha a 

szimmetrikus háromfázisú zárlat a feszültség értékének maximumánál lép fel, azaz tisztán induktív áramkört 

feltételezve – az áram 90°-kal késik a feszültséghez képest – az áram „nulla átmeneténél” keletkezik, akkor az 

LR kör differenciál egyenletének megoldásában egyenáramú összetevő nem lép fel. Az elmondottakat 

figyelembe véve – a fázisáram időbeli lefolyását tekintve – csak váltakozó áramú összetevő lesz, azaz az áram 

az időtengelyre nézve szimmetrikus. Ha egy szinkrongép ilyen oszcilloszkóp képét megvizsgáljuk, az a feltűnő, 

hogy a szinuszosan váltakozó áram amplitúdója időben csökken, és csak egy átmeneti szakasz után áll be az 

állandósult értékre (3.1.2.2. ábra). A burkológörbét tekintve az első, kezdeti szakasz a szubtranziens (a 

leggyorsabb csökkenésű), a szubtranziens szakaszt követő exponenciális csökkenésű szakasz neve tranziens, 

míg a harmadik szakasz az állandósult zárlati állapot. A jelenség oka az állórésszel mágneses kapcsolatban lévő 

egyéb rövidrezárt tekercsek (gerjesztőtekercs, csillapító rudazatok) jelenléte. Ugyanis a fluxusállandóság elve 

alapján, ezen tekercsekbe a zárlati áram keltette fluxus a zárlat felléptekor egyáltalán nem tud behatolni, azaz a 

végső fluxuskép kialakulásához idő kell. Kezdetben a fluxus kiszorul a légutakra, nagyobb mágneses ellenállású 

utakon záródik, a helyettesítő vázlatokba kisebb reaktancia (szubtranziens reaktancia Xd
”, tranziens reaktancia Xd

’ 

kerül. Látható, hogy zárlatszámításkor nem lehet a generátort egyetlen feszültségforrással és egyetlen 

reaktanciával leképezni. 
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3.1.2.2. ábra 

A szimmetrikus háromfázisú hálózati zárlatok számítása során a szinkrongépet a tranziens reaktanciával (Xd
’) 

vesszük figyelembe. Ezt azért tehetjük meg, mert a szinkrongenerátorok önműködő gerjesztésszabályozóval 

vannak ellátva, és a zárlat következtében letört Uk kapocsfeszültséget a gyorsszabályzó igyekszik helyreállítani. 

Ha a zárlat villamos értelemben nagyobb távolságra van (külső reaktancia van a generátorkapocs és a zárlati 

hely között), a hálózati zárlatok pedig zömmel ilyenek, a gyorsszabályozók helyre tudják állítani a 

kapocsfeszültség eredeti értékét. A zárlatok ekkor úgy számíthatók, mintha állandó feszültségű 

feszültségforrásról lennének táplálva. A helyettesítő vázlatba így az ideális feszültségforrás feszültsége névleges 

fázisfeszültség (3.1.2.1. ábra) 

Transzformátorok helyettesítő vázlata 3F zárlatszámításhoz 

Kéttekercselésű transzformátorok . A szimmetrikus háromfázisú transzformátort a primer feszültségre, mint 

közös feszültségalapra redukálás után egyetlen galvanikusan összefüggő hálózatrésznek tekinthetjük (3.1.2.4. 

ábra). Az ábrában az átszámított mennyiségeket külön nem jelöltük. 

 

3.1.2.3. ábra 

 

3.1.2.4. ábra 
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A gyakorlati számításokhoz azonban sokkal egyszerűbb helyettesítés is kellő pontosságot szolgáltat. 

A jelenleg alkalmazott transzformátorok között nagyfeszültségen csak a 120/6-10 kV-os csillag-delta kapcsolású 

transzformátorok kéttekercselésűek. A 120/20 kV-os transzformátorok ún. 6 órás kapcsolási csoportba vannak 

kapcsolva, ami csak csillag-csillag kapcsolással realizálható. Viszont a megfelelő hálózati feszültségminőség 

eléréséhez tartalmaz ki nem vezetett deltatekercset. 

Az átviteli hálózaton autótranszformátorokat alkalmaznak harmadik – tercier – tekerccsel. 

 

3.1.2.5. ábra 

Az elmondottakat érzékeltesse néhány adat: X1 és X2 értéke, feszültségszinttől és teljesítménytől függően 2...5 %. 

R1/Xl, ill. R2/X2 viszony 0,3-0,1. Miután az eredő impedanciát négyzetes összegzéssel számítjuk, így a szórási 

reaktanciák mellett a rézveszteséget reprezentáló soros ellenállások az esetek többségében elhagyhatók. A 

mágnesező reaktancia Xm 1500...500 %, míg a vele párhuzamos, vasveszteséget képviselő Rv még egy 

nagyságrenddel nagyobb. Elmondhatjuk tehát, hogy párhuzamos impedanciák elhagyása százalékosan szintén 

csak kis hibát okoz. Zárlatszámításkor elegendő a nagyfeszültségű transzformátort a primer és szekunder szórási 

reaktancia összegével, mint soros reaktanciával helyettesíteni (3.1.2.6. ábra). 

 

3.1.2.6. ábra 

Háromtekercselésű transzformátorok . A korszerű energiaátviteli hálózatokban egyre gyakrabban 

alkalmaznak háromtekercselésű transzformátorokat (3.1.2.7.a. ábra). Az „a” ábrán látható elvi jelölésben az l, 2, 

3 kivezetés pl. 120/35/20 kV-os lehet. Az ilyen transzformátorok adattáblája a feszültségadaton kívül három 

teljesítményadatot és három rövidzárási feszültséget (ε12, ε13, ε23) tartalmaz. A rövidzárási feszültségek úgy 

értendők, hogy értéküket két tekercs között mérték a harmadik kapocs nyitott állapotában. Pl. ε12 az 1 és 2 jelű 

tekercs által alkotott normális kéttekercsű transzformátor százalékos rövidzárási feszültsége, amelyre a 3 jelű 

tekercs nincs hatással, hiszen árammentes. A három tekercs teljesítménye rendszerint különböző és az egyes 

gombolyításokon maximálisan áthaladó teljesítményt mutatják. A három rövidzárási feszültség külön-külön 

mindig a két érintett tekercs közül a kisebbik teljesítményűre vonatkozik. 

Legyen pl. S3 < S2 < S1, akkor: S12 = S2, S13 = S3, S23 < S3 
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3.1.2.7. ábra 

Első lépésként vegyük fel a helyettesítő, öninduktivitásokból álló csillagkapcsolást a 3.1.2.7.b. ábra szerint! A 

helyettesítő reaktanciák értékét az üresjárási mérésponti impedanciák segítségével könnyű meghatározni, mert a 

kapocstábla adatai ezt szolgáltatják. (A harmadik kivezetés nyitott.) Az egyszerűség kedvéért most rögtön a 

közös feszültségalapra redukált reaktanciaértékeket számítjuk ki. 

(Usz a számítási feszültségszint, vonali feszültség. Sxy az érintett két tekercs névleges teljesítménye közül a 

kisebbik.): 

 

 

 

A 3.1.2.7.b ábrán látható egyenértékű reaktanciacsillag üresjárási mérésponti impedanciái: 

 

 

 

Így a háromtekercselésű transzformátor egyszerűsített helyettesítő vázlatának reaktanciái: 
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Ismételten megjegyzendő, hogy az egyenértékű impedanciacsillag egyik ága negatív is lehet! 

A számítások során ezt az ágat a hálózat sémájában hozzá sorosan csatlakozó ág pozitív impedanciájával előjel 

helyesen kell összegezni (le kell vonni)! 

Távvezetékek helyettesítő vázlata 3F zárlatszámításhoz 

A szabadvezetékeknek és a kábeleknek soros ohmos ellenállásuk (R) és soros induktivív reaktanciájuk (XL), 

párhuzamos kapacitív reaktanciájuk (XC) és viszonylag igen nagy párhuzamos ellenállásuk (R’) van. Általános 

esetben a párhuzamos tagokat a vezeték elején és végén vesszük kétszeres értékkel figyelembe. A távvezeték 

helyettesítő pontos és közelítő vázlata a 3.1.2.8.a és b ábrán látható, míg a 3.1.2.9. ábra nagyfeszültségű átvitelre 

mutat példákat. 

 

3.1.2.8. ábra 

 

3.1.2.9. ábra 

A keresztirányú ellenállás, amely szabadvezetékeknél a levezetést és a sugárzást, míg kábeleknél a szigetelésben 

fellépő veszteségeket (szivárgási, dielektromos, ionizációs veszteség) veszi figyelembe, normális üzemi 

körülmények között igen nagy, ezért gyakorlati számításoknál elhanyagolható. Rövid, közép- (U<120kV), 

valamint kisfeszültségű (U<1kV) szabadvezetékek kapacitása is elhanyagolható a szokásos 

feszültségszabályozási és rövidzárlati számításoknál. A kábeleknek nagyobb a kapacitásuk, így a kapacitás 

elhanyagolása csak lényegesen kisebb távolságoknál lehetséges. 

A szabadvezetékek vezetőinek távolsága általában a feszültséggel nő, és így nő a vezetők távolságának a 

sugarához való viszonya, amivel növekszik a vezeték induktivitása. 

Nagyobb feszültségen a vezető felületén, ha annak sugara kicsi, fellép a koronajelenség. Ezért a nagyobb 

feszültségű vezetékeken nagyobb keresztmetszetet alkalmaznak, és így növekvő feszültséggel csökken a soros 

ellenállás. Jó közelítéssel az R/X viszonyról elmondható, hogy: 

• nagyfeszültségen:  < 1, 
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• középfeszültségen:  1, 

• kisfeszültségen:  > 1 . 

A hálózati zárlatoknál a távvezetéket a legegyszerűbb közelítő helyettesítő vázlattal vesszük figyelembe, aminek 

helyességét az elmondottak igazolják. A háromfázisú vezetékrendszer egy vezetőjének hosszegységnyi 

reaktanciáját a gyakorlati számításokban 0,4 Ω/km közelítő értékkel számíthatjuk 

1.3. Szimmetrikus zárlatok egyszerű számítási módszerei 

A szimmetrikus 3F zárlatok áramának és teljesítményének ismerete azért fontos, mert a hálózatokon általában a 

3F zárlatok adják a különféle készülékek és berendezések méretezéséhez, ill. kiválasztásához mértékadó 

legnagyobb zárlati igénybevételt. 

A bemutatásra kerülő számítási módszerekben az alábbi – az átlagos gyakorlati igényeket még kielégítő 

pontosságot biztosító – elhanyagolásokat tesszük: 

• a zárlatokat állandó feszültségről tápláltnak tekintjük; 

• a szinkrongenerátorokat tranziens reaktanciájukkal vesszük figyelembe; 

• a hálózatokat terheletlennek tekintjük. 

Zárlatszámítás a reaktanciák ohmos értékével 

Mivel a 3F zárlat szimmetrikus (szimmetrikus terhelés), a táplálás is szimmetrikus – a szinkrongenerátorok 

szimmetrikus feszültségrendszert állítanak elő – és a távvezetékek is szimmetrizáltak, azaz az átvitel is 

szimmetrikus, ezért egyfázisú helyettesítő vázlat készíthető. 

Így elegendő egy fázisra elvégezni a számítást, hiszen a fázisáramok, ill. fázisfeszültségek abszolút értékei 

azonosak, ( , ill. ) szöghelyzetük pedig egymáshoz 

képest 120°-kal elforgatott. Első lépésként felrajzoljuk az adott hálózat (3.1.3.1.a ábra) egyfázisú helyettesítő 

kapcsolási vázlatát (3.1.3.1.b ábra). A 3.1.3.1.a ábrán szereplő mögöttes hálózatot leképezhetjük egy Usz/  

feszültségű, egyfázisú feszültséggenerátorral és egy Xm reaktanciával (3.1.3.1.b ábra). 

A mögöttes hálózatot, a mögöttes hálózat csatlakozási pontján fellépő zárlat (szaggatott jel) zárlati 

teljesítményével jellemzik (Szm). 

 

Ebből számítható a mögöttes hálózat helyettesítő reaktanciájának értéke: 

 

A hálózatok zárlatait az erőművek generátorai táplálják, innen folyik a zárlati áram a különféle hálózati 

elemeken (szabadvezetékeken kábeleken, transzformátorokon, fojtótekercseken) át a zárlat helyére, a 

hibahelyre. Ha kiszámítjuk a zárlati árampályában levő különféle elemek reaktanciáit, majd elemi 
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hálózatátalakítási módszerekkel meghatározzuk ezen reaktanciák eredőjét (Xe), akkor a teljes zárlati áramkört a 

3.1.3.2. ábrán látható, egyszerű, egyfázisú áramkörre lehet visszavezetni. 

 

3.1.3.1. ábra 

Ebből az áramkörből a hibahelyen, egy fázisban folyó zárlati áram egyszerűen meghatározható: 

 

míg a hibahelyi, háromfázisú zárlati teljesítmény: 

 

 

3.1.3.2. ábra 

Ha a zárlati áram értékére nemcsak a hibahelyen van szükségünk, hanem annak a hálózaton való eloszlását is 

tudni akarjuk, akkor az eredő impedancia kiszámításakor elvégzett hálózat-összevonások lépéseit visszafele 

követve, Kirchhoff törvényei alapján határozzuk meg az egyes hálózati ágakban folyó zárlati áramokat. A 

hálózat egyes pontjain a zárlat ideje alatt uralkodó feszültségeket az egyes elemek ismert impedanciáin át folyó, 

s az árameloszlás számításainak eredményeként már ismert áramok által okozott feszültségesésekből 

állapíthatjuk meg a hibahelytől az áramforrások felé haladva. 

A hálózat egyes elemeinek komplex impedanciái helyett – a komplex számokkal való bonyolult számítás 

elkerülése érdekében – skaláris értékekkel számolunk. Ennek két lehetősége van: 

a) Csak a reaktanciákat (X) vesszük figyelembe, az ohmos ellenállásokat elhanyagoljuk. 

b) Az impedanciák abszolút értékével ( ), skalárként számolunk, tehát elhanyagoljuk az 

egyes elemek impedanciáinak fázisszögei közti különbséget. 
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Az a) alatti módszer a ténylegesnél nagyobb zárlati áramokat ad. 

A b) alatti módszer pontosabb, azonban az itt kapott zárlati áram a ténylegesnél kisebb. 

Mivel az a) alatti módszer kisebb számítási igényű, a gyakorlatban inkább ez terjedt el, s mi is ezt ismertettük. 

Az egyes hálózati elemek reaktanciáit az alábbiak szerint határozhatjuk meg. 

Távvezetékek, kábelek  : a reaktancia értékét általában egységnyi hosszra vonatkoztatva, eleve ohmokban 

kifejezve ismerjük (pl. táblázatokból). Pontos adatok hiányában a nagyfeszültségű szabadvezetékek egy 

fázisvezetőjének reaktanciáját x = 0,3...0,4 Ω/km, a kábelekét x = 0,1...0,2 Ω/km értékre vehetjük fel. Az L km 

hosszúságú vezeték vagy kábel reaktanciája tehát: 

 

Generátorok, transzformátorok   és fojtótekercsek : a reaktanciák általában a %-os értékkel adottak (ε). A 

százalékos reaktanciából az ohmos érték, a névleges feszültség és teljesítmény ismeretében az alábbi 

összefüggésből nyerhető: 

 

ahol Un a névleges vonali feszültség kV-ban; Sn a háromfázisú névleges teljesítmény MVA-ben helyettesítendő 

célszerűen. A reaktanciák ohmos értékével való számításhoz ki kell jelölni egy Uszszámítási feszültségszintet, 

és a transzformátorok miatt különböző feszültségszintű hálózatok elemeinek reaktanciáit erre a közös számítási 

feszültségre kell redukálni. Az átszámítás a teljesítményazonosság elvén alapul; tehát: 

 

Amiből 

 

Az X' reaktancia az Un névleges feszültségű hálózati elem X reaktanciájának az Usz számítási feszültségre 

redukált értéke. 

Egy transzformátor reaktanciájának Un-ról Usz feszültségszintre való átszámított értéke: 

 

vagyis az átszámított reaktancia értékét azonnal megkapjuk, ha a névleges feszültség helyett a számítási 

feszültséggel számolunk. 

Zárlatszámítás a hálózati elemek saját zárlati teljesítményével 

Ez a módszer célszerűen csak nyitott (hurkot nem tartalmazó) hálózatokon alkalmazható, de ott a leggyorsabb 

és legegyszerűbb eljárás, ugyanis sem feszültség-, sem teljesítményredukciót nem igényel. 
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A saját zárlati teljesítmény fiktív fogalom – nincs fizikai tartalma. Lényegében a saját zárlati teljesítmény a 

végtelen hálózatra kapcsolt elem (távvezeték, transzformátor, fojtótekercs stb.) rövidzárlatakor fellépő áram és a 

névleges fázisfeszültség szorzata:  – egyfázisú esetben, míg ezt hárommal szorozva 

háromfázisú esetben. 

 

3.1.3.3. ábra 

Tételezzük fel, hogy a 3.1.3.4.a ábrán vázolt hálózaton ismerjük az A pont zárlati teljesítményét (SzA). Számítsuk 

ki az A pont mögötti hálózat eredő ZA impedanciáját az számítási feszültségre vonatkoztatva: 

 

 

3.1.3.4. ábra 

Ha az A pontból induló ZABimpedanciájú (pl. távvezeték) hálózati elem B végén lép fel háromfázisú zárlat 

(3.1.3.4.b ábra), akkor a hibahelyi zárlati teljesítmény: 

 

Az előbbiek szerint: 

 

legyen 
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melyet vesszővel jelölve egy fiktív teljesítményt kapunk: 

 

S  A B  ’ a hálózat AB elemének ún. saját zárlati teljesítménye, vagyis az a zárlati teljesítmény ami B pont 

háromfázisú zárlatakor lépne fel, ha az A pont feszültsége állandóan "merev" maradna, vagyis az A pont zárlati 

teljesítménye végtelen nagy lenne. 

Ezek alapján: 

 

amiből: 

 

ha SzA>> S’AB, ekkor SzB= S’AB. 

Ha tehát egy hálózat valamely pontjának zárlati teljesítménye ismert, akkor a hozzá sorosan kapcsolódó további 

elem végén fellépő zárlati teljesítmény az előző összefüggés alkalmazásával, a kapcsolódó elem saját zárlati 

teljesítményének ismeretében egyszerűen meghatározható. 

Ha a hálózat két-ismert impedanciájú-eleme párhuzamosan kapcsolódik a hálózat adott pontjához, akkor a 

csatlakozási pont zárlati teljesítménye a következőkben ismertetettek szerint számítható ki: 

A 3.1.3.5.a ábra elrendezésben kapcsolódjék a hálózat C pontjához egymással párhuzamosan a ZAC, ill. a ZBC 

impedanciájú két elem. 

 

3.1.3.5. ábra 

Lépjen fel a C pontban háromfázisú rövidzárlat, amelynek zárlati teljesítménye az Uszszámítási feszültségre a 

3.1.3.5.b ábra alapján: 
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ahol ZCera hálózatnak a hibahelyre (C) vonatkoztatott eredő impedanciája. Mivel két párhuzamosan kapcsolt 

elemből áll a hálózat, igaz az, hogy az: 

 

egyenletet Usz2 -nel megszorozva adódik az egyes elemek saját zárlati teljesítménye: 

 

 

Így a fenti összefüggések alapján a zárlati teljesítmény: 

 

Eszerint tehát ha a hálózat adott pontján fellépő 3F zárlatot az e ponthoz egymással párhuzamosan kapcsolódó 

elemek táplálják, akkor a hibahely zárlati teljesítménye a hibahelyre csatlakozó elemek saját zárlati 

teljesítményeinek összegeként adódik. 

 

3.1.3.6. ábra 

Az egyes hálózati elemek saját zárlati teljesítményeit az alábbiak szerint számíthatjuk ki: 

A generátorok, transzformátorok és fojtótekercsek saját zárlati teljesítménye az Snnévleges teljesítmény és az 

arra vonatkoztatott százalékos reaktancia (ε) ismeretében az alábbi: 

 



 Hálózatok hibái és védelme  

 155  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Az alábbi egyenletből: 

 

Mind generátorra, mind transzformátorra a saját zárlati teljesítmény számítása tehát az alábbi képlet szerint 

történik: 

 

Az Unnévleges feszültségű Z impedanciájú távvezeték saját zárlati teljesítménye pedig: 

 

A zárlati számításoknál a generátorok feszültségét állandónak tekintjük. A valóságban a generátorokban 

bonyolult folyamatok zajlódnak le, amelyek leírása meghaladja ezen tananyag kereteit. A gyakorlat 

szempontjából az állandó feszültséggel való számítás elegendő pontosságot nyújt – különösen a generátortól 

villamosan távolabb eső hálózati hibák esetében. 

3.1.4. Aszimmetrikus hibák számítása a szimmetrikus összetevők alkalmazásával 

Eddigiekben a zárlati jelenségek elemzése mellett megismertük a zárlati számítások alapvető módszereit, de 

ezek alkalmazását olyan esetekre kellett korlátoznunk, amikor a feladatot egyfázisú áramkörrel tudtuk 

megoldani. A háromfázisú zárlatok áramát és a zárlatos hálózat bármely pontjának feszültségét ennek 

megfelelően szabatosan ki tudjuk számítani, mivel a fázisok 120°-os szimmetriája az áramokban és 

feszültségekben egyaránt érvényesül, így egyetlen fázis feszültségével és impedanciáival számolhatunk; a 

hibahelyen pedig a feszültséget a szimmetria miatt nullának tekintjük, függetlenül attól, hogy a zárlat 

ténylegesen érinti-e a földet vagy nem. 

Ha nem is szabatos, de közelítő módon ki tudjuk számítani a kétfázisú zárlat és a kettős földzárlat áramát is. A 

közelítés itt abban áll, hogy a hálózat táppontján a feszültséget merevnek tekintjük, és így a feladatot az érintett 

fázisok közötti vonali feszültségről táplált egyfázisú áramkörre vezetjük vissza. 

Olyan – egyébként nagyon is fontos és gyakori – zárlati esetekre azonban, ahol a transzformátorok fázist 

forgatnak vagy a csillagpont földelésén át zárlati áram folyik, nincs egyszerűen használható közelítő eljárásunk. 

Ezt a nehézséget hidalja át a szimmetrikus összetevők módszere, amely az aszimmetrikus zárlatok és soros 

hibák (szakadások) számítását szabatos módon egyfázisú áramkörök megoldására redukálja azon az áron, hogy 

egy háromfázisú hálózat helyett három (pozitív, negatív és zérus sorrendű) egyfázisú hálózaton kell a számítást 

elvégezni. 

A szimmetrikus összetevők módszerének alapelve az a felismerés, hogy bármilyen tetszőlegesen aszimmetrikus 

háromfázisú fazor (akár áram, akár feszültség) felbontható három, olyan szabályos háromfázisú, szimmetrikus 

fazorrendszerre, amelyek mindegyikében egy fázis fazora szükségszerűen meghatározza a másik kettőt is. 

E három szimmetrikus fazorrendszer, a pozitív sorrendű, negatív sorrendű és zérus sorrendű összetevő, 

melyeket korábbi Villamosságtan tanulmányaik során megismertek (Bakos István – Balczó Zoltán: 

Villamosságtan erősáramú üzemmérnököknek 5.3.3. pont). 
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A zárlatszámítási feladatokban az aszimmetrikus fazorkép szimmetrikus összetevőkre bontása és a számított 

szimmetrikus összetevőkből az aszimmetrikus fazorkép összeállítása a feladatmegoldások során többször is 

ismétlődik. Ezért ismétlésként ezt a két egyenletrendszert – a kényelmesebb és egyszerűbb mátrix írásmódban – 

felírjuk. 

Az aszimmetrikus fazor kép mindig fázismennyiségeket tüntet fel, amelyeket egyezményesen a, b, c betűkkel 

jelölünk, és amelyek egyértelmű meghatározására elegendő a választott referenciafázis „a” szimmetrikus 

összetevőinek ismerete (a1, a2, a0index). Az aszimmetrikus fazorok meghatározása az „a” fázis szimmetrikus 

összetevőinek ismeretében: 

 

azaz tömörítve: 

 

Az aszimmetrikus fazorok ismeretében az „a” fázis szimmetrikus összetevői: 

 

azaz 

 

Az összefüggésekben , ill. 2 operátorok értékei: 

 

 

ahol j a komplex egységfazor. 

A hálózati elemek különböző sorrendű impedanciái 

Ebben a szakaszban a különböző sorrendi áramokkal szemben fellépő impedanciákkal, ill. a hálózaton okozott 

különböző sorrendű feszültségeséssel foglalkozunk. Kizárólag állandósult állapotra és alapfrekvenciára 

vonatkozó impedanciákat veszünk tekintetbe, és vizsgálatainkat arra az esetre korlátozzuk, amikor a hálózatban 

szereplő elemek impedanciái szimmetrikusak. Ha valamely szimmetrikus impedanciarendszerben pozitív 

sorrendű áramok folynak, akkor a három fázisban azonos nagyságú és pozitív sorrendű feszültségesés-rendszer 

lép fel, azért mert szimmetrikus hálózatban minden áramot a három fázisban azonos nagyságú és fázisszögű 

impedanciával kell szorozni. A pozitív sorrendű áramokkal szemben jelentkező impedancia tehát 
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 tehát nem egy aszimmetrikus impedancia-rendszernek az áramokra vagy feszültségre vonatkozó felbontási 

módszerével nyert „pozitív sorrendű” impedancia, hanem a pozitív sorrendű áramokkal szemben mutatkozó 

impedancia. Hasonlóan, ha negatív sorrendű áram folyik a szimmetrikus impedancia-rendszeren keresztül, 

akkor a feszültségek és áramok nagyságának viszonya, ill. szögelfordulása a három fázisban azonos kell, hogy 

legyen. Tehát a negatív sorrendű áramokkal szemben mutatkozó impedancia: 

 

 és  viszonyáról a következőket lehet mondani: Statikus elemek, tehát forgó részeket nem tartalmazó 

elemek (pl. transzformátorok, távvezetékek, zárlatkorlátozó fojtótekercsek) esetében , de forgó 

gépek estében általában nem. Ennek megértéséhez vegyünk szemügyre egy szimmetrikusan tekercselt állórészű 

szinkrongépet! A forgórész forogjon az óramutató járásával ellentétes (pozitív) irányban ω szögsebességgel 

(3.1.4.1. ábra). 

 

3.1.4.1. ábra 

– A pozitív sorrendű állórészáramok hatására forgó mágneses mező keletkezik, amelynek Φ1 eredő fluxusa a 

forgórésszel egy irányban, azzal azonos szögsebességgel forog a térben (3.1.4.1a ábra). Így a fluxus vektora a 

forgórész szimmetriatengelyével (hosszirányú tengely) állandó szöget zár be. A forgórészhez képest az állórész 

eredő fluxusa állandósult állapotban mozdulatlan. A fluxus így nagyobbrészt vasban haladhat végig, és a pozitív 

sorrendű impedancia ennek megfelelően nagy lesz. 

Ha negatív sorrendű áramrendszert kapcsolunk a változatlan irányban forgó szinkrongépre, akkor ez utóbbi 

fáziskövetési sorrendje a, c, b. Így a negatív sorrendű áramok hatására a forgórész forgásirányával szemben 

forgó Φ2 fluxust kapunk (3.1.4.1b ábra). Az eredő negatív sorrendű fluxus tehát a forgórészhez képest kétszeres 

fordulatszámmal mozdul el. Így szó sem lehet arról, hogy a fluxus behatolhasson a vasba. A negatív sorrendű 

reaktancia kicsi lesz. 

A zérus sorrendű feszültségek és áramok viszonyára is igaz, hogy: 
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Általában azonban 

 

A egyenlőtlenségek okát vizsgáljuk meg például egy szabadvezeték esetén! Ha azon akár pozitív, akár negatív 

sorrendű áram folyik keresztül, az impedancia azonos, mert nincs kitüntetett fáziskövetési sorrend. Akár pozitív, 

akár negatív sorrendű áram folyik keresztül egy fázisvezetőn, mindig a másik két fázisvezetőn folyik vissza, az 

oda és visszavezetés viszonylag közel van egymáshoz (3.1.4.2.a ábra). Ennek következtében a pozitív és a 

negatív sorrendű induktív reaktancia egymással egyenlő, és értéke viszonylag kicsi. A zérus sorrendű áramok a 

földben nagy (kb. 1 km) mélységben folynak vissza. A zérus sorrendű reaktancia így nagyobb, mint a pozitív 

vagy negatív sorrendű. A hálózati elemek zérus sorrendű impedanciáinak vizsgálatakor, a zérus sorrendű áram 

természetéből kell kiindulni. 

Miután mind a három fázisban egyidejűleg egy irányban folynak (3.1.4.2.b ábra), így a háromfázisú hálózatban 

kialakulásuknak egyéb feltételei is vannak. Csillagkapcsolás esetén csak akkor folyhat zérus sorrendű áram, ha a 

csillagpont galvanikusan össze van kötve a földdel. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül (pl. szigetelt 

csillagpontú generátor), úgy a zérus sorrendű reaktancia a pozitív  és  negatív sorrendű reaktancia 

értékétől függetlenül , ami a zérus sorrendű áramokkal szemben szakadást jelent. 

 

3.1.4.2. ábra 

Háromszögkapcsolás esetében nem tud a zérus sorrendű áram sem befolyni sem kifolyni a hozzá kapcsolódó 

vezetékhálózat felé. A zérus sorrendű áramok számára a deltatekercs a hálózat felé szakadást jelent, így a zérus 

sorrendű impedancia itt is végtelen. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy magában a delta tekercsben folyhat zérus sorrendű áram, hiszen három sorba 

kötött elemről van szó. 

Az elmondottak után nézzük, hogy az egyes hálózati elemek különböző sorrendű helyettesítő vázlatai 

milyenek és mekkora impedancia értékekkel vehetők figyelembe. 

Szinkrongép különböző sorrendű áramokkal szembeni reaktanciái 

Pozitív sorrendű reaktancia 

A szinkrongép hirtelen 3F-kapocszárlata szimmetrikus üzemállapotot jelent: a fellépő zárlati áramok 

szimmetrikus háromfázisú rendszert alkotnak. A szinkrongépnek pozitív sorrendű áramrendszerrel szemben 

mutatott reaktanciáit a 4. fejezet tárgyalta (pozitív sorrendű reaktanciák). A gyakorlati zárlatszámításban – a 

védelmek beállításához – a tranziens állapot helyettesítő vázlatait alkalmazzuk: X1 = Xd
’. 
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A szinkrongépek állandósult aszimmetrikus üzemében (pl. állandósult 2Ff-zárlat), valamint a két fázis közötti 

hirtelen rövidzárlatkor aszimmetrikus áram- (ill. feszültség-) viszonyok lépnek fel, amelyekkel szemben a 

szinkrongép a pozitív sorrendűtől eltérő, más reaktanciákat mutat (negatív, ill. zérus sorrendű reaktanciák). 

Szinkrongép negatív sorrendű reaktanciája 

Mint az előzőekben elmondtuk negatív sorrendű áramrendszer fluxusa a forgórésszel szemben forog, nagy a 

mágneses ellenállás, nem tud a vasban záródni ezért a reaktancia kicsi. A gyakorlatban a szubtranziens 

reaktanciával számolunk: 

X 2 ≅ Xd” . 

A negatív sorrendű áramok erősen melegítik a gép tömör forgórészét és így rongálódást okozhatnak. 

Szinkrongép zérus sorrendű reaktanciája 

A zérus sorrendű áramok a szinkrongépben forgó mezőt nem hoznak létre (ezek az áramok három fázisban 

folyó, irányra és nagyságra egyenlő áramok). A létrejövő mező álló, ún. pulzáló mező. A pulzáló fluxussal 

szemben a forgórész zárt köreiben áramok keletkeznek, s így a fluxusok gyakorlatilag csupán a szórt mezőből 

alakulnak ki. A jelentkező reaktancia a zérus sorrendű reaktancia, amelynek értéke igen kicsi és kb. a 

szubtranziens reaktancia felével egyenlő. 

 

3.1.4.3. ábra 

A zérus sorrendű áramok szintén melegítő hatásban jelentkeznek. 

A szinkrongépeknek a pozitív, a negatív és a zérus sorrendű áramok esetén érvényes egyfázisú helyettesítő 

vázlatait a 3.1.4.3. ábra mutatja. Negatív sorrendű helyettesítő vázlata feszültségforrást nem tartalmaz (a 

feszültséggenerátor helyén rövidzár), és mint az előzőekben szó volt róla, belső reaktanciáját az időben állandó 

szubtranziens reaktanciával vesszük figyelembe, melynek leggyakrabban előforduló százalékos értéke εd
” = 

7...15 %. 

A szinkrongenerátor zérus sorrendű helyettesítő vázlata sem tartalmaz feszültségforrást, hiszen tiszta pozitív 

sorrendű feszültséget állít elő, így a feszültséggenerátor helyén ekkor is rövidzár van. A zérus sorrendű 

reaktancia a generátor tekercskapcsolásától függően: 

 - földelt csillagkapcsolás 
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 - szigetelt csillagkapcsolás vagy háromszögkapcsolás esetén. 

Transzformátor különböző sorrendi áramokkal szembeni reaktanciája 

A pozitív és a negatív sorrendű reaktanciák és helyettesítő vázlatok megegyeznek, hiszen e transzformátor 

statikus elem. Ennek megfelelően a transzformátorban a pozitív és a negatív sorrendű áramok egyforma 

mágneses mezőt hoznak létre, így a pozitív és a negatív sorrendű áramokkal szemben a transzformátorok azonos 

reaktanciát mutatnak: 

A transzformátor zérus sorrendű reaktanciája a szerkezeti elrendezéstől és a transzformátor kapcsolásától függ. 

A három egyfázisú egységből álló, a köpenytípusú és az ötoszlopos transzformátor zérus sorrendű áramok 

keltette mezeje teljesen vason át képes záródni, ezért a zérus sorrendű soros és párhuzamos impedancia magára 

a transzformátorra nézve azonosnak vehető a pozitív sorrendűvel. 

Más a helyzet a magtípusú háromoszlopos transzformátornál. Zérus sorrendű áramokkal való gerjesztés 

esetében a három oszlopban egyirányú fluxus nem tud a vasban záródni, ezért a járomból kilépve, a levegőben 

záródik: a középső oszlop fluxusa csak nagyobb mágneses ellenálláson keresztül tud záródni a két szélső 

oszlopéhoz képest, így a párhuzamos impedanciája kisebb lesz, mint a két szélső oszlopé (3.1.4.4. ábra) 

 

3.1.4.4. ábra 

Ennek következtében a zérus sorrendű párhuzamos impedancia – a helyettesítő vázlat párhuzamos ága – 

lényegesen (egy-két nagyságrenddel) kisebb a pozitív sorrendűnél. Ugyanakkor a szórási impedanciák a pozitív 

sorrendűvel megegyeznek. Ez azt jelenti, hogy a zérus sorrendű párhuzamos impedanciának a helyettesítő 

vázlatbeli elhanyagolása már jelentősebb hibát okoz, ha a transzformátort a zérus sorrendű viszonyokra és az 

egyszerűsített egyfázisú kapcsolási vázlattal kívánjuk helyettesíteni. A korábban már jelzett speciális 

vizsgálatoknál azonban a gyakorlatban zérus sorrendű helyettesítő kapcsolási vázlatként az egyszerűsített sémát 

alkalmazzák. (Zárlatszámításoknál ez a biztonság javára történő eltérést jelent, ui. a zérus sorrendű átviteli 

impedancia a valóságosnál kisebb, az átmenő áram pedig ennek megfelelően nagyobb lesz.) 

A transzformátor kapcsolása kétféleképpen befolyásolja a zérus sorrendű impedancia nagyságát és a helyettesítő 

kapcsolásba való beiktatás módját. E feltételek a következők: 

1.)   Számottevő nagyságú áram csak akkor tud folyni a tekercsekben, ha a megfelelő ellengerjesztés ki 

tud alakulni . Más szóval, ha a szekunder tekercsben áram nem tud folyni, és ezért a gerjesztési egyensúly (más 

szóval ellenampermenet) nem tud kialakulni akkor a transzformátor mint egy nagy impedanciájú induktivitás 

szerepel. A gyakorlati zárlatszámításban ezen nagy impedanciát szakadásként vesszük figyelembe. 

Összefoglalva, hogy egy transzformátor a szórási reaktanciájával figyelembe vehető legyen a zérus sorrendű 

áramkörben, ahhoz a zérus sorrendű áramúton kívül ellenampermenetre is szükség van. 
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2.)   Zérus sorrendű áram csak olyan transzformátorban folyhat, amelyiknek egyik tekercselése csillagba 

vagy zegzugba van kötve és a csillagpontja földelt . 

E két feltétel a következő kapcsolási csoportú transzformátorokra teljesül (a kivezetett és a földelt csillagpontot 

a jelölésben 0 index jelzi): Yod; Yoyo ; Yzo ; Dyo ; Dzo; Zoy; Zod. A három jellemző tekercskapcsolást a kialakuló 

zérus sorrendű áramokkal a 3.1.4.5. ábra mutatja; 

Az a) és a c) jelű ábrából látható, hogy a transzformátor kivezetett és földelt csillagpontján a három fázisvezető 

zérus sorrendű áramának az összege, azaz 3 Io folyik; 

a deltatekercselésben is folyhat zérus sorrendű áram az egyik fázistekercselésből a másikba, ha a másik 

tekercselés csillagba van kötve, s abban zérus sorrendű áram folyik. A delta tekercsből a hálózat felé tehát zérus 

sorrendű áramok nem folyhatnak, s a hálózatból se a delta tekercsbe (b) ábra); 

- földelt csillagpontú zegzug tekercselésben folyó zérus sorrendű áramok gerjesztései oszloponként 

egyensúlyban vannak, függetlenül attól, hogy a másik transzformátortekercs milyen kapcsolású /c ábra/. 

 

3.1.4.5. ábra 

A gyakorlatban leggyakrabban előforduló transzformátor-kapcsolások zérus sorrendű helyettesítő vázlata a 

3.1.4.6. ábrán látható. 
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3.1.4.6. ábra 

Földelt csillag/delta típushoz tartoznak Magyarországon a 120/35 kV-os és a 120/10 kV-os transzformátorok 

(3.1.4.6.a ábra). Az ampermenet-egyensúly biztosított, a földelt csillagoldal felől a zérus sorrendű áramot is, így 

a primer és szekunder szórási reaktancia összege kerül a helyettesítő vázlatba. A deltatekercs felőli oldal 

természetesen szakadt. A 3.1.4.6b ábrán látható kapcsolásúak a nagy-/nagyfeszültségű transzformátorok, pl. a 

220/120 kV-os transzformátorok. Mind a két oldal felől biztosított a zérus sorrendű áramút, és a gerjesztések is 

egyensúlyban vannak, így a zérus sorrendű impedancia azonosnak vehető a pozitív és negatív sorrendű 

reaktanciával. 

Földelt csillag/szigetelt csillag transzformátornál nincs lehetőség az ellenampermenetek kialakulására, ezért a 

zérus sorrendű impedanciát végtelennek tekintjük, ami a zérus sorrendű hálózatban szakadást jelent (3.1.4.6.d 

ábra). Ugyanez elmondható a szigetelt csillag/szigetelt csillag, a szigetelt csillag/delta és a delta/delta kapcsolású 

transzformátorokra (3.1.4.6.e-g ábra), azaz x0 = ∞ . 

A 3.1.4.6.h ábra egy zegzug kapcsolású transzformátort ábrázol. A földelt csillagpont következtében a zérus 

sorrendű áramok a szekunder oldal felől a föld felé elfolynak. Az ellengerjesztésről maga a szekunder féltekercs 

gondoskodik, így a zérus sorrendű egyfázisú helyettesítő vázlatba a szekunder tekercs szórási reaktanciája kerül. 

A primer kivezetés szakadással helyettesítendő, az ellenampermenetek hiánya miatt még akkor is, ha netán a 

zérus sorrendű áramút (pl. földelt csillagpont következtében) biztosítva van. 

A 3.1.4.7. ábra tartalmazza a 120/20kV-os transzformátorok jellegzetes kapcsolását. A kiegyenlítő 

deltatekercsben szimmetrikus üzemben nem folyik áram, de lehetővé teszi az ampermenetek egyensúlyát zérus 

sorrendű áram esetében. A deltatekercs rendszerint a névleges teljesítmény 1/3-ának megfelelő keresztmetszettel 

készül, és a két fő tekercsen kívül helyezkedik el, így a szórási utak hosszabbak, azért a zérus sorrendű 

reaktancia kb. 1,5-szerese a pozitív, ill. negatív sorrendű reaktanciának. 
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3.1.4.7. ábra 

A háromtekercselésű transzformátorok zérus sorrendű helyettesítő vázlata nem jelent újabb problémát. A 

kéttekercselésű transzformátorok zérus sorrendű helyettesítő vázlatainak ismeretében úgy kell eljárnunk, hogy a 

háromtekercselésű transzformátort két-két tekercsenként kétgombolyításúnak tekintjük. Példaként a 3.1.4.7. 

ábrán a földelt - csillag/földelt - csillag/delta, a szigetelt csillag/földelt/delta csillag, ill. a földelt csillag/szigetelt 

csillag/delta gombolyítású transzformátorok zérus sorrendű helyettesítő vázlatait rajzoltuk fel. Számításaink 

során a transzformátorok fázisforgatásával nem foglalkozunk. 

A csillagpont és a föld közé iktatott impedancia. 

Mint azt a hálózatok csillagpontkezelésének tárgyalásakor láttuk, a transzformátor csillagpontja és a föld közé 

adott esetekben impedanciát iktatunk. 

Ez az impedancia a pozitív és negatív sorrendű helyettesítő vázlatokban nem szerepel, mert szimmetrikus 

pozitív, ill. negatív sorrendű áram a csillagpontból induló nullavezetőn nem folyik, így ezen az impedancián 

sem tud átfolyni. 

Más a helyzet azonban a zérus sorrendű helyettesítő vázlattal. A csillagponton mind a három fázis zérus 

sorrendű árama kifolyik és átfolyik az oda beiktatott impedancián. Miután egyfázisú helyettesítő vázlatot 

akarunk készíteni, az elmondottakat úgy is értelmezhetjük, hogy egy fázis árama háromszor akkora impedancián 

folyik keresztül, mint a beiktatott impedancia. A csillagpont feszültségemelkedése: 

 

 

Azaz a csillagpont és a föld közé iktatott impedancia a transzformátor szórási reaktanciájával sorosan 

háromszoros értékkel kerül a zérus sorrendű áramútba (3.1.4.8. ábra): 
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3.1.4.8. ábra 

Háromfázisú távvezetékek zérus sorrendű reaktanciája 

Szabadvezeték: A távvezetékeknek is megegyezik a pozitív és negatív sorrendű impedanciája, ezért 

foglalkozunk csak a zérus sorrendűvel. A szabadvezeték zérus sorrendű soros impedanciája teljesen más, mint a 

pozitív és a negatív sorrendű. A pozitív és a negatív sorrendű áramkörben a három fázisvezetőben folyó áram 

együttes értéke mindig nulla. Egy fázis áramkörét vizsgálva, az csak odavezetésből áll, a visszavezetéssel 

(áramhurokkal) nem kell törődnünk, mert azt mindig a másik két fázis együttesen képviseli; másrészt mágneses 

terük a három fázisvezető közötti belső, és a közvetlen közeli külső térben foglal helyet. Ezzel szemben a zérus 

sorrendű áram a három fázisvezetőben irányra és nagyságra mindig azonos, azaz a három fázisvezető mint 

egyetlen közös vezető fogható fel, amely a zérus sorrendű áramhuroknak csak az odavezetését alkotja. A zérus 

sorrendű áramok esetén az odavezetés a vezetéken, míg a visszavezetés más úton történik; a földön, a 

védővezetőn vagy nullavezetőn – ill. ezeken együttesen – keresztül. A zérus sorrendű áramkör mágneses tere a 

három fázisvezetőtől nagy távolságban is észlelhető. A háromfázisú vezeték zérus sorrendű impedanciájában 

jelentős szerepe van a földvezetésnek. 

 

3.1.4.9. ábra 

A földvisszavezetés mélysége: 
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[Df] = m az a távolság, amely a GMRcs sugarú helyettesítő fázisvezető és a föld mélyében elképzelt ugyanolyan 

GMRcs sugarú és a föld vezetését helyettesítő vezető között van; [f] = Hz, a frekvencia. 

Az egyenletben az anyag fajlagos ellenállása [ρ ]= Ωm. Általában ρ = 100 Ωm, mocsaras területen pedig ρ = 10 

Ωm. Közepes vezetőképességű talaj esetén Df= 660ˑ21/2 ≈ 1 km körüli érték, ami a vezeték szerkezeti méreteinél 

nagyságrenddel nagyobb. A földreaktancia (Xf) értéke: 

 

ahol Df a GMRcs sugarú vezető és a föld mélyében elképzelt ugyancsak GMRcs sugarú földvisszavezetés 

távolsága (3.1.4.9. ábra) 

 

a fázisvezetők csoportját helyettesítő vékonyfalú cső sugara; és 

 

a vezetők geometriai mértékű távolsága. 

A földáramokkal kapcsolatban a reaktanciának a fajlagos ellenállástól való függése bővebb magyarázatot 

igényel. 

Egyenáram esetén a földáram a legkisebb ellenállás mentén halad, ami azt jelenti, hogy nagy keresztmetszeten a 

lehető legrövidebb úton. 

Váltakozó áram esetén a legkisebb impedancia a mértékadó. Azaz a wattos összetevő az áramszálakat egymástól 

igyekszik eltávolítani, és a geometriai egyenes mentén tartani, de minél távolabbi a földben folyó áramszálak 

súlypontja a föld feletti vezetőtől, annál nagyobb az áramkör reaktanciája. A két ellenkező hatás 

eredményeképpen az áramszálak sokkal jobban a föld feletti vezető nyomvonala közelében haladnak, mint 

egyenáram esetén. Ha a nagy, nem a földellenállás nő meg, hanem az áramszálak megfelelően kitágulnak és 

nagyobb keresztmetszeten haladnak át, ami által az áramhurok is több mágneses erővonallal kapcsolódik, vagyis 

az Xf reaktancia megnő. Váltakozó áramnál a reaktancia nagyon megnőne, ha a földben folyó áram útja eltérne a 

vezeték nyomvonalától és ezért a földáram útja követi a nyomvonal minden kanyarulatát (3.1.4.10. ábra). 



 Hálózatok hibái és védelme  

 166  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

3.1.4.10. ábra 

A szabadvezeték zérus sorrendű impedanciája: 

 

R  f   = 0,148 Ω/km. A föld ellenállása. 

Tehát: 

 

Ha nem áll rendelkezésünkre pontos adat, akkor az  közelítő értéket használhatjuk (Xv= 0,4 

Ω/km). Közös oszlopsoron haladó kettős rendszerű vezetékeknél az eredő mágneses teret a hat fázisvezetőben 

folyó zérus sorrendű áram közösen alakítja ki, így eredőben az egy rendszerre számított zérus sorrendű 

impedancia nem feleződik, mint a pozitív vagy negatív sorrendű impedanciánál, hanem jelentősen nagyobb lesz 

(x0 = 1 Ω/km). 

A kábelek zérus sorrendű impedanciája: 

A kábelek zérus sorrendű soros impedanciáját a szabadvezetéki számításhoz hasonló gondolatmenettel 

határozhatjuk meg. Az eltérés abban van, hogy míg szabadvezetéknél a zérus sorrendű áram visszavezetésére 

csak két út volt: a föld és a védővezető, addig kábeleknél több visszavezetési út lehetséges. A kábeleken – igen 

kevés kivételtől eltekintve – mindig van valamilyen fémárnyékolás, fémköpeny vagy vasszalag (vashuzal) 

páncélzat, amely rendszerint le van földelve. A kisfeszültségű kábelek legtöbbje még nullavezetőt is tartalmaz. 

A zérus sorrendű áram jelentős része ezeken át záródik, s a nagyobb impedanciát képviselő földön keresztül 

csak kisebb rész folyik. 

A számítást kábeltípustól függően kell elvégezni, azaz aszerint, hogy a zérus sorrendű áramok visszavezetése 

hogyan történik. Az elméletileg figyelembe vehető sokféle eset közül itt csak a következő három esetet fogjuk 

tárgyalni: 

a) visszavezetés csak a földön át (fémrészek a földtől szigeteltek); 

b) visszavezetés csak a köpenyen, árnyékoláson, azaz fémvisszavezetésen át; 
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c) visszavezetés a földön és a köpenyen át (ez a magyar gyakorlat). 

a)       Visszavezetés csak a földön át 

Ez az eset csak olyan kábeleknél fordul elő, amelyek vízhatlan védőburkolata nem fém, hanem más anyag (gumi 

vagy műanyag) és páncélzat sincs. Ide sorolhatók még azok is, amelyeknek köpenye és esetleges páncélzata 

nincs leföldelve, és száraz homokban vagy betoncsatornában fekszenek, ahol a köpeny, ill. a páncélzat és a föld 

közötti átmeneti ellenállás igen nagy. 

Az ilyen tisztán föld-visszavezetésű áramkörben a zérus sorrendű soros impedancia gyakorlatilag ugyanazzal az 

összefüggéssel fejezhető ki, mint a szabadvezetéké: 

 

ahol Rv a vezető ellenállása; Rf a föld ellenállása; Xf a földvezetési reaktancia; Xv a kábel zérus sorrendű saját 

reaktanciája. 

Ez az összefüggés csak egyetlen háromfázisú kábelvezetékre érvényes, amely tehát vagy három egyerű 

kábelből, vagy pedig egy háromerű kábelből áll. 

b)   Visszavezetés csak a köpenyen át 

Nagyfeszültségű, továbbá nullavezető nélküli kisfeszültségű kábeleknél ez az eset a legfontosabb. Általában 

minden rövidebb kábelvonal zérus sorrendű impedanciája e szerint számítható. Ide tartozik minden olyan eset is, 

amikor a köpeny nincs földelve és a zérus sorrendű áramot előidéző hiba nem terjed ki a földre, hanem csak a 

köpenyre. 

A háromfázisú kábel zérus sorrendű impedanciájának nagysága ilyenkor a kábel kialakításától függően: 

• háromerű kábel esetén (3.1.4.11.a ábra): 

 

• három egyerű kábel esetén (3.1.4.11.b ábra): 

 

ahol az rk a köpeny középvonalának sugara (3.1.4.11.c ábra). 
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3.1.4.11. ábra 

c) Visszavezetés a földön és a köpenyen át 

Hosszabb nagyfeszültségű kábelek zérus sorrendű impedanciáját e módszer szerint kell számolni, ha pontos 

értéket szeretnénk. A számítást nem végezzük el, mert a köpennyel párhuzamosan kapcsolt földvezetés 

ágimpedanciája oly nagy, hogy gyakorlatilag az eredő zérus sorrendű impedanciavektor nagyságára hatása 

elhanyagolható. Megjegyzendő azonban, hogy irányát számottevően megváltoztatja. 

A hálózat pozitív, negatív és zérus sorrendű helyettesítő vázlatai 

A különböző szimmetrikus elemek (vezetékek, generátorok, transzformátorok stb.) különböző impedanciájúak a 

pozitív, negatív és zérus sorrendű áramokkal szemben. Ha egy bonyolult, sok ágból és különböző elemekből 

álló hálózaton átfolyó szimmetrikus áramrendszer hatását vizsgáljuk, akkor az aszimmetrikus áramrendszer 

hatását helyettesíthetjük három szimmetrikus áramrendszer – a pozitív, a negatív és a zérus sorrendű 

áramrendszer – hatásának pontonkénti szuperponálásával. Ez elvégezhető úgy, hogy képzeletben egymás után 

átbocsátjuk a hálózaton az áramkomponenseket, s a három áram-, ill. feszültség-összetevőt minden egyes 

ponton összegezzük. A szuperpozíció úgy is végrehajtható, hogy felrajzoljuk, vagy modellmérés esetén 

összeállítjuk külön a pozitív, a negatív és a zérus sorrendű hálózatokat: 

• a pozitív sorrendű hálózatban a szimmetrikus viszonyok esetén is érvényes impedanciák szerepelnek, s csak 

pozitív sorrendű áram folyik, 

• a negatív sorrendű hálózatban a negatív sorrendű áramokkal szemben mutatkozó impedancia szerepel, és rajta 

negatív sorrendű áram folyik át, 

• a zérus sorrendű hálózatban a zérus sorrendű áramokkal szemben mutatkozó impedancia szerepel, és rajta 

zérus sorrendű áram folyik át. 

A pozitív, negatív és zérus sorrendű hálózatokban az egyes impedanciák számértékben különböznek, de a 

hálózatok felépítése, topológiája (geometriai kialakítása) azonos. Ennek igazolására vizsgáljunk meg egy 

háromágú háromfázisú csomópontot (3.1.4.12. ábra)! 
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3.1.4.12. ábra 

Az ábrának megfelelően mind a három fázisban felírható Kirchhoff I. csomóponti törvénye: 

 

 

 

Írjuk fel most az egyes fázisok áramait az „a” fázissal kifejtett szimmetrikus összetevőikkel: 

a  

b 

 

c 

 

Rendezzük úgy az egyenletrendszert, hogy az azonos sorrendű áramok kerüljenek egy-egy csoportba: 

- a fázisra: 
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- b fázisra: 

 

- c fázisra: 

 

A három egyenletet összeadva: 

 

A második egyenletet –val, a harmadikat 2 –tel szorozva és az egyenleteket összeadva: 

 

A második egyenletet 2-tel, a harmadikat -val szorozva és az egyenleteket összeadva: 

 

Ahol az eredeti háromfázisú hálózaton csomópont van, ott mindhárom egy fázisú sorrendi hálózatban is 

csomópont lesz. Így mindhárom sorrendi hálózat kialakítása az eredetivel azonos. Természetesen a zérus 

sorrendű impedancia esetenkénti végtelen nagy volta (szakadás) miatt a zérus sorrendű hálózat egyes ágai 

elmaradhatnak. 

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy egy szimmetrikusan táplált és a három fázist tekintve szimmetrikus 

elemekből álló hálózaton az átfolyó aszimmetrikus áramok aszimmetrikus feszültségeket keltenek. 

Az ilyen háromfázisú rendszert, ha az elemek lineárisnak tekinthetők, le lehet képezni három egyfázisú 

rendszerrel. 

A pozitív sorrendű rendszer lényegében a szimmetrikus rendszer leképzése. Feszültségforrást csak ez a pozitív 

sorrendű hálózat tartalmaz, hiszen a generátorok szerkezetüknél és működésmódjuknál fogva pozitív sorrendű 

feszültséget állítanak elő. A negatív és zérus sorrendű hálózatban az ideális feszültségforrás helyén rövidzárat 

találunk. 

Mind a három rendszerben az azonos sorrendű áramok az azonos sorrendű áramokkal szemben fellépő 

impedancián azonos sorrendű feszültségeket keltenek. 

Világos, hogy a feszültségforrást tartalmazó pozitív sorrendű hálózatban folyik áram, arról azonban nem volt 

szó, hogy miért folyik a negatív és a zérus sorrendű hálózatban áram. Erre a kérdésre a következő fejezetekben, 

a hálózati hibák (zárlatok, szakadások) számításakor kapunk választ. 

Miután az itt elhangzottak a hibaszámításnál kívánjuk használni, a hálózatban a hiba helyének igen fontos 

szerep jut. Azt a helyet, amely a hálózaton bárhol lehet, „h” betűvel jelöljük, és úgy képezzük ki, hogy a három 

fázisvezetőről impedanciamentes kivezetéseket ágaztatunk le (3.1.4.13. ábra). 

Ilyen kivezetés a valóságban nincs, azonban ezekre a képzelt kivezetésekre szükség van, hogy figyelembe 

tudjuk venni a hálózatból a hibahelyen kifolyó áramokat. Fokozottan ügyelni kell a jelölések következetességére 

és az egységesen használt pozitív áramirányokra, máskülönben a részhálózati eredmények szuperpozíciója 

lehetetlen! 
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3.1.4.13. ábra 

A hibahelyet h1, h2, h3 jellel természetesen a sorrendi hálózatokban is feltüntetjük. A különböző sorrendű 

egyfázisú helyettesítő vázlatok „nulla” vezetőit n1, n2, n0-val jelöljük. Ezek után lehetőségünk van a különböző 

sorrendű hálózatok szimbolikus jelölésére (H1, H2, H0), melyet, a 3.1.4.14. ábrán rajzoltunk meg. 

 

3.1.4.14. ábra 

A helyettesítő hálózatok hibahelyi áram- és feszültség-összetevői mind az „a” fázis mennyiségei . Azért az 

„a” fázis a választott referenciafázis, mert összefüggéseinkben a többi fázis sorrendi összetevőit az „a” fázis 

összetevőivel fejeztük ki. 

Sönthibák számítása 

A szimmetrikus összetevők segítségével a háromfázisú hálózatok bármilyen jellegű aszimmetrikus hibái, így a 

különféle zárlatok (sönthibák), szakadások (soros hibák) és azok kombinációi (szimultán hibák) szabatosan 

számíthatók. 

Az egyes hibafajták és számításuk esetén a tényleges hálózat és a hibahelyek alapján felrajzolt H1, H2, H0 

összetevő hálózatok a hibafajtának megfelelő módon kapcsolható össze. Az így kialakított egyfázisú hálózat 

áramait és feszültségeit Ohm és Kirchhoff törvényei szerint határozzuk meg. 
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Az egyszerű zárlatfajták esetében a hálózatok összekapcsolása is egyszerű, csak soros vagy párhuzamos 

kapcsolás fordul elő. Az összetettebb (szimultán) hibák esetén a hálózatok kapcsolata bonyolultabb és 

visszacsatoló, ill. fázisforgató váltókat is tartalmaz. 

Egyfázisú földrövidzárlat (FN) számítása 

Olyan hálózatban, ahol a generátorok, transzformátorok csillagpontjai impedanciamentesen földeltek, az egyik 

fázis földérintésénél az áramkör kis impedancián keresztül záródik, és nagy rövidzárlati áram folyik. 

Az FN zárlat hibahelyének kialakítását a 3.1.4.15.a ábrán láthatjuk. Az a, b, c kivezetésekből kifolyó áramokat 

hibahelyi áramoknak nevezzük. Az a, b, c pont földhöz képesti feszültsége a hibahelyi feszültség. 

 

3.1.4.15. ábra 

A hibát számításainkhoz célszerű mindig az „a” referencia fázisra szimmetrikusan feltételezni. Az FN zárlat 

létrejötte egyenértékű tehát azzal, hogy impedanciamentes vezetékdarabbal az „a” pontot az N földdel 

összekötöttük. 

Az ábra alapján felírhatjuk a hibahelyre érvényes feszültség- és áramösszefüggéseket: 

 

 

 

Az S és T fázisokban ettől függetlenül folyhatnak áramok, mert terhelőáram vagy több pontról való betáplálás 

esetén kiegyenlítő áram folyhat a fázisvezetőben. Írjuk fel a hibahelyi áramok szimmetrikus összetevőit, 

figyelembe véve az előbi feltételeket: 

 

ami szerint 
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Ez azt jelenti, hogy egyfázisú földzárlat esetén mindhárom összetevő hálózatból a „h” hibahelyen ugyanakkora 

áram lép ki. Figyelembe véve, hogy: 

 

azaz a három összetevő-hálózat feszültségének összege nulla. 

Az áramokra és feszültségekre kapott eredmények alapján meg tudjuk határozni a három összetevő-hálózat 

kapcsolásának módját. A három hálózatot a hibahelyen sorba kell kötni, amint azt a 3.1.4.15.b ábrán tettük. 

Ezek után választ tudunk adni arra a kérdésre, hogy hogyan folyik áram a negatív és zérus sorrendű hálózatban. 

A pozitív sorrendű hálózat, amelyben a feszültségforrások vannak, a „h” ponton kerül kapcsolatba a másik két 

hálózattal, melyek csak passzív elemeket tartalmaznak. A hiba hatására az eddig feszültség és árammentes 

negatív és zérus sorrendű hálózat ágaiban áram folyik, és az összetevő-hálózat különböző pontjain feszültséget 

lehet mérni. 

Így bármely pontban, ill. ágon megállapítható a feszültség, ill. az áram három sorrendi összetevője, melyekből 

bárhol meghatározható a fázisáram és fázisfeszültség. 

Ha a hálózat csillagpontjai nincsenek impedanciamentesen földelve, csak földzárlatról (1Ff) beszélhetünk. Ezen 

zárlatfajta ugyanúgy számítható, mint a rövidzárlaté, hiszen a hibahelyre azonos feltételek vonatkoznak. A 

körben folyó áramok, a zérus sorrendű hálózat eltérő volta –kapacitások figyelembevétele – miatt különbözőek 

lesznek. 

Kétfázisú földrövidzárlat (2FN) számítása 

A "h" hibahelyet megint az "a" referenciafázisra szimmetrikusan alakítjuk ki, azaz a b és c pontokat kötjük 

össze egymással és a földdel (3.1.4.16.a ábra). Az áramokra és feszültségekre három hibahelyi feltétel írható fel: 

 

 

 

 



 Hálózatok hibái és védelme  

 174  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3.1.4.16. ábra 

Írjuk fel először a hibahelyi feszültség-összetevők számítására szolgáló összefüggést a kezdeti feltételek 

figyelembe vételével: 

 

ami szerint 

 

Tehát mind a három sorrendi hálózat feszültsége a "h" és "n" pontok között egyforma. Az áram feltételt 

szimmetrikus összetevőivel felírva: 

 

Ezek szerint a három hibahelyi áramösszetevő egy csomópontba fut össze. Az előbb felírt feszültség és áram 

feltételeknek a három összetevő-hálózat párhuzamos kapcsolása tesz eleget (3.1.4.16.b ábra). 

A helyettesítő kapcsolásból következik, hogy a feszültségforrással rendelkező H1hálózatból kifolyó áram, az 

impedanciák által megadott arányban a H2 és a H0 hálózaton megoszolva folyik vissza. A 3.1.4.16.b. 

ábrahelyettesítő kapcsolási vázlatában az eredő reaktancia nem a három sorrendi reaktancia párhuzamos 

eredője! 

Kétfázisú zárlat (2F) számítása 

A zárlatot az a fázisra szimmetrikusan, a "b" és "c" fázisok között célszerű felvenni, míg a helyettesítő 

kapcsolások megoldásaként kapott hibahelyi áramok és feszültségek az "a" fázis szimmetrikus összetevői 

lesznek. A hibahely 3.1.4.17.a ábra szerinti kialakításából a következő feltételek olvashatók ki: 
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3.1.4.17. ábra 

A referenciafázis hibahelyi áramának szimmetrikus összetevői a feltételeket figyelembe véve: 

 

ami szerint 

 

 

Miután  = 0, így a zérus sorrendű hálózaton nem folyik áram. Ez azt is jelenti, hogy a földben nem folyik 

áram még akkor sem, ha a hálózat csillagpontjai mereven földeltek. Ez viszont csak akkor lehetséges, ha a zérus 

sorrendű feszültség értéke is nulla, azaz 

 

Ennek segítségével a hibahely "a" fázisának feszültség-összetevőire a következő írható: 

 

azaz 
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Miután  és  nulla, így a kapcsolásban csak a pozitív és a negatív sorrendű hálózat szerepel, a zérus 

sorrendű hálózat ilyen hibafajta számításakor el is hagyható. Az összefüggéseket H1 és H2 párhuzamos 

kapcsolása elégíti ki, amit a 3.1.4.17.b. ábrán tüntettünk fel. 

A hibás fázis feszültségét kifejezve: 

 

azaz elmondható, hogy a hibás fázisok feszültségeinek nagysága az ép fázis feszültségének a fele. Ha most ezt 

az egyenletet figyelembe véve fejtjük ki a legutóbbi mátrixegyenlet második és harmadik sorát, azt kapjuk, 

hogy: 

 

azaz az ép fázis feszültségének fele adja a pozitív, ill. negatív sorrendű feszültség-összetevőt a hibahelyen. 

Végül megjegyezzük, hogy a transzformátorok kapcsolási csoporttól függő fázisforgató hatása is figyelembe 

veendő, amelyet a hibahelytől kiindulva kell a sorrendi összetevőkön végrehajtani. A transzformátor a 

kapcsolási jeléből eredőszöggel és irányban: 

• a pozitív sorrendű összetevőt forgatja el, 

• a negatív sorrendű összetevőt ugyanakkora szöggel, de ellentétes irányban forgatja el, 

• a zérus sorrendű összetevőt – ha a kapcsolásból adódóan egyáltalán át tudja vinni – nem forgatja. 

2. A villamosenergia-rendszer hibáinak áttekintése 

A villamosenergia-rendszer feszültsége háromfázisú, ezért lényeges követelmény a három fázis mennyiségeinek 

szimmetrikus volta. Ez a rendszert fizikailag felépítő elemekre (generátorok, transzformátorok, távvezetékek, 

fogyasztói rendszerek), valamint a jellemző villamos mennyiségekre (feszültség, áram) áll fenn. A 

villamosenergia-rendszer alapvető célja a villamosenergia-felhasználók – fogyasztók – folyamatos ellátása 

minőségi villamos energiával. A folyamatosság azt jelenti, hogy a villamos energia a fogyasztó vételezési 

helyén időben állandóan rendelkezésre áll. Ez azonban csak bizonyos kompromisszumok árán lehetséges. A 

villamosenergia-szolgáltatás két fontos minőségi paramétere a frekvencia és a feszültség. A frekvencia névleges 

értéke a magyar villamosenergia-rendszerben 50 Hz. A megengedett eltérésekre közvetlen szabvány előírás 

nincs, bizonyos útmutatásokat az MSZ 23000/1 tartalmaz. Így például 0.4 kV-on 7.5 %-os eltérés a 

megengedett, 120 kV-on +15 és -10%, 400 kV-on ahol a szigetelési követelmények szigorúak +5% és -10%. A 

villamosenergia-rendszert üzeme során különböző külső és belső hatások, igénybevételek érik. Ezek különböző 

módon kihatnak a villamosenergia-ellátás folyamatára, zavarva, ill, veszélyeztetve a folyamatban részt vevő 

elemek működését. 

A villamosenergia-rendszer (VER) védelem-technikai feladata a villamosenergia-rendszer rendellenes 

üzemállapotának megszüntetése. A rendellenességek között legsúlyosabb veszélyt a rövidzárlatok jelentik, ezért 

a védelmi berendezések döntő többsége a rövidzárlatok megszakítására szolgál. A védelmek feladata továbbá a 

nem földelt csillagpontú hálózatok földzárlatainak jelzése, esetleg lekapcsolása, az egyes hálózati elemek 

túlterhelésének, felmelegedésének korlátozása jelzéssel vagy közvetlen beavatkozással, a háromfázisú rendszer 

aszimmetrikus állapotának érzékelése, a feszültség vagy a frekvencia rendellenes értékének észlelése stb. A 

helyesen megoldott védelem működése figyelembe veszi a rendellenesség által keltett veszélyt és a beavatkozás 

módja ahhoz illeszkedik. Így a rövidzárlatok elleni védelemnek gyors működéssel kell megakadályoznia a 

hibahely súlyos sérülését, a zárlati áram által igénybevett elemek (generátorok, transzformátorok, vezetékek) 
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túlzott felmelegedését, s ugyanakkor működésének kiválasztó képesnek (szelektívnek) kell lennie, hogy az 

energiaszolgáltatásból kényszerűen kikapcsolt berendezések terjedelme az elkerülhetetlen minimumra 

korlátozódjék. A gyors és szelektív rövidzárlat-védelem nemcsak a berendezéseket, hanem az emberi életet is 

védi. Olyan rendellenességeknél viszont, ahol a veszély csak huzamosabb fennállás után következik be, a 

védelem kellő időben történő jelzéssel módot kell, hogy adjon az irányító személyzet beavatkozására. A 

rendellenességek e nagy csoportjába tartoznak a viszonylag lassú túlmelegedést előidéző állapotok (túlterhelés, 

aszimmetrikus terhelés). Ezeknél is sor kerül azonban önműködő beavatkozásra, ha a rendellenességet – annak 

kezdeti szakaszában – a személyzet nem szüntette meg. 

Tehát a zavaró hatások a következők lehetnek: túlterhelések, aszimmetriák, frekvencia-rendellenességek, 

feszültség-rendellenességek, harmonikusok, zárlatok és szakadások, bekapcsolási jelenségek és lengések. 

Feltételezve, hogy normál üzemi állapotban a villamosenergia-rendszer kielégíti a folyamatos, szimmetrikus, 

minőségi villamosenergia-szolgáltatás követelményéit, a zavaró hatások a rendszerben bekövetkező hibák, ill. a 

helytelen üzemeltetés következményei. Tekintsük át egyenként a hibaállapotokat: 

Túlterhelés 

Jelentkezhet motorikus fogyasztónál, transzformátoroknál és átviteli vezetéken és kábelen egyaránt. A 

túlterhelés jelensége egy motorikus fogyasztói berendezésnél azt jelenti, hogy a mechanikai oldalon túlterhelt 

villamos motor a hálózatból fölvett, névlegesnél nagyobb teljesítmény, azaz a nagyobb áramerősség miatt 

megnövekedett Joule-veszteség következtében túlmelegszik, majd egy idő után leég. Általánosítva azt 

mondhatjuk, hogy ha egy fogyasztói körzet terhelési viszonyai meghaladják a körzetet ellátó transzformátor, 

távvezeték névleges átvivő képességét, akkor az túlterhelődik. Keletkezhet úgy is túlterhelés a nagyfeszültségű 

hurkolt hálózati elemekben, ha a villamos energiát szállító, egymással párhuzamosan kapcsolt elemek közül 

bizonyos számú kikapcsolódik. Ilyenkor az üzemben maradó elemek terhelése megnövekszik, ami az egyes 

elemek túlterhelésére vezethet. A generátorok túlterhelésére vezethet a termelés és fogyasztás egyensúlyának 

megbomlása. A túlterhelés ellen védekezni kell, mert a tartósan túlterhelt berendezés károsodik, meghibásodik. 

Ennek elkerülésére az elemeket túlterhelés elleni védelemmel kell ellátni. A túlterhelés, ill. közvetve 

túlterhelésre visszavezethető zavarok (aszimmetriák, harmonikusok hatásai) mint termikus hatás veszélyeztetik 

az egyes elemek üzemét. 

A Joule-törvény értelmében: 

 

ahol Q a keletkezett hőmennyisége, I áramerősség, R a vizsgált elem ellenállása (Ohmban kifejezve), t a hatás 

ideje. Mivel az áramerősség túlterhelés esetén a névleges áramot csak kevéssé haladja meg – 10-30%-al -, sőt a 

korlátozott idejű, kisebb túlterhelés megengedett is, felléptekor általában nem szükséges azonnali beavatkozás. 

Túlterhelést szükség esetén a rendszer üzemének fenntartása vagy a fogyasztók folyamatos energiaellátása 

céljából a megengedett mértéken felül is fenntartanak, ez azonban már bizonyos mértékű élettartam-csökkenést 

okozhat az érintett elem életében. A transzformátorokban és villamos forgógépekben az időszakos túlterhelések 

a szigetelőanyagok öregedését gyorsítja fel. Távvezetékeknél a túlterhelések ronthatják a vezetőanyag 

szilárdsági jellemzőit. Nagymértékű túlterhelés, azaz nagyobb termikus igénybevétel esetén külön intézkedés 

szükséges. Ezt hajtják végre a különböző túlterhelés védelmi eszközök (biztosító, kismegszakító, hőkioldó, 

primer és szekunder hőmás, érintkezős hőmérő stb.). A túlterhelések és a zárlatok megkülönböztetése a 

védelemtechnika egyik igen nehezen megoldható feladata. A túlterhelési viszonyok sokszor olyan feszültség-

áram szinteken vannak, mint pl. egy távoli zárlat. Ilyenkor rutinmegoldással a helyzet általában nem tisztázható. 

Aszimmetria 

Aszimmetria jelentkezhet áramerősségben, feszültségben vagy mindkettőben. Előidézheti fogyasztó 

aszimmetrikus terhelése (egyfázisú fogyasztók), ill. a villamosenergia-rendszer normál üzemében fellépő olyan 

zavar vagy kikapcsolás, amely nem azonos módon érinti mindhárom fázis mennyiségeit. Az aszimmetrikus 

üzem jellemzője a negatív és zérus sorrendű mennyiségek megjelenése, amely járulékos veszteségeket, azaz 

melegedést, vagyis túlterhelést okozhat a rendszer elemein. Szükség esetén védekezni kell ellene (pl. 

generátoroknál a negatív sorrendű áramerősség a forgórészt veszélyesen felhevíti). A villamos motoros hajtások 

egy fázis feszültségének kimaradásakor vagy hiányakor (pl. egyik fázis biztosítója kiolvad) a motor a két ép 

fázison keresztül kívánja teljesítményét a hálózatból felvenni, ami e fázisok túlterhelését, a hálózat 



 Hálózatok hibái és védelme  

 178  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

szempontjából annak aszimmetrikus terhelését jelenti. A káros következmények megelőzhetők az említett 

túlterhelés-védelem alkalmazásával. Korszerű szinkrongenerátorok esetén – azok érzékenysége miatt – a negatív 

sorrendű áramerősség jelenlétét külön érzékelni kell, és adott szint elérése esetén a generátort ki kell kapcsolni. 

Az aszimmetria problémája kisfeszültségű hálózatokban is jelentkezik, mivel ott jellemzően egyfázisú 

fogyasztók vannak jelen és nem garantálható azok együttesen vett szimmetrikus viselkedése a fázisok 

vonatkozásában. Ez egyrészt jelentős többletveszteséggel jár ( I2R) másrészt az ott lévő védelmek is hibásan 

adhatnak kioldást. 

Frekvencia-rendellenességek és harmonikusok 

Frekvenciaeltérés részben, mint a névleges frekvenciától való állandó eltérés, részben, mint a stabilitás 

megbomlásából adódó lengés fordulhat elő. Ha a villamosenergia-termelés és -fogyasztás tartósan, de 

kismértékben tér el egymástól, akkor az üzem a névlegestől eltérő frekvencián állandósul. Teljesítménytöbblet 

esetén a frekvencia nő, teljesítményhiány esetén csökken. Adott tűréshatáron belül ez nem okoz gondot. 

Rendszerszinten, kellő forgótartalék esetén nagyobb mértékű frekvencianövekedés helyes beállítású erőművi 

turbinaszabályzók és megfelelő szabályozás esetén nem állhat elő. Ha a termelés és fogyasztás egyensúlya 

megbomlik, és a rendszer teljesítményhiányos lesz, akkor a frekvencia olyan kis értéken állandósulhat, hogy az 

a további stabil üzemet veszélyeztetheti. Ha az egyensúly úgy bomlik meg, hogy egy gépegység vagy erőmű 

elveszti kooperációs kapcsolatát, akkor a terhelés nélkül termeléstöbblettel együtt maradt gépek 

megszaladhatnak, azaz megnő a gépcsoport fordulatszáma és a villamos oldal frekvenciája. Indokolt lehet a 

teljesítményhiányos oldalon frekvenciacsökkenésre, a leszakadt erőműrésznél frekvencianövekedésre induló 

védelmi rendszert telepíteni. Azt lehet mondani, hogy a frekvencia pillanatértéke a legfontosabb paraméter, ami 

az energiarendszereket jellemzi. A terhelési állapot hirtelen létrejövő változása vagy egy elem váratlan kiesése a 

stacioner üzemet megváltoztatja. Az új egyensúlyi állapot átmeneti jelenségek, lengések után áll be. E lengések 

az új egyensúlyi állapotnak megfelelő frekvencia körül alakulnak ki, és az átmenet időszakában a rendszer egyes 

részeinél tranziens frekvencianövekedést, ill. -csökkenést okozhatnak, és veszélyeztetik a rendszer stabilitását. 

Frekvencia-rendellenesség, mint az együttműködő rendszer hibája fordulhat elő. Kismértékű frekvenciaeltérés a 

szinkrongépek, szinkronórák fordulatszámának megváltozását okozza. Nagyobb mértékű eltérés – gyakorlatban 

csökkenés – a motoros fogyasztók szolgáltatott teljesítményét jelentősen csökkenti, súlyos esetben pl. az 

erőművi segédüzemek túlterhelésére, azaz kiesésére vezethet. Ez lavinajelenséget idézhet elő, hiszen tovább 

romlik a termelés és fogyasztás egyensúlya. A frekvencia helyreállítása céljából súlyosabb esetben kézi vagy 

automatikus kikapcsolásokat kell megvalósítani a stabil üzem helyreállítása érdekében. 

A fogyasztói összetétel megváltozásával jelentősen megnövekedett a nem-lineáris volt-amper karakterisztikájú 

fogyasztás aránya és ezzel az áramok harmonikus tartalma (0.4 kV-os hálózaton akár 40-80%-os harmonikus 

tartalommal is lehet számolni). A harmonikus áramok a hálózati impedanciákon többlet harmonikus 

feszültségeséseket idéznek elő, amely bizonyos feltételek között a hálózati feszültség jelentős (3-8%-os) 

torzulásához vezethetnek. A harmonikusok jelenléte a rövidzárlatok érzékelését nem tudják befolyásolni, mivel 

a zárlati áramok nagyságrendekkel nagyobbak, mint a harmonikus összetevők. Ugyanakkor például a 

földzárlatos állapotban a középfeszültségű (KÖF) hálózaton, már összemérhetők a harmonikus áramok és az Ff-

áram maradék részei. A korszerű digitális védelmek magasabb matematikát alkalmaznak és általában 

valamilyen frekvenciaspektrumot mérnek. Bizonyos üzemállapotokban figyelembe kell venni ezek szintjét. 

Egyes berendezések, mint a villamos motorok és a fázisjavító kondenzátorok érzékenyek a harmonikus 

áramokra, mivel azok extra magas melegedéseket okozhatnak. Külön kell gondoskodni ezek érzékeléséről és 

adott esetben a berendezést le kell kapcsolni, mivel a harmonikusok azt tönkre tehetik. Például egy 8%-os 

feszültségbeli 5-dik (250 Hz) harmonikus 1,3In–nél nagyobb áramot kelt a kondenzátorban, ami annak 

tönkremenetelét okozza már! 

Feszültség-rendellenességek 

A villamosenergia-rendszer üzeme, ill. üzemzavara során a szabványos megengedett tűréseket meghaladó 

feszültségértékek alakulhatnak ki. Ezek lehetnek légköri eredetű túlfeszültségek, kapcsolási túlfeszültségek, 

rezonáns túlfeszültségek, a meddő-egyensúly megbomlása és helytelen üzemi szabályozás következménye. A 

túlfeszültségek a névleges feszültséget többszörösen meghaladó igénybevételt jelenthetnek a villamosenergia-

rendszer elemeire. A meddő-egyensúly megbomlása vagy a helytelen üzemi szabályozás miatt keletkező 

feszültséghatár-túllépés, mint a névleges feszültség környezetében előforduló eltérés jelentkezik. Mivel ez 

tartósan meghaladhatja a névleges értéket, így az egyes elemek károsodását okozhatja; másrészt a kialakuló 

tartós alacsony feszültségszint azonos átvitt teljesítmény esetén az egyes elemek túlterhelésére vezethet, és ez a 

fogyasztók üzemét megzavarhatja. Feszültséghatár-túllépés két egymástól jól elkülöníthető 

feszültségtartományba eső feszültségek előfordulását jelenti. Egyik tartomány a névleges feszültséget 
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többszörösen meghaladó túlfeszültségek tartománya, amelyeket korlátozni kell, vagy le kell vezetni 

rendszerelemek szigeteléskárosodásának elkerülése céljából. Erre szolgál a túlfeszültség-védelem. Jelen jegyzet 

keretei között a túlfeszültség korlátozással nem foglalkozunk. A másik tartomány az üzemvitel során a névleges 

feszültség megengedett tűrési sávjait túllépő feszültségértékek tartománya. Ez általában nem jelent közvetlen, 

azonnali veszélyeztetést a rendszer elemeire, de gyors intézkedéseket követel a normál tartományba tartozó 

feszültség helyreállítása. Erre szolgál az üzem alatti feszültségszabályozás és a meddőgazdálkodás, beleértve 

nagyfeszültségen a generátoros és söntfojtós meddőnyeletést is. A védelmek egy részénél a feszültség szint 

változása meghibásodásra utal. Annak jelentős csökkenése rövidzárlatra, míg emelkedése a nem földelt 

csillagpontú hálózatokban lehet számottevő. Mindkét jelenség felhasználható a védelem technikában – általában 

nem önálló védelemként, hanem kiegészítő egységként (lásd később feszültséggel reteszelt védelmek, Ff – 

védelmi rendszer). 

Zárlatok 

Zárlatnak nevezik azt a jelenséget, amikor a hálózatnak vagy két üzemszerűen eltérő feszültségű pontja 

egymással, vagy egy pontja a földdel közvetlen kapcsolatba kerül. Ily módon lehetnek fázis-földzárlatok, fázis-

fázis zárlatok és villamos gépekben előfordulhatnak fázison belül pl. menetzárlatok. A zárlatokat még szokás 

rövid zárlatokra (short circuit) és egyszerűen zárlatokra osztani. A rövidzárlatok esetében az üzemi áramok 

többszöröse jelenik meg. Akár néhány 10 kA is. A legismertebb rövidzárlatok a 3F,2F,2FN és az FN típusok. 

De a menetzárlatok is például okozhatnak kA nagyságrendű áramokat transzformátorok és generátorok 

tekercseiben. Jelentős mennyiségű hálózat működik szigetelt, kompenzált vagy hosszúföldelt üzemben a 

csillagpont kezelés szempontjából. Ezekre jellemző, hogy az egyfázisú földérintéses zárlatok a névleges 

áramoknál kisebb áramok alakulnak ki. A védelemtechnika egyik legproblematikusabb területe szigetelt vagy 

kompenzált hálózatok egyfázisú zárlatai (3.2.1. ábra). 

 

3.2.1. ábra 

A szigetelt hálózatban a földzárlat helyén  kapacitív jellegű földzárlati áram alakul ki 

(ahol Uf a hálózat fázisfeszültsége, C0 földkapacitása). A kompenzált hálózat csillagpontja és a föld közé egy L 

induktivitású, XL =ωL reaktanciájú vasmagos tekercset kapcsolunk, amelyen át földzárlatkor  

induktív áram folyik. A kompenzáló tekercs reaktanciáját (vagy induktivitását) úgy kell megválasztani, hogy 

kielégítse az  feltételt. Ebben az esetben IL és IC nagysága megegyezik, iránya ellentétes, 
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vagyis a hibahelyen megszűnik az áram. A valóságban azonban a változó hálózati körülmények miatt a zárlati 

helyen egy ún. maradékáram folyik. A tekercs automatikus szabályozás által elérhető, hogy IL ≈ IC. 

Jelenleg külön problémát okoz a kompenzált hálózatok maradék áramában megjelenő harmonikus 

áramösszetevő, amely következtében a maradék áram 12-16A is lehet. Ez érintésvédelmi problémákat vet fel a 

KÖF szabadvezeték hálózat üzemeltetésénél. Ha a hálózatrész a földdel szorosan csatolt (legalább egy pontján 

közvetlenül földelt), akkor földzárlat esetén is igen nagy zárlati áram folyik, nagysága (1. . .10)˙103 A. Akár 

földelt, akár szigetelt a rendszer a földhöz képest, a különböző feszültségű vezetékek között keletkező zárlatok 

mindig nagy áramerősség kialakulását okozzák. E zárlatokat rövidzárlatnak is nevezzük. 

Alább láthatjuk összefoglalóan a 3F, 2F, 2FN és FN zárlat jellemző zárlatszámítási összefüggéseit a hibahelyen: 

 

3.2.2. ábra 

A védelmek beállításainál figyelembe kell venni, hogy a védelem felszerelési helyén a zárlati vektorképek 

jelentősen eltérhetnek a hibahelyihez képest. A földzárlatok, ill. földrövidzárlatok kialakulása a hálózatok 

csillagpont kezelésétől függenek. Hatásosan földelt hálózaton (ilyenek a 120, 220, 400, 750 kV-os hálózatok) 

földzárlat esetén is rövidzárlati áram folyik, hatásosan nem földelt (szigetelt, kompenzált, hosszan földelt stb.) 

hálózaton (1. . .35 kV) a földzárlat nem jelent rövidzárlatot. A megnövekedett zárlati áram termikus és 

dinamikus hatása veszélyezteti a villamosenergia-rendszer azon elemeit, amelyeken a zárlati áram teljes 

mértékben vagy részben átfolyik. A zárlatok – fajtájuktól függően különböző módon – csökkentik az 

együttműködő villamosenergia-rendszerben átvihető teljesítményeket, azaz befolyásolják és veszélyeztetik a 

rendszer stabilitását. 

Szakadások 

A villamosenergia-rendszer kapcsolódó elemeinél előfordulhatnak folytonossági, soros kapcsolódási 

hiányosságok, szakadások. Ilyen hiba lehet pl. vezetékszakadás, áramkötés leégése, megszakító vagy szakaszoló 

működésének elmaradása. Ezek a hiányosságok egy-, ill. kétfázisú szakadásként kezelhetők. A szakadás elrontja 

a hálózat szimmetriáját, aszimmetrikus feszültség- és áramhelyzet áll elő, csökken a megmaradt kapcsolaton 

átvihető teljesítmény, azaz nő a transzfer reaktancia, romlik a rendszer stabilitása. A szakadások részben 

túlterhelésként, részben a negatív sorrendű áramösszetevő jelenléte alapján érzékelhetők, ill. a rendellenes 

üzemállapot tényének felismerésével kiküszöbölhetők. 

Stabilitási rendellenességek 

A minőségi energiaszolgáltatás stabil üzemet feltételez, amely alkalmas a fogyasztói igények változásának 

követésére. Egy generátor stabil üzemének feltételei: a turbina által kifejtett teljesítmény (Pt) és a generátor által 

a VER felé kibocsátott teljesítmény (Pv) mindenkori egyensúlya: 

 

ahol Up – a generátor pólusfeszültsége, Uh – a rendszer feszültsége, ahová távvezetéken keresztül csatlakozik az 

erőmű, δ – az ún. terhelési szög, XT – a generátor és a rendszer közötti átviteli (transzfer) reaktancia. 
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A zárlatok során a hibahelyi sönt következtében az átviteli reaktancia (XT) megnövekszik, azaz a generátorból 

„kivihető” villamos teljesítmény lecsökken. A védelmek feladata, hogy ezen állapot minél gyorsabban 

megszűnjön és visszaálljon a teljesítményegyensúly. Egyidejűleg a gerjesztésszabályzó automatika 2-3-szorosra 

növeli a gerjesztési áramot, ami az Up növekedéséhez vezet a zárlat idejére. Ezen hatás szintén a gép 

stabilitásának megőrzését szolgálja. 

Összefoglalva a VER hibái igen nagyszámúak és nem mindig vonható éles határ a normál és az üzemzavari 

állapot közé. Gondosan szükséges megválasztani a védelem típusát és beállítását ahhoz, hogy a téves működés 

valószínűségét minimális szintre csökkentsük. 

3. A védelmi rendszerrel szembeni követelmények 

3.1. A VER megbízhatósága és a védelemtechnika 

A VER megbízhatóságára annak összes eleme hatással bír. Különösen nagy jelentősége van az adott hálózati 

egységre vonatkozó védelmi stratégiának, az ott alkalmazott védelmi készülékek megbízhatóságának és az 

optimális védelmi beállításnak. Az alkalmazott védelmi-automatikai rendszerekkel szemben elvárás, hogy hibák 

esetében megbízhatóan működjenek, de ugyancsak elvárás, hogy amikor a védett szakaszon nincs, hiba a 

védelem megbízhatóan ne működjön, azaz ne jöjjön létre fölösleges kioldás. Azonban kijelenthető, hogy a 

védelmi működés elmaradásának általában súlyosabb következményei lehetnek. Az elegendő szintű 

megbízhatóság különböző feszültségszinten más és más. A legmagasabb szintű elvárás a nagyerőművek (> 200 

MW-os blokkok) esetében és a nagyfeszültségű (220-750 kV) alaphálózaton jelentkezik. Alacsonyabb 

megbízhatósággal számolnak a 120 kV-os főelosztó hálózaton, de itt is elég szigorú követelményekkel 

találkozhatunk. A középfeszültségű (KÖF) hálózatokon csökkentett elvárás jellemző, kisfeszültségen (KIF) 

pedig a legmérsékeltebbek a megbízhatósági elvárások. 

Annak ellenére, hogy a védelmi készülékek megbízhatósága folyamatosan növekszik korszerű 

mikroelektronikai vívmányoknak és a beépített öndiagnosztikai funkcióknak köszönhetően, abszolút – 100%-os 

– rendelkezésre állású megbízható védelmi készülékről nem beszélhetünk. Az elegendő szintű megbízhatóság 

csak egy vagy többszörös tartalékolással érhető el védelmi oldalon. Továbbá számolni kell a zárlathárítás 

eszközei közül az olyan elemek meghibásodásával, amelyek szintén a zárlathárítás meghiúsulásához 

vezethetnek: pl. mérőváltóköri szakadás, megszakító KI-tekercs probléma vagy az akkumulátortelep hibája 

(+220 V működtető). 

A védelem helyes működése elsősorban a rövidzárlatoknál döntő jelentőségű, ezért a védelmek működési elvét, 

tulajdonságait úgy kell megállapítani, hogy egy védelem vagy egy megszakító rendeltetésszerű működésének 

bármi okból történő elmaradása esetén is még létrejöjjön a rövidzárlat biztos megszüntetése. Adott 

rövidzárlatnál elsősorban működni köteles védelmeket alapvédelemnek, ugyanazon megszakítókra ható, az 

alapvédelmet szükség esetén pótló védelmet tartalék védelemnek nevezzük. Ha az alapvédelem meghibásodása, 

vagy az általa működtetett megszakító hibája miatt a szomszédos berendezések védelme szünteti meg a zárlatot, 

akkor fedővédelmi működésről beszélünk. 

Helytelen védelmi működés a következő hibákra vezethetők vissza: 

a. hibás tervezés/beállítás 

b. hibás üzembe helyezés/üzemeltetés 

c. a védelmi eszköz elhasználódása 

A védelmi tervezés a legfontosabb tényező a megbízhatóság szempontjából. Az optimális védelmi stratégia és a 

megfelelő kapcsolás döntő jelentőségű a megfelelő működéshez. Ehhez megfelelő hálózati számítások végzése 

szükséges. Ismernünk kell olyan jelenségeket, mint a tranziens jelenségek és a mérőváltók viselkedése a 

tranziensek alatt. A megfelelő beállítás azt jelenti, hogy figyelembe vettük a VER primer elemeit, beleértve a 

hibás és terhelési állapotokat valamint tranzienseket is – azaz a dinamikus jelenségeket. A VER-ben minden 

folyamatosan változik így a hálózatkép, terhelés stb. A védelmi beállításoknál ezek figyelembe veendők. 

Az üzembe helyezés mindenre kiterjedően kell, hogy történjen. A védelmek számos elemhez csatlakoznak: 

megszakítók, mérőváltók és irányítástechnikai berendezések. Olyan módszerek szükségesek, amelyek teljes 

körű vizsgálatot nyújtanak. A későbbiekben ezzel külön foglalkozunk. Ma már, mivel a védelmek gyakorlatilag 
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számítógépes hálózatszerűen működnek, jelentős részt képviselnek a különböző szoftveres üzembe helyezések 

és ellenőrzések. 

Atesztelések végzésénél maximálisan törekedni szükséges arra, hogy a tényleges üzemi helyzetekre vizsgáljuk 

az üzembe helyezendő vagy üzemelő védelmet. Ez természetesen csak részlegesen oldható meg, ezért fontos a 

módszer és eszköz megválasztása. 

Avédelmek elhasználódása folyamatos jelenség. A helyes üzembe helyezés mellett is megfigyelhető az 

elhasználódás. Így például a kontaktuskopások/beégések, túlfeszültségek miatt bekövetkező sérülések és az 

alkatrészek öregedése. Két egymást követő védelmi működés között akár néhány év is eltelhet. Eközben 

bekövetkezhet meghibásodás. Ennek megelőzése periodikus felülvizsgálatokkal és ma már az igen kiterjedt 

öndiagnosztikai funkciókkal biztosítható. A modern mikroprocesszoros védelmekben ez teljes körűen 

megvalósítható. 

3.2. A védelmek képessége 

A védelmek működése statisztikai mutatókkal jellemezhető. A megfelelő megszakító működtetése vagy annak 

elmaradása jellemzi a védelem teljesítményét. A védelmi működések megítélését megkönnyítik a hálózati hibák 

zavarírási lehetősége. Jellemzően minden hibánál több objektumon „indul” számos védelem. Viszont a helyes 

működést a ténylegesen megszakítókra kiadott „KI”-parancs jelenti. 

Jellemzően a megfelelő megbízhatóság egy-egy eszközzel nem érhető el. Ehhez megfelelő tartalékolás 

(redundancia) szükséges. Például ha egy védelemnek a meghibásodási valószínűsége x = 0.001, akkor a 

védelem kettőzésével már x2= 0.000001 meghibásodási valószínűség adódik. Ezért terjedt el, hogy 

alaphálózaton a védelmeket egyenértékű alapvédelmekkel kettőzik. De az elosztó hálózatok táppontjaiban is 

alap- és tartalékvédelem kerül beépítésre (10-20 kV-on). 

3.3. A villamosenergia-átvitel alapkövetelményei a védelmi 
funkciókkal szemben 

A védelmekkel szembeni követelmények határozzák meg a védelmi stratégiákat és az optimális elvek 

megválasztását. A védelmi stratégiák azonban nem tisztán objektív alapokon nyugszanak. Vannak 

földrészenkénti, országos avagy vállalati „műszaki szokások”. Így például az angolszász területeken más 

védelmi stratégiák vannak, mint például a német befolyási területeken. De az ÉDÁSZ védelmes szokások is 

különböznek az ELMŰ-étől. 

Szelektivitás 

Valamely zárlat esetén létrejövő védelmi működések összessége, azaz a zárlat megszüntetése akkor szelektív, ha 

annak eredményeként a lehető legkisebb terjedelmű hálózatrész válik feszültségmentessé. Sugaras hálózatokon 

szelektív védelmi működés esetén a fogyasztói kieséssel jár az elérhető minimum, míg hurkolt hálózat 

szelektíven lekapcsolt zárlata a fogyasztóknál nem okoz kiesést. A szelektivitás biztosítása a védelmi zónák 

megfelelő kialakításával történik. 

Létezik az abszolút és a relatív szelektivitás fogalma. Az olyan védelmet, amelyik csak a saját védelmi zónát 

védi, abszolút szelektív védelemnek nevezzük (pl. a differenciál, ív, gáz stb.). A védelmi zóna alatt a legkisebb, 

megszakítókkal behatárolható berendezést, vagy hálózati részegységet értjük (3.3.3.1. ábra). 
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3.3.3.1. ábra 

Védelmi zónának számíthat pl. egy távvezeték, vagy egy erőművi blokk a megszakítóig bezárólag. A 

legelterjedtebb túláram és impedancia érzékelésű védelmek általában érzékelik a szomszédos zónák eseményeit 

is, „indulnak rá”. Ezeknél a szelektivitás csak egyéb kiegészítő intézkedésekkel biztosítható (pl. időlépcsőzéses 

kiegészítés). 

Ideális esetben a védelmi zónák egymást átfedik. Ilyenkor nem fordulhat elő, hogy védelem nélkül marad 

valamely pontja a VER-nek. A fenti ábrán azt láthatjuk, hogy a megszakítók egyidejűleg két zónához is 

tartoznak. 

Az „ideális” állapot gyakran műszakilag és gazdaságilag nehezen érhető el. Így például ehhez szükséges lenne, 

hogy a megszakítók mindkét oldalára áramváltót építsünk be (3.3.3.2. ábra). Ilyen elrendezésnél nincs olyan 

pont, ahol zárlat esetében elmaradna a védelmi működés. A gyakorlatban az áramváltók elrendezése a 3.3.3.2. 

ábra szerint lehetséges. Azonban, ha például az F-pontban következik be a zárlat, akkor működik a 

gyűjtősínvédelem, de megmarad az F hibahely zárlati táplálása a leágazás másik vége felől. Ezen probléma 

például úgy oldható fel, ha védelmi szinkronozás van kiépítve a leágazás két végpontja között. 

 

3.3.3.2. ábra 

A védelmi zónákat jellemzően az áramváltók határozzák meg. Ma már jellemzően ún. mezővédelmek vannak, 

amelyek egy-egy védelmi zónát képeznek (3.3.3.3. ábra). 
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3.3.3.3. ábra 

Így vannak komplex generátor-, távvezeték-, gyűjtősín- és távvezetékvédelmek. Kialakításban a komplex 

védelmek egy–egy szekrénybe kerülnek elhelyezésre. 

A védelmek gyorsasága 

A zárlat megszakításának gyorsasága a korszerű energetika alapvető követelménye. A zárlat fennállása alatt a 

hibahely roncsolódik, a hozzávezető hálózati elemek hőmérsékletét pedig a zárlati áram négyzetével arányos 

Joule-hő az időtartammal egyenes arányban, gyorsan növeli. 

A hibahelyi rongálódás erősebben függ a megszakítás gyorsaságától, mint a zárlati áram nagyságától. A zárlatok 

döntő többsége villamos íven át jön létre. Az Rív ívellenálláson átfolyó Iz zárlati áram t idő alatt: 

 

hőt termel, ahol Iz (A), Rív (Ω), t pedig (s) dimenziójú mennyiség. Mivel az ív ellenállása maga is az áram 

függvénye és jó pontossággal az 

 

törvényszerűséget követi, ahol K az ív hosszát is magában foglaló állandó, ezért a behelyettesítés után 

 

összefüggés adódik, ami világosan rámutat a zárlati idő döntő szerepére. 

A zárlati idők különösen az alaphálózaton és az erőművekből kifutó átviteleknél igen nagy jelentőséggel bírnak, 

mivel a zárlat idején az erőműből „kihozható” teljesítmény lecsökken a transzfer impedancia növekedése miatt. 

A korszerű védelemtechnikában a szelektivitás és a gyorsaság egymásnak ellentmondó követelményét egyre 

inkább a gyorsaság javára oldják fel olyan működési elvű védelmek alkalmazásával, amelyek nem igényelnek 

szándékos késleltetést a szelektivitás érdekében. A későbbiekben tárgyalásra kerülő ilyen, ún. villamos 

szelekcióval működő védelmek (pl. különbözeti védelem, nagyáramú pillanatrelék) a szelektív működéshez 

szükséges döntést 5...40 ms alatt is elvégezhetik. Közép- és kisfeszültségen a korszerű megszakítók kikapcsolási 
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önideje 40...100 ms között van, így a teljes zárlatoltási idő 45...140 ms közé esik. Az ilyen gyorsan 

megszüntetett zárlatok döntő többsége maradó sérülést nem okoz, az automatikus vagy kézi visszakapcsolás 

rendszerint sikeres. Ki kell emelni azonban, hogy kisfeszültségen a megnövekedett zárlati áramok miatt – akár 

120-150 kA – szintén problémát okozhat az elhúzódó zárlathárítás. Ma már szintén megjelentek olyan 

rendszerek, amelyek a pusztító íves zárlatok fennállását 2-3 ms-ra csökkenthetik. Ezeket nevezik ívzárlati 

védelmeknek. (Arc-Protection). 

Védelmek érzékenysége 

E fogalom azt jelenti, hogy adott védelem a feladatául kitűzött funkciót biztosan végre tudja hajtani akkor is, ha 

a zárlat fajtája, helye és az üzemállapot az érzékelés szempontjából a legkedvezőtlenebb. Számszerűen az 

érzékenységi tényezővel szokták kifejezni, amely az előbbi feltételek esetén érzékelt érték és a védelemreagáló 

elemén beállított működési küszöbérték hányadosa. Minimálisan megkívánt értéke 1,15...1,2. Azaz pl. a 

növekedést érzékelő védelmeket legalább 20%-al kisebbre kell, hogy tudjuk választani a legkisebb előforduló 

értéknél. 

A védelmek egyszerűsége 

A megbízhatóságot növeli továbbá a könnyű vizsgálhatóság és a részműködésekre is kiterjedő, maradó 

jelzésrendszer. Hangsúlyozni kell, hogy bonyolult üzemzavarok utólagos rekonstrukciója elsősorban a védelmi 

jelzések alapján lehetséges. Van egy régi védelmes mondás: az olvadóbiztosító a legjobb védelem még ma is. 

Bonyolult egyenlet alapján működik, de mivel egyetlen elemből áll rendkívül egyszerű. 

A védelmek gazdaságossága 

A védelmek létesítése különböző feszültségszinten más-más költséggel bír. Egy háztartás védelmét biztosító 

túláramvédelmi primer relé 400-600 Ft-ot képvisel, míg mondjuk egy nagyfeszültségű transzformátor komplex 

védelme 2-4 millió forintos beruházást jelent. Mindig az elegendően megbízható, egyszerű és gazdaságos 

megoldásra kell törekedni a védelmi eszköz kiválasztása során. 

A védelmek gyorsasága nem csak a termikus igénybevétel miatt fontos, de különösen a nagyfeszültségű 

kooperációs hálózatokban a tranziens stabilitás megtartása szempontjából. Különösen a fáziszárlatok súlyosak a 

stabilitási szempontból, mert jelentősen csökken az erőművekből „kivihető” teljesítmény szintje. 

A modern védelmekkel szembeni rendszerkövetelmények 

Az alállomások szekunder rendszerének létesítése, felújítása és bővítése során az alábbi követelményeket kell 

figyelembe venni. 

A MŰSZAKI SZÍNVONAL ÖSSZHANGJÁNAK BIZTOSÍTÁSA: A szekunder rendszer tervezése, létesítése 

során a műszaki színvonal csak a primer és szekunder technológia együttesében értelmezhető, ezért a primer és 

szekunder technológia műszaki színvonalának összhangját az alállomás – mint együttműködő egész – 

figyelembevételével kell biztosítani. Az alállomási szekunder rendszernek együtt kell működnie a fölérendelt 

irányítási, ellenőrzési célú ipari, regionális (pl. KDSZ) és országos egységes üzemirányítás rendszerével 

(MAVIR). 

A MŰSZAKI SZÍNVONAL KÖVETELMÉNYEI: A relévédelmi-automatikai és az irányítástechnikai rendszer 

elemei ma már digitális működési elvűek és kialakításúak legyenek. A szekunder rendszer elemei feleljenek 

meg a megvalósítás időpontjában a technikai fejlődés által létrehozott legmagasabb műszaki színvonalnak, 

amely a gyakorlatban már bizonyította alkalmasságát. Ugyanakkor egy bizonyos óvatos konzervatizmust fenn 

kell tartani – pl. nem telepíteni olyan megoldásokat, amelyek nem rendelkeznek megfelelő referenciákkal. Az 

alkalmazott elemek feleljenek meg a vonatkozó MSZ, IEC ill. EN szabványok és európai irányelvek legutolsó 

kiadásainak. 

A TELJES RENDSZER MEGBÍZHATÓSÁGA: A teljes rendszer megbízhatósága, rendelkezésre állása legyen 

legalább a hagyományos (az adott időpillanatban üzemelő) szekunder technikának megfelelő szintű. Egy elem 

kiesése megengedett, de ez nem eredményezheti a rendszer egészének működésképtelenségét. A korszerű 

elemek alkalmazása mellett rendszerszinten a megbízhatóság és a biztonságos működés szempontjából 

optimalizált megoldásra kell törekedni. 

A FOLYAMATOSAN FEJLŐDŐ SZEKUNDER TECHNIKÁBÓL ADÓDÓ FUNKCIONÁLIS 

LEHETŐSÉGEK KIHASZNÁLÁSA: A korszerű szekunder rendszerek egyik előnye, hogy további (az 
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alapkövetelményeken túlmenő) funkciókra a hagyományos technikánál sokkal gazdaságosabban alkalmassá 

tehetők, ezért törekedni kell ezen lehetőségek kihasználására. Ez különösen nehéz, amikor „őrségváltás” történik 

valamilyen technikai megoldásban. Ilyen jelenleg pl. az IEC61 870-es szabványról az IEC 61 850-esre való 

áttérés. A két rendszer még jó ideig együtt fog létezni, ami számos nehézséggel jár. 

RELÉVÉDELEM-AUTOMATIKA (RVA) ÉS IRÁNYÍTÁSTECHNIKA (IT): A relévédelmi-automatikai és 

irányítástechnikai rendszerben ön- és lehetőleg kölcsönös tesztfunkcióval rendelkező digitális készülékeket kell 

alkalmazni. A készülékek tegyék lehetővé a távfelügyeletet és a távkezelést is. Eddig az IT és a RVA külön 

rendszereket képeztek és az üzemeltetésben is, a védelmes és az irányítástechnikai terület szét volt választva. 

Ma már készülékszinten és az új szabványnak (IEC 61 850) köszönhetően okafogyottá vált ezen bontás. 

A SZEKUNDER TECHNIKA ELHELYEZÉSE: Az egyes szintekre elosztott funkciókat ellátó elemeket 

mezőorientáltan, szükség esetén célszerűen decentralizáltan, a technológiához minél közelebb célszerű 

telepíteni. Nagyfeszültségű állomásokban megjelentek a szabadtéren elhelyezkedő mezőkbe telepíthető 

„reléházak”. A KÖF védelmek pedig a beltéri KÖF-cellák szekunder terében kerülnek elhelyezésre. 

A RELÉVÉDELMI RENDSZER FÜGGETLENSÉGE: A relévédelmi rendszer – működésének fontosságát és 

megkövetelt gyorsaságát is alapul véve – funkcionálisan nem integrálható az irányítástechnikába 120 kV és e 

fölötti feszültségszinteken. A relévédelem függetlenségét a relévédelmi be- és kimeneti jelekre vonatkozóan 

(egyen- és váltakozó áramú) biztosítani kell. 

A KORSZERŰ SZEKUNDER TECHNIKA KÖRNYEZETI IGÉNYEI: Az alállomási környezetet úgy kell 

kialakítani, hogy az feleljen meg a digitális relévédelemi-automatikai és irányítástechnikai rendszerben 

alkalmazott berendezések üzembiztos működéséhez szükséges feltételeknek (hőmérséklet, por, páratartalom 

stb.). 

A korszerű (digitális) elemek megbízható működése érdekében valamennyi zavaró környezeti hatás feltárása és 

figyelembevétele szükséges. 

A főbb környezeti feltételek, hatások: 

• EMC (földelő háló, árnyékolt kábelezés), 

• klimatikus viszonyok (hőmérséklet, páratartalom, légszennyezés, por stb.), 

• mechanikai behatások. 

ÉLETTARTAM: A relévédelemi-automatikai és az irányítástechnikai rendszer méretezett élettartama 15 év 

legyen (az üzembe helyezéstől számítva). Az ember-gép kapcsolatot biztosító számítástechnikai eszközök 

élettartama – a technikai fejlődést is figyelembe véve – jelentősen kevesebb (7 év) is lehet. Itt meg kell említeni, 

hogy a 15 éves időszak alatt a különböző felújítások a védelem beruházási költségének akár kétszeresét is 

kitehetik. 

MŰKÖDTETÉS: A megszakító-pólusoknak két (villamosan) független kioldó tekercse legyen. 

Az egyik „Ki”-tekercset az egyik alapvédelem és a kézi/táv-működtetés, a másik tekercset a másik alapvédelem 

és a tartalékvédelmek működtessék. Az autonóm zárlati túláramvédelem kioldó impulzusa a második kioldó 

tekercsre közvetlenül (megszakító segédérintkezőn keresztül), az egyéb védelmek kioldó impulzusa ugyanerre a 

tekercsre diódán keresztül hasson. Az alap- és tartalékvédelem működéséhez szükséges egyenáramú köröket 

független alelosztókról kell táplálni. Az alállomási megszakítók „KI” működtetése a pozitív ág kapcsolásával 

történjen (egysarkú működtetés) az egyenáramú segédüzem kialakításától függetlenül. Az alállomási 

megszakítók „BE” működtetése a pozitív és a negatív ág kapcsolásával (kétsarkú működtetés) történjen az 

áramkörönként külön-külön negatív vezetékezéssel szerelt egyenáramú segédüzem esetén. Meglévő közös 

földelt negatív sarkú egyenáramú segédüzem bővítése esetén csak a pozitív ág kapcsolásával (egysarkú 

működtetés) történjen a be-, ill. a visszakapcsolás feltételét a következők szerint kell kialakítani: 

• „nemzetközi távvezetéknél” és néhány kiemelt fontosságú hazai távvezetéknél automatikus visszakapcsolás 

feszültséghiány vagy szinkronizmus ellenőrzéssel, 

• „hazai távvezetéknél” automatikus visszakapcsolás feszültséghiány vagy szinkronizmus ellenőrzés nélkül, 
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• kézi/táv-bekapcsolásnál feszültséghiány vagy szinkronizmus ellenőrzéssel (az ellenőrző funkciót az 

irányítástechnika tartalmazhatja), 

• a megszakítók helyi villamos/mechanikus „BE” működtetése feszültséghiány vagy szinkronizmus ellenőrzés 

nélkül, 

Az alállomási szakaszolók „BE”, „KI” működtetése a pozitív és a negatív ág kapcsolásával 

(kétsarkú működtetés) alakítandó ki. 

VIZSGÁLATI KÖVETELMÉNYEK, ALKALMASSÁGI TANÚSÍTVÁNY: A relévédelemi-automatikai, 

valamint az irányítástechnikai rendszerekben alkalmazott készülékeknek alkalmassági tanúsítvánnyal kell 

rendelkezniük. Ma hazánkban az OVRAM Labor végzi a védelmek vizsgálatát, és adja ki az ún. 

rendszerengedélyt az új berendezésekre. 

4. Védelmi algoritmusok 

A védelmi algoritmus eljárásra utal, amely segítségével a mérendő jeleket (i, u, z, …f ) feldolgozzuk. Ezen 

mennyiségekre az jellemző, hogy tartalmazhatnak 50 Hz-es összetevőt, egyenáramú komponenst és különböző 

harmonikusokat. Felmerül a kérdés, hogy melyik összetevő mérése adja a legmegbízhatóbb eredményt a 

védelmi működéshez. 

A védelemtechnikai mérések módszere (algoritmusa) abban különbözik az egyetemleges méréstechnikában 

megszokottaktól, hogy: 

• nem állandósult, hanem jellemzően átmeneti (tranziens) folyamatok áramát, feszültségét és ezek derivált 

mennyiségeit mérjük, 

• a mérés ideje néhány milliszekundum és néhány tíz milliszekundumra korlátozódik, 

• a mért mennyiségek tartalmazhatnak egyenáramú komponenst és harmonikusokat, plusz zavarjeleket, 

• a zárlati áramok és feszültségek mérőváltókon keresztül jutnak a védelem mérőművébe, ezért ezek működési 

jellemzőit sem szabad elhanyagolni! 

Összességében kijelenthető, hogy az alkalmazandó mérési algoritmusok egyediek és azokhoz kellő alapossággal 

kell viszonyulni. 

5. Védelmek érzékelőelemei 

5.1. A védelmi rendszerek érzékelési alapelvei 

Pillanatérték érzékelés 

Ugyanazon hálózati feltételek mellett és hibánál az áram felvehet különböző értékeket a zárlat kezdeti 

időpontjától függően. Ahogy a 3.5.1.1. ábra alapján belátható a megszólalás bekövetkezhet, de el is maradhat. 
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3.5.1.1. ábra 

Több lehetőség kínálkozik az áram érzékelésére. Az egyik legkézenfekvőbbnek az látszik, hogy vizsgáljuk az 

áram pillanatértékeket: 

, azaz ha az áram pillanatértéke meghalad egy előre beállított szintet (komparálási szint) akkor 

működjön a védelem. 

A pillanatérték-figyelés és működtetés egyszerűen realizálható, mint később látni fogjuk (elektromágneses elven 

ún. Reed-relével, elektronikus komparátor-kapcsolással, vagy olvadóbiztosító is adhat gyors kioldást – <5ms, 

azaz kevesebb, mint negyed periódus). Ennek ellenére ritkán alkalmazzuk a pillanatérzékelést, mivel nagy a 

tévesztés esélye. Bármilyen zavarjel is okozhat téves védelmi működést. Csak olyan alkalmazásokban nyúlunk 

ezen eszközhöz, ha a gyorsasághoz jelentős érdek fűződik és a beállítási értéket a névleges áram-szint 

többszörösére állíthatjuk és a zárlati szintek jelentősen nem változhatnak. 

A 3.5.1.2. ábra alapján belátható, hogy egy adott áramkomparálási-szint esetén a működés a tranziens összetevő 

meglététől is jelentős mértékben függ. Ennek megfelelően pillanat-érzékelésű túláramvédelem kialakítása nagy 

körültekintést igényel. A gyakorlatban nem is terjedt el. 
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3.5.1.2. ábra 

A zárlati áram rendelkezhet tranziens összetevőkkel, amelyben lehetnek csillapodó zárlati komponensek: 

szubtranziens, tranziens és egyenáramú összetevő. A zárlati áram szubtranziens összetevője csak a 

generátorközeli zárlatoknál lehet fontos. Hálózati zárlatoknál elegendő a generátorok tranziens összetevőjével 

számolni. 

A tranziens zárlati komponensek nem alkalmasak arra, hogy nagyságuk alapján értékeljük a zárlati jelenséget, 

mivel a tranziens összetevők leginkább a zárlat bekövetkezésének pillanatától függnek, és kevésbé jellemzik a 

hibahely helyét, távolságát a védelem felszerelési helyéhez képest. A védelmekben jellemzően a zárlati áram 

állandósult 50 Hz-es összetevője használható kiértékelésre. Ezért a tranziens komponensek kiszűrése 

szükségszerű a megfelelő védelmi kiértékeléshez. Elvben a tranziens összetevők néhány periódus alatt 

csillapodnak és csak a zárlati áram mértékadó, állandósult összetevője marad. Ekkor már az árammérés 

megbízhatósága megnövekszik. 

Kétféle árammérés terjedt el a védelmi eljárásokban: az áram effektív értékének (true-RMS) vagy 

egyenirányított középértékének (rectifired avarage level) mérése. 

Effektívérték-mérés (TrueRMS) 

Ez a módszer a mérendő mennyiség négyzetre emelésén majd átlagolásán alapul (true-RMS). Egy integrálási 

műveletet is tartalmaz, amelynek köszönhetően a mérés zavarérzékenysége alacsonyabb, mint például a 

pillanatérték érzékelés. Az átlagolás, azaz integrálás – a méréstechnikából ismert módon – jelentősen csökkenti 

a zavarjelekből származó mérési bizonytalanságot. 
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A védelmi algoritmus vizsgálatánál lényeges szempont szokott lenni a harmonikus- érzékenység. Ha például 

vesszük az effektívérték-mérést realizáló elektromágneses relét, az a „k”-adik harmonikust ugyanúgy hozzáméri 

az alapharmonikushoz: 

 

ahol i(t) egy alap- és harmonikusokat tartalmazó áram. Elvégezve a négyzetre emelést: 

 

Ez bizonyos esetekben akár hibás működést is okozhat. A jelenlevő harmonikus áram esetleg téves működést is 

előidézhet. Jellemzően a védelmek az alapharmonikus érzékelését végzik. 

Egyenirányított középértékmérés 

A másik elterjedt mérési elv a középértékmérés. Ekkor a mérendő jel abszolút értékét képezzük, majd annak 

integrált középértékét vesszük. Az abszolútérték-képzés gyakorlatilag a mérendő jel ún. kétutas egyenirányítását 

jelenti az elektronikus gyakorlatban. 

 

3.5.1.3. ábra 

Ahol T a periódusidő. Amennyiben egy szinuszos feszültség abszolút értékét képezzük és átlagolás nélkül 

Fourie-transzformációval sorba fejtjük: 

 

kifejezést kapjuk. Azt láthatjuk, hogy a Fourie-sorba fejtés után a második harmonikus már csak az 

egyenirányított középérték 2/3-részével van jelen, azaz jelentős rész az elvből kifolyólag elnyomódik. 

Ez utóbbi ténynek köszönhető, hogy sokszor elektronikus védelmek esetében előnyben részesítik az 

egyenirányítós elvet. Az elektromechanikus védelmi rendszerekben az egyenirányítós Deprez-relék jelentették a 

legmagasabb fejlettségi formát. A hazai gyakorlatban ez a BBC LZ 32 jelű készülékében nyilvánult meg. 

Két villamos mennyiséget feldolgozó mérési elvek 

A védelemtechnikában elterjedtek a két villamos mennyiséget alkalmazó elvek. A két leggyakoribb a 

teljesítményirány-érzékelés és az impedanciamérés. Hurkolt hálózatoknál a szelektivitás biztosításához 

nélkülözhetetlen a zárlati teljesítmény és/vagy impedancia érzékelése. 
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3.5.1.4. ábra 

Két villamos mennyiségre vonatkozó impedancia-, illetve teljesítménymérés visszavezethető szög- vagy 

egyenirányított középértékmérésre. 

Hányados érzékelők, mérlegelv és szögmérési elv 

Igen gyakran valamilyen, az impedancia-síkon tetszőleges elhelyezkedésű karakterisztikájú mérőegységre van 

szükség. 

 

3.5.1.5. ábra 

Az ilyen feladatok egyszerű impedancia- vagy teljesítménymérésekkel (Z=U/I, S=UI) nem oldhatók meg. Az 

eltolt karakterisztikák vagy egyenesekkel határolt ún. poligon karakterisztikák realizálásához speciális lineáris 

transzformációk és mértani tételek felhasználásával lehet eljutni. 

A relék egy nagy csoportja két villamos mennyiséget hasonlít össze, és ennek eredményétől teszi függővé a 

beavatkozást. E csoportba tartoznak a különféle impedanciarelék és teljesítményirány-relék. Az ilyen jellegű 

relék megvalósítására két elterjedt módszert alkalmaznak, az egyik az abszolút értékek, a másik a fázisszögek 

összehasonlítása alapján működik. Így két relétípus alakult ki, a mérlegrelé és a fázisszögrelé. Mindkét 

relétípussal kialakíthatók a védelmi technikában alkalmazott és ismert karakterisztikák. Hogy mikor melyik 

megoldást részesítik előnyben, azt mindig a konkrét feladat ismeretében lehet eldönteni. 

5.2. A relék fogalma, feladata és alapvető jellemzői 

A védelmeket gyakran csak relének nevezik, mivel korábban jellemzően „relé” kivitelük volt, azaz volt egy 

érzékelő-működtető tekercsük és egy parancs végrehajtó kontaktusuk. 
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A védelmi relék valamilyen fizikai, többnyire villamos mennyiség megváltozását (megjelenését, eltűnését, 

nagyságának változását) érzékelik és e változás előre meghatározott, beállított mértékének elérése vagy 

meghaladása esetén olyan elmozdulást végeznek, amelynek segítségével a hozzájuk kapcsolódó berendezések 

(megszakító, szabályozó, jelző stb.) állapotváltozását hozzák létre. A működést jelentő elmozdulás rendszerint 

egy érintkező zárását (nyitását) okozza, amely egy vezérlőáramkört befolyásol. Digitális védelmekben a logikai 

szintek, és logikai kapcsolatok eredményeként változik a relé állapota. Illetve az összetett védelmekben a relék 

működése láncszerűen történik, pl. áramrelé érintkezője időrelé gerjesztő áramkörét zárja, az időrelé érintkezője 

segédrelét működtet, utóbbi pedig a megszakító kioldást vezérlő áramkörét kapcsolja stb. A relék feladata tehát 

kettős: érzékelés és parancsadás. Ennek megfelelően a legegyszerűbb villamos relének is legalább két áramköre, 

s így négy csatlakozó kapcsa van. 

A villamos mennyiségeket (áram, feszültség, frekvencia, energiairány, impedancia stb.) érzékelő relék 

működése alapvetően abban különbözik az ugyanolyan mennyiségeket mérő műszerektől, hogy utóbbiakkal 

ellentétben a relékkel nem állapítják meg a vizsgált mennyiség nagyságának éppen uralkodó értékét, hanem csak 

azt, hogy ezen érték egy beállított, meghatározott nagyságnál kisebb vagy nagyobb-e. Működésük tehát nem 

folytonos, hanem billenő jellegű. 

Az elektronikai terminológiában a relé egy komparátor. Mint látni fogjuk az elektronikus relék lényegében 

komparátorok. Úgy is mondhatnánk, hogy a túláramrelé olyan ampermérő, amelynek a mutatója valamilyen 

értéknél zár egy kontaktust. 

Minthogy a relék működését kiváltó nyomaték többnyire a működést jelentő elmozdulás során maga is 

megváltozik, továbbá az elkerülhetetlen súrlódás mindig a mozgással ellentétes irányban hat, egy nyugalmi 

állapotban volt relé meghúzása és egy meghúzott relé nyugalmi helyzetbe történő visszaállása az érzékelt 

villamos mennyiség nem ugyanazon értékénél következik be. A megszólalási és elengedési érték hányadosát 

tartóviszonynak (ct), reciprokát (ce) elengedési viszonynak vagy ejtőviszonynak nevezzük. Ha pl. egy áramrelé 

adott beállítás mellett 5 A-nél szólal meg és 4 A-nél enged el, akkor 

tartóviszonya: ct= 5/4 = 1,25 

ejtőviszonya: ce= 4/5 = 0,8 

A példa szerinti értékek egyúttal a gyakorlatban megengedett szélső értékek. 

A relék nagy részénél a megszólalási érték az e célra szolgáló skálán adott határok között beállítható. A 

tényleges megszólalási érték és a skálán beállított érték különbsége a skálahiba, amit a skálaértékhez viszonyítva 

százalékosan szokás kifejezni. Jó minőségű relénél a skálahiba az 5%-ot nem haladja meg. Adott beállítású relé 

többszöri megszólalása a mért mennyiség nem pontosan azonos értékénél következik be. E tulajdonság a relé 

szórása. Mennyiségileg úgy fejezik ki, hogy több, rendszerint tíz működésből megállapítják a megszólalást 

kiváltó legnagyobb és legkisebb érték különbségét és ezt viszonyítják az átlagos értékhez. A védelmi célokat 

szolgáló relék szórása 5%-nál mindig kisebb. 

A relék osztályozása 

A sokféle célú, elvű, szerkezetű és tulajdonságú relék célszerű osztályozása a működési elv, a megszólalást 

kiváltó mennyiség, az érzékelőszerv kialakítása, a parancsadó szerv kialakítása és az érintkezők működésmódja 

szerint történhet. 

Működési elv szerint  megkülönböztethetők: 

• elektromechanikus relék, 

• olvadóbiztosítók, 

• egyéb elven működő relék, 

• elektronikus (analóg elvű kb. 1970-től terjedtek el), 

• digitális (mikroprocesszor alapú, 1990-től jelentek meg tömegesen) 
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Az elektromechanikus védelmek elve megegyezik a hasonló rendeltetésű mérőműszerek elvével: az 

elektromágneses relé a lágyvasas mérőműszerrel azonosan működik; a Deprez relé az egyenirányítós Deprez 

műszerhez, míg az indukciós relé az indukciós fogyasztásmérőhöz hasonlít működési elvét tekintve. 

Az elektronikus relé többnyire nem elemi relé, hanem kapcsolási kombináció. Jellemzően műveleti erősítők, 

tranzisztorok és diódák valamilyen analóg áramköri kapcsolása. Hazai gyártásuk és elterjedésük 1970-90-es 

évekre tehető. Típusjelzésük ETI, ETIVA, ETV stb. 

A digitális védelmek mikroprocesszor alapúak és valamilyen szoftver alapján látják el a védelmi funkciót. 1990-

ben indult meg a rohamos terjedésük. Ma már szinte kizárólagosan ezeket telepítik mint szekunder védelmeket. 

A digitális védelmeknél megjelent a hálózati (network) szemlélet – azaz a készülék helyi hálózatba, illetve 

távolabbi hálózatokba való beforgatása. Ezáltal egyrészről a teljes rendszer biztonsága növekszik, másrészről 

lehetővé teszi a teljes távoli felügyeletet és vezérlést (Supervisory Control and Data Aquisition – SCADA). 

Az utolsó csoportba tartoznak a nem villamos mennyiséget érzékelő relék pl. a transzformátorok 

gázképződésére és olajáramlására reagáló Buchholz-relék, nyomásváltozásra működő relék stb. 

A megszólalást kiváltó jellemző mennyiség szerint az alábbi csoportok állíthatók fel: 

Áramrelék 

A relé tekercsén átfolyó áram beállítással meghatározott értékének túllépésekor működnek. Rendszerint In= 5A, 

vagy ma már elterjedtebben In= 1A névleges szekunder áramú áramváltóhoz való csatlakozásra készülnek. A 

megszólalási áram az egyes típusoknál általában (l…2)In, esetleg (0,5...1,0)Inközött állítható be. Egyes célokra 

(4...8)Inés (8...16)Insávon belül megszólaló relék is készülnek. 

Feszültségrelék 

Az érintkező kialakítási módjától függően feszültségemelkedési és feszültségcsökkenési változata van. 

Többnyire: 100 V vagy ritkábban 200 V névleges szekunder feszültségű feszültségváltókról való táplálásra 

készítik. A beállítási skálatartomány többféle, de a skála-határok aránya rendszerint 1:2, pl. 60...120 V, vagy 

30...60 V. A feszültségrelék jellemzően nem önálló módon kerülnek alkalmazásra, hanem mint kiegészítő vagy 

reteszelő készülékek. 

Teljesítményirány-relék 

A teljesítményrelék, vagy más néven energiairány-relék, a wattos vagy meddő teljesítményáramlásra vagy egy 

adott feszültség és áram közötti fázisszögre adják a maximális nyomatékot. Két bemenetük van: áram és 

feszültség. Nyomatékuk nagysága és előjele az áram, a feszültség és a köztük lévő szög valamelyik 

szögfüggvényének szorzatától függ, ezért szorzatreléknek is nevezzük őket. Elmozdulásuk mindkét irányban 

lehetséges, így két érintkezőjük van, amelyek az egyik és másik energiairánynak felelnek meg. Beállítási 

lehetőségük nincs. Rendszerint In=1A és 5 A és Un=100 és 200 V névleges csatlakozási értékre készülnek. 

Impedanciarelék 

Szintén két bemenetük van, egy áram- és egy feszültség-. A nyomatékukat a feszültség és az áram hányadosa 

szabja meg. Megszólalnak, ha a hányados a beállítással meghatározott érték alá süllyed. Többnyire In=1 A és 5 

A, és Un =100 és 200 V névleges értékre készülnek. 

Frekvenciarelék 

A váltakozó áram frekvenciáját érzékelik. Un=100 V névleges feszültségű feszültségváltóhoz csatlakoznak. 

Megszólalnak, ha a frekvencia a beállított érték alá csökken, vagy föléje emelkedik. Európában a névleges 

frekvencia 50 Hz, a relék beállítási tartománya rendszerint 45...55 Hz. 

Impulzusra vagy egyenfeszültségre működő relék 

E kategóriába sorolhatók a segédrelék és az időrelék, amelyek tekercse a tápfeszültség forrásból csak nulla, vagy 

gyakorlatilag névleges működtető feszültséget kaphat, és ennek megfelelően húz meg vagy enged el. Feladatuk 

tehát az előző csoportoktól eltérően nem a kapcsaikon megjelenő villamos mennyiség nagyságának megítélése, 

hanem csupán annak jelenléte és hiánya közötti megkülönböztetés. Az időreléknek igen sok fajtájuk van: 

meghúzás vagy elengedés késleltetés, emlékező relé, jelszint változásra induló relé stb. 
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A felsorolás csak a legjellemzőbb rendeltetéseket tartalmazza. Egyes összetett relék (pl. stabilizált különbözeti 

relék, áramtól függő késleltetésű túláramrelék stb.) a fenti kategóriákba egyértelműen nem sorolhatók be. 

A szorzat-, ill. hányadosrelék két villamos mennyiség együttes hatására működnek, a többiek egy villamos 

mennyiség változására szólalnak meg. Az előbbiek az impedancia- és teljesítményirány-relék. 

Az érzékelőszerv kialakítása szerint beszélhetünk primer és szekunderrelékről. Primer jellegű az érzékelés, 

ha mérőváltók közbeiktatása nélkül a relén az ellenőrzött áram közvetlenül áthalad, ill. a relé közvetlenül a 

mérendő feszültségre csatlakozik. Szekunder érzékelésűek az áramváltók, ill. feszültségváltók szekunder 

tekercséről táplált relék. 

A parancsadó szerv kialakítása szerint a működtetés közvetlen vagy közvetett hatású lehet. Az előbbi 

csoportba tartoznak a kioldók, amelyeknél a mechanikai elmozdulás közvetlenül működteti a megszakító 

kilincsművét. A közvetett hatású relék érintkezője működtető segédáramforrás közvetítésével hat a 

megszakítóra. Ezek a szorosabb értelemben vett relék. Mivel mind az érzékelésnek, mind a parancsadásnak 

kétféle módja van, elvben négyféle kombináció alakítható ki: 

• primer kioldó, 

• primer relé, 

• szekunder kioldó, 

• szekunder relé. 

A védelemtechnikában döntő súllyal a szekunder reléket, korlátozott mértékben a primer kioldókat 

alkalmazzák. A másik két kombináció csak elvétve fordul elő. 

Kisfeszültségen igen elterjedtek a primer kioldók. Ide sorolhatók az ún. kisautomaták, amelyek ma a KIF 

hálózatok és fogyasztók szinte kizárólagos védelmi eszközei. 

Az érintkezők működésmódja szerint a relék vagy munkaáramú, vagy nyugalmi áramú érintkező révén 

fejtik ki hatásukat. A gyakorlatban elsősorban munkaáramú vezérlést használnak. 

5.3. Elektromechanikus védelmek 

Az elektromechanikus relék (EMR) alkalmazása kb. 100 évre tekint vissza. Működésük lényege, hogy villamos 

mennyiség hatására mozgató erő jön létre, amely a parancsadó kontaktust működésbe hozza. A mozgatást 

elektromágnes vagy indukciós kölcsönhatás hozza létre. Lényeges előnyként jelentkezik ilyen reléknél, hogy a 

működtető áram vagy feszültség és a parancsadó kontaktusok nincsenek egymással galvanikus kapcsolatban. 

Az elektromechanikus relék az alábbiak szerint csoportosíthatók: 

• behúzó armatúrás (elektromágneses) 

• mozgó tekercses 

• indukciós 

• termikus 

• motoros jellegű 

• mechanikus típusú 

• speciális elvű védelmek 

A legelterjedtebbek az elektromágnes elvű relék. Ezeknek, a feladattól függően, több típusa alakult ki. 

A billenő fegyverzetű elektromágneses reléket (3.5.3.1. ábra) rendszerint egyenáramról működtetik. Ezeknél 

egy rugó ellenében történik a behúzás. A tekercs lágyvasra van tekerve. A mozgó rész szintén lágyvas. Az 

elmozdulás a mechanikailag összekapcsolt kontaktusok záródását is elvégzi. Hasonló működésű a szoleonid 

jellegű kialakítás. 
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3.5.3.1. ábra 

 

3.5.3.2. ábra 

Mindkét relé meghúzási és elengedési értéke között jelentős különbség tapasztalható. A DC relék egy 

különleges fajtája a Reed-relé (3.5.3.2. ábra), amikor is a lágyvasas fegyverzetek és az érintkező kontaktus 

ugyanazon szerkezeti rész. 

A kontaktusok jellemzően robosztusak, így nagyobb parancsadó áramokat is tudnak kapcsolni. Megszakítók 

vezérlése esetében ez akár 30 Ampert is jelenthet. A megfelelő működést megzavarhatja a remanens mágneses 

jelenség, ezért a vasmag alacsony remanenciájú anyagból készül. Ezen relék működési ideje jellemzően kb. 100-

400 ms, de a Reed-relék ennél lényegesen nagyobb sebességre képesek. A fogyasztásuk a tekercsműködtetési 

körben (DC) alacsony szintű, jellemzően 0.05-0.2 W. 

Az áram és feszültség érzékelésére alkalmas EMR abban különbözik a DC típusoktól, hogy a megszólalási és 

elengedési áramértéket közelítik egymáshoz ~ 10%-on belüli értékre. Így tartóviszonyuk kb 0.8-0.96, azaz 

elengedett és meghúzott állapotban közel azonos fluxus halad át a mágnesvezető anyagból elkészített lágyvasas 

fegyverzetek között. Vannak alkalmazások, amikor ún. polarizált relék vagy a hasonló jellegű Deprez-relék 

szükségesek. 
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3.5.3.3. ábra 

A 3.5.3.3. ábrán látható polarizált relé alkalmas úgy kétállapotú (bistabil) relés alkalmazásra, mint monostabil 

típusú kialakításra. A működtető áram be- vagy kikapcsolja. A kialakítás függvénye, hogyan válik bistabil 

jellegűvé. Ezen védelmek csak DC meghajtásra alkalmasak. 

A Deprez-elv jól ismert a méréstechnikából. Állandó mágnes által létrehozott B indukciójú térben egy 

elfordulni képes tekercs helyezkedik el, amelyen DC áram esetén elfordító erő jön létre. 

 

 

3.5.3.4. ábra 

A Deprez-relékkel nagy pontosság és gyors működés érhető el. Váltakozó áramú működéshez ún. 

egyenirányítós relét alkalmaznak. Ez jellemzően egy Graetz-hídkapcsolás, amely kétutas működésű és 

lényegében a mérendő áram vagy feszültség abszolút értékét méri. A helyes működés biztosításához a relét 

áramgenerátorosan kell meghajtani, hogy a diódák küszöbfeszültsége ne befolyásolja a mérés pontosságát. 

Az egyenirányítós Deprez-relé volt az első relés korszak (1970-ig) csúcseleme. Ezekkel készültek a legutolsó 

elektromechanikus távolsági és differenciál védelmek mérőelemei (BBC L3, Lz 32 stb.). 

Elektromágneses relék váltakozó áramú alkalmazásokban 
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Áramok és feszültségek nagyságának érzékelésére, tehát áramrelének és feszültségrelének leggyakrabban az 

egyszerű elektromágneses relét alkalmazzák. Működését a 3.5.3.5 ábrán vázolt ún. billenőmágnes szemlélteti. 

Az elektromágneses relé lényegében, mint látni fogjuk, az effektív érték mérési algoritmust alkalmazza. 

 

3.5.3.5. ábra 

A vasmagot rugóerő tartja nyitva. A vasmagot körülvevő tekercs elegendő árama esetén a mágneses fluxus 

négyzetével arányos húzóerő kerül túlsúlyba, s a vasmag mozgó részét zárja. A mozgó rész neve: fegyverzet. A 

fegyverzettel együtt mozgó érintkező végzi a működtető (vezérlő) áramkör zárását. 

Amíg a vasmag nem telítődik, addig a fluxus a gerjesztő árammal arányos, s mivel az F húzóerő a fluxus 

négyzetétől függ: 

 

 

ahol k és ki szerkezeti állandó. 

Feltételezve, hogy az áram szinuszos: 

i(t) = I  m a x   · sin ωt, 

akkor az erő: 

F(t) = k  i   I  m a x   2   (1-cos2 ωt) /2 

azaz, ahogy a képletből látható, az erő rendelkezik egy állandó összetevővel és egy 100 Hz-es váltakozó irányú 

összetevővel. Mivel a relében be van építve egy rugó is, amely Frnagyságú ellentétes erőt hoz létre, az 

elektromechanikus relé rezegni fog vagy, ahogy gyakran mondják, prellezhet. A lágyvasas mozgórész mozgási 

egyenlete felírható a fizikából ismert összefüggés szerint: 

 

Az egyenlet megoldása a frekvencia függvényében operátoros formában egy másodfokú szűrő egyenletét adja: 
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ahol s = jώ komplex körfrekvencia. 

Annak figyelembevételével, hogy: 

 

Azaz amennyiben a szűrő együtthatóit (m, k) megfelelően választjuk ki, akkor a relé egy 5-10 Hz-es alul 

áteresztő szűrőként működik és a 100 Hz-es prellezés elnyomható. Érdekességként említhető az ún. Reed-relé, 

amely igen kis tömegű mozgórésszel bír, ezért akár 1000-2000 Hz-el is képes rezegni. 

Azt is kijelentjük az elektromágneses relé működése alapján, hogy lényegében az átfolyó áram effektív értékére 

reagál, mivel működési egyenletében megtaláljuk a négyzetre emelést és a szűrés révén az átlagolás műveletét. 

Emiatt ezen relé beméri a mért mennyiség alapharmonikusa mellett a harmonikus összetevőket is. 

A feszültségrelé az áramrelétől csak a tekercs kivitelében különbözik (vékony huzalból készült, sokmenetű 

tekercs szemben a kevés menetű, vastag huzalból készült áramtekerccsel). A húzóerő feszültségrelé esetén: 

 

ahol ku szerkezeti állandó. 

Megjegyzendő, hogy fizikai értelemben a feszültségrelé is áramrelé, amelynek árama a kapcsain uralkodó 

feszültséggel arányos. 

A mágneses húzóerő iránya mindig az erővonalak rövidülési törekvésének felel meg, azaz a légrést csökkenti. 

Mivel az erő iránya független a mágnest gerjesztő áram irányától, ezért az elektromágneses relé egyenáramra és 

váltakozó áramra egyaránt használható. A váltakozó áramú felhasználásra gyártott reléket az örvényáramok és a 

hiszterézis miatt lemezelt vasból készítik. Az elektromágneses relék univerzális használhatósága miatt ilyen 

elven működnek a segédrelék is, amelyeknek célja egyidejűleg több és rendszerint nagyobb vezérlőáramok 

kapcsolását megengedő érintkező alkalmazása. 

A 3.5.3.5. ábrán látható billenőmágneses relé működésekor a légrés gyakorlatilag megszűnik, a mágneses kör 

ellenállása csökken, így a fluxus változatlan gerjesztő áram mellett is jelentősen megnő. Ennek megfelelően 

négyzetesen nagyobb lesz az F húzóerő is. Ugyanakkor a rugó visszahúzó ereje a rugó nyúlásával csak 

lineárisan növekszik. Így az elmozdulás során megtett út függvényében az eredő erőhatás fokozódik, ami 

ütésszerűen gyors működést, valamint biztos és nagy érintkezőnyomást eredményez. A zárt állapotban nagyon 

megnőtt húzóerő miatt a relé nyugalmi állapotba való visszatérése csak a megszólalási határáramnál sokkal 

kisebb áram alatt jöhet létre, tehát a tartóviszony igen nagy. E hátrányos tulajdonság miatt a billenőmágneses 

megoldást áramrelénél és feszültségrelénél kerülik, viszont elterjedten használják segédrelének, ahol a 

tartóviszonynak nincs jelentősége. 

Jobb tartóviszonya – közelebb az 1-hez – van a 3.5.3.5.b ábrán látható forgómágneses relének, amelynek 

elmozdulásakor a mágneses kör ellenállása – s ez által a fluxus is – csak kisebb mértékben változik. Áram- és 

feszültségrelé szerepére leginkább a forgómágneses relé 3.5.3.5.c ábrán vázolt, ún. Z-ankeres kivitelét 

használják. A fluxus növekedésekor a vékony anker gyorsan telítődik, ezáltal az elmozdulás kevésbé 

befolyásolja a fluxust, s igen jó tartóviszony érhető el. 
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3.5.3.6. ábra 

Az elektromágneses relék működésére jellemző erőviszonyok jól megítélhetők a 3.5.3.6. ábrán lévő erő-út 

diagramon. A vízszintes tengely a fegyverzet útját jelenti az elmozdulás során. Az A pont a nyugalmi, a B pont 

a meghúzott állapotnak felel meg. A lineárisan növekvő rugóerőt az 1 jelű egyenes mutatja. A rugó a nyugalmi 

helyzetben is elő van feszítve, ennek mértéke és a súrlódás (2. vonal) határozza meg a megszólaláshoz 

szükséges Fx=k(Ix)2erőt, s ez által az áramot is. Az elmozdulás során a mágneses erőhatás a 3. görbe mentén 

jobban növekszik, mint a lineáris rugóerő (1) és a súrlódás (2) összege, így a relé meghúzott állapotában DF 

erőfelesleg szorítja össze az érintkezőket. A diagramból leolvasható, hogy a már meghúzott relé csak akkor 

eshet vissza, ha tekercsét Iy-nál kisebb áram gerjeszti. Az ehhez tartozó Fy húzóerő ugyanis az 5. görbe mentén 

olyan értékre nő, ami a visszahúzást végző rugóerő és az ellene ható súrlódás különbsége (az ábrán a Z pont). 

Az ábra jelöléseivel a relé tartóviszonya: Ix/ Iy. 

Az indukciós relék működési elve 

Az indukciós relék működése időben változó mágneses fluxusok és áramok kölcsönhatásán alapszik. A relé 

mozgó részében létrejövő áramokat is az állórészt körülvevő tekercs vagy tekercsek által gerjesztett fluxusok 

indukálják. Az indukciós relék csak váltakozó áramra használhatók. 

Az indukciós relék kiviteli módja kétféle: a mozgó rész tárcsa vagy dob. Forgatónyomaték keletkezéséhez 

legalább két, térben és fázisban eltolt fluxusra van szükség. 

Ezért az indukciós reléket önállóan áramreléknek vagy feszültségreléknek ritkán használják. Fontos szerephez 

jutnak azonban egyes összetett reléknél és kitűnően alkalmazhatók energiairány-relének. 
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3.5.3.7. ábra 

A 3.5.3.7. ábrán látható, hogy az áram (4) és feszültségtekercs (5) egy alumínium anyagú hengerre hat (2). Attól 

függően, hogy az indukciós relé hol adja le a maximális nyomatékot beszélhetünk sinφ vagy cosφ reléről. Alább 

láthatók a két kialakításhoz tartozó vektorábrák. 

 

3.5.3.8. ábra 

Jelenleg is nagy számban előfordulnak elektromechanikus eszközök. Bizonyos területeken megmaradnak az 

elektromechanikus eszközök. Ide sorolhatók az igen elterjedt 0.4 kV-os kismegszakítók, amelyek lényegében 

elektromágneses elven működő túláram relé és bimetál jellegű túlterhelés-védelem. 

AZ elektronikus és digitális védelmekben lényegében a több évtizedes – és elektromechanikus védelmekkel 

szerzett – tapasztalatokból indultak el. Az algoritmusok lényege megmaradt. 

Speciális érzékelésű védelmek 

A VER egyes hibáit speciális villamos elvű védelemmel vagy más fizikai módon lehet kielégítő biztonsággal 

kezelni. 

Nem minden esetben elegendő az alapfrekvenciás pozitív sorrendű túláram, teljesítményirány és az 

impedanciaérzékelés. A villamos érzékelésben még felhasználható módok: 

• Feszültségcsökkenés/-emelkedés érzékelése 

• Zérus sorrendű feszültség és áramérzékelés ( 3I0 és 3U0 ) KÖF hálózatok Ff-védelménél 

• Negatív sorrendű áramérzékelés ( I  2   ) forgógépek aszimmetria-védelménél 

• Harmonikus érzékelés (I  3   és I  5   a leggyakoribb) kondenzátor-telepek és motorok védelménél 

• Frekvenciacsökkenés/-emelkedés érzékelése rendszerszintű üzemzavar-ellenes védelmeknél 

Ezen módoknak akkor van jelentőségük, amikor a hálózati viszonyok nem teszik lehetővé a normál védelmi 

kialakítást. A kiegészítő érzékelések védelmi rendszerek részelemei szoktak lenni. 

A fentebb leírt villamos elvű védelmek mellett hatékonyan alkalmazzuk a nem villamos érzékelésű 

védelmeket. Bizonyos berendezéseknél nagyobb hatékonyság, érzékenység és megbízhatóság érhető el. A 

leggyakrabban alkalmazott nem villamos védelmek: 

• nagy olajterű berendezésekben gázosodás és áramlásérzékelés (Bucholz-elv) 

• ívérzékelés kapcsolóberendezésekben 

• hőmérséklet-érzékelés 
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• akusztikus érzékelés 

A nem villamos érzékelésű védelmek ma már nélkülözhetetlen részei a védelmi rendszereknek. Alkalmazásukat 

bizonyos esetekben szabvány írja elő (pl. a Bucholz-védelem 10 MVA-es transzformátorteljesítménytől 

kötelező). A leggyakoribb érzékelések: hő-, nyomás-, fény- áramlásérzékeléseken alapulnak. Ennek 

megválasztása feszültségszint- és berendezésfüggő. 

Hőérzékelésen alapuló védelmek 

Az egyik legelterjedtebb védelmi készülék a kisfeszültségen (KIF) alkalmazott kismegszakító (melynek néhány 

kiviteli változata a 3.5.3.9. ábrán, belvilága pedig a 3.5.3.10. ábrán látható) túlterhelés- és rövidzárlat-védelmet 

nyújt az alábbiak szerint: 

 

3.5.3.9. ábra 

 

3.5.3.10. ábra 

1 a zárlati kioldó tekercs kevés menetszámmal és viszonylag nagy huzal-keresztmetszettel készül: ez kisebb 

veszteségi teljesítményt eredményez; 

2 az ívoltó kamra oldalfala égésálló anyagból (pl. kerámiából) készül: a villamos ív hatására az oldalfalak 

távolságában 2-300 Celsius fokos hőmérséklet is felléphet, amely a gyengébb minőségű oldalfalakat hamar 

elégetheti; 

3 a túlterhelések ellen védő bimetál a hőre lágyuló alkatrészekkel nem érintkezik, és azoktól távolodik működés 

közben: a bimetál hőmérséklete működés közben 150-200 Celsius fokra emelkedhet, amely a hőre lágyuló 

kioldó alkatrészeket deformálja; 

4 megfelelő nagyságú és horonykialakítású csatlakozó csavarok állnak rendelkezésre: a megfelelő meghúzási 

nyomaték csak ezáltal biztosítható! 

5.4. Elektronikus védelmek 

Az elektromechanikus relék és védelmek fejlesztési korszaka a 60-as évek végén, a 70-es évek elején lezárult. A 

relék és védelmek újabb generációját a félvezetős elektronikus változatok jelentik. Előbb a tranzisztorok, később 

pedig az integrált áramkörök nagy megbízhatósága és ipari tömeggyártásban való megjelenése alkalmassá tette 

ezeket a védelmi készülékekben való felhasználásra. Az elektronika által nyújtott nagyobb kapcsolástechnikai 

lehetőségek olyan új működési elvek alkalmazását segítették elő, amelyekkel gyorsabb érzékelést, mérést és 

beavatkozást lehetett elérni. Ezen alapvető előnyök mellett az elektronikus védelmeknek még egy sor egyéb 

kedvező tulajdonsága is volt: a mérőváltókról felvett teljesítményük a mechanikus relékhez képest közel egy 

nagyságrenddel kisebb, és helyigényük is messze elmarad az előző generációkétól. Különösen szembetűnő ez a 

különbség komplex berendezéseket tekintve, ahol közepes méretű szekrényben elhelyezhetők egy generátor-

transzformátor mező, egy nagy/középfeszültségű transzformátormező vagy egy nagyfeszültségű távvezetéki 

mező összes alap- és tartalékvédelmei, üzemzavar-elhárító automatikái. Ezeket klasszikus szerelési technikával, 

egyedi készülékekkel csak több relétáblán lehetett elhelyezni, és kiterjedt szekunder összekötő hálózat volt 

szükséges hozzá. Itt jelentkezik a komplex berendezések további előnye, nevezetesen az, hogy a komplett 

védelmi-automatikai rendszert tartalmazó szekrény már a gyárban nagy biztonsággal teljes egészében 

ellenőrizhető, éleszthető és hitelesíthető. A berendezés belső huzalozási rendszere az üzemi körülmények között 

védettebb, sokkal kevésbé van kitéve a sérüléseknek (véletlenszerű külső beavatkozás, sorozatkapocs-lazulások 

stb.). 

A korszerű üzemvitel egyre inkább megköveteli a karbantartói és kezelői létszám csökkentését, sőt ez utóbbinak 

egyes esetekben a teljes elhagyását is (állandó kezelőszemélyzet nélküli állomások). Ebből a szempontból 

vitathatatlan előnyei vannak az elektronikus védelmeknek, hiszen rendszeres karbantartást nem igényelnek, sőt a 

legtöbb esetben mód van a belső áramkörök egyszerű nyomógombos ellenőrzésére vagy egyes esetekben az 

önellenőrzésre. Ezen kívül a hozzájuk kapcsolódó külső szekunder hálózat legfontosabb elemeinek folyamatos 

figyelésére is lehetőség nyílik. 
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Tagadhatatlan azonban, hogy félvezető elemek alkalmazásával olyan problémák is felvetődnek, amelyek a 

korábbi készülékgenerációknál nem jelentkeztek. Ezek elsősorban az erősáramú szekunder túlfeszültséggel és 

kellemetlen zavarjelekkel erősen „szennyezett” környezet és a viszonylag sérülékeny és zavarérzékeny 

elektronika együttéléséből adódnak. Gondos tervezéssel és az elektronikus berendezésekre külön kidolgozott 

szigorított vizsgálati előírások következetes betartásával a problémák megoldhatók. Ezek az állomásokra 

telepített más elektronikus (pl. telemechanikai) berendezésekre is érvényesek. 

Mint minden új technika bevezetésével kapcsolatban, itt is felvetődik a gazdaságosság kérdése. Az egyedi 

védelmi feladatokat ellátó elektronikus készülékek ára még világszerte magasabb a mechanikus készülékek 

áránál, gyakran 1,5...4-szerese. Különösen az egyszerűbb védelmek (pl. egyedi túláramrelék, feszültségrelék) 

drágák, hiszen ezekhez is éppúgy külön tápegységek, bemeneti és kimeneti leválasztó áramkörök szükségesek, 

mint a bonyolultabbakhoz. 

Elektronikus relék alapkapcsolásai 

Az elektronikus védelmek belső félvezetős áramköreit el kell választani a hozzá csatlakozó külső, zavarjeleket is 

kibocsátó erősáramú szekunder hálózatoktól, amelyeket a mérőváltók táplálnak, de számos egyéb kommutációs 

eszköz is található az ilyen körökben. Ez olyan galvanikus elszigetelést, árnyékolást és speciális kisfeszültségű 

túlfeszültség-levezető beépítését jelenti, amely hatásosan megakadályozza az erősáramú oldalról (áramváltóktól, 

feszültségváltóktól, segédüzemi táphálózatból) eredő nagyfeszültségű és nagyfrekvenciás zavarok behatolását. 

A védelmek bemeneti és kimeneti egységei látják el ezeket a feladatokat. 

Bemeneti egységek 

A bemeneti áramköröket tartalmazó egységeken belül három fő csoportot kell megkülönböztetni. Az elsőbe az 

analóg mennyiségeket fogadó egységek tartoznak, amelyek az áramváltók és feszültségváltók szekunder 

oldalától kapott jeleket illesztik az elektronikus áramkörök szintjére. 

A második csoport a digitális, kétállapotú logikai jelek, pl. külső vezérlő-, reteszelő-, engedélyezőparancsok, 

primer készülékek állásjelzéseinek bevitelét teszi lehetővé. A jelek galvanikus leválasztás és jelformálás után 

kerülnek az elektronikus áramkörökbe. 

A harmadik csoportba a védelmek tápegységei sorolhatók. 

Analóg mennyiségek bevitele 

A védett objektum áramával arányos jeleket mindig közbenső áramváltókon, a feszültségével arányos jeleket 

pedig közbenső feszültségváltókon keresztül – a megfelelő szintre csökkentve vezetik az elektronikus 

áramkörökhöz. 

 

3.5.4.1. ábra 
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A 3.5.4.1. ábrán példaként egy túláramvédelemnél alkalmazott megoldás látható. Az NP primer tekercs a 

védelem külső sorozatkapcsaira csatlakozik, az NSZ szekundertekercs pedig hídkapcsolású egyenirányítón 

keresztül táplálja az R ellenállást, amelyen az árammal arányos egyenirányított feszültség jelenik meg. Ilyen 

kapcsolási elrendezés mellett az egyenirányító diódákon eső feszültség az áramgenerátoros jellegű táplálás 

következtében még egészen kis áramok esetén sem befolyásolja a pontos, alakhű leképezést. A primer és 

szekunder tekercs közé felhasított árnyékoló fóliát kell elhelyezni, amelyet a védelem földelt fémházával össze 

kell kötni. Így megakadályozható, hogy a nagyfeszültségű primer áramváltók felől kapacitív úton 

túlfeszültségek és zavarok kerüljenek az elektronikus áramkörökbe. A Z-jelű Zener-dióda a maximális 

érzékelési tartomány feletti nagy zárlati áramoknak megfelelő, túlzottan nagy feszültségek ellen nyújt védelmet. 

A bemenő áramváltó jellemzően 1/2000-4000-es áttétellel bír. Átviteli tulajdonságai alapvetően befolyásolják a 

védelem viselkedését, különösen a tranziens állapotban, azaz az első 20-40 ms alatt. Jelentősen javul a 

viselkedése, amennyiben az áramváltó lezárása zérusértékű impedanciával történik. 

Az igen nagyszámú KÖF és KIF túláramvédelmeknél gyakran nem szükséges a fázisonkénti érzékelés, ezért 

több bemenethez úgy alkalmaznak egyetlen túláramérzékelőt, hogy pl. az IR, IS és IT áramok közül csak a 

maximális pillanatérték kerül az áramérzékelőhöz. 

 

3.5.4.2. ábra 

A 3.5.4.2. ábrán pl. egy háromfázisú áramérzékelőt tápláló bemeneti egység látható, amely maximumkiválasztó 

egyenirányító kapcsolást tartalmaz. Így egyetlen elektronikus túláramérzékelővel bármely fáziszárlati esemény 

érzékelhető. A működés lényege abban áll, hogy a legnagyobb áram kinyitja a másik kettő egyenirányító hidait 

lezáró ellenpolaritású diódákat. Ennek eredményeként az R jelű munkaellenálláson csak a pillanatnyi 

legnagyobb áram folyik át. 

Feszültségjel-bevitel 

A védelmek Un 200 V-os vagy 100 V-os szekunder szintű feszültségváltókra csatlakoznak (a feszültségváltók 

20/0.1; 120/0.1 stb. áttételűek). A 100 és 200 V vonali feszültség értékek! A védelmek számára 3-5 V-os szint 

szükséges. A megfelelő csökkentés lehetséges közbenső transzformátorral pl. Af=100/√3 / 3 azaz kb. 20-as 

áttétel. A kapcsolás hátránya, hogy a transzformátor vasmag viselkedéséből következően lineáris átvitel nem 

mindig elég pontosan valósítható meg. 

Ez utóbbi esetben megoldás lehet, hogy kb. 30 kohmos előtét-ellenállás áramgenerátorosan hajt meg egy 

áramváltót, amelynek ezáltal lineáris a viselkedése és az átvitele. 
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Kétállapotú logikai jelek bevitele 

A kétállapotú jelek belső elektronikába való bevitelére az egyik kézenfekvő megoldás a miniatűr, általában 

nyomtatott áramkörbe ültethető, „kisrelé” alkalmazása (3.5.4.3. ábra). A galvanikus leválasztást lényegében a 

kisrelé végzi. 

 

3.5.4.3. ábra 

A megjelenő U0 jel feszültségét az Re csökkenti le a kisrelé alacsonyabb szintjére (12 vagy 24 V DC). Az 

ellenpolaritású D jelű dióda a relé tekercsein megjelenő kapcsolási túlfeszültségek elleni védelemre szolgál. 

Az U0 kontaktust egy külső, központilag elhelyezett, zérus sorrendű feszültségérzékelő vezérli. Ez ad 

engedélyező parancsot a Jb Reed-relé közbeiktatásával a tranzisztoron keresztül az elektronikus érzékelő 

áramkör 3I0 jelet fogadó IC bemenetére. 

A másik lehetőség az optikai csatoló felhasználása, ahol a külső parancs világítódiódás (LED) optócsatolót hajt 

meg. 

Ma már inkább elterjedt az optocsatolóval történő leválasztás (3.5.4.4 ábra). Ezen a módon is elérhető 5-8 kV-os 

szigetelési szilárdsággal bíró elválasztás. 

 

3.5.4.4. ábra 

Az R1-R2 feszültségosztó és áramkorlátozó. A Z jelű zéner dióda szintén korlátozó szerepet tölt be. A D1-es 

dióda a fordított polaritás esetében megvédi az optocsatoló LED diódáját átütés ellen. Az L jelű trigger áramkör 

jelformálást végez. 

Tápegységek 

Az elektronikus védelmek nagyon fontos elemeként foghatók fel a tápegységek. Feladatuk az, hogy az állomási 

vagy erőművi akkumulátoros segédüzemi feszültségből (110-220 V DC) előállítsák a belső elektronika 

táplálására alkalmas stabilizált egyenfeszültségeket (+/- 15 V DC, +5 V DC stb.) és meggátolják a 
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segédfeszültségben igen gyakran megjelenő túlfeszültségek és zavarjelek behatolását a belső elektronikus 

áramkörökbe. A bemeneti feszültség széles tartományban mozoghat (pl. 80-260 V DC). 

A védelmekhez általában az egyszerű kivitelű DC-DC konverteres (egyen-/egyenfeszültség átalakítós) 

tápegységeket használják. 

 

3.5.4.5. ábra 

Ezek egyik elterjedtebb típusa látható a 3.5.4.5 ábrán. Ez az átalakító egy közös kollektorú vasmag telítődéses 

vezérlésű, nyitóüzemű, ellenütemű DC - AC konverterből (egyen - váltakozó feszültségátalakítóból) és az ezt 

követő egyenirányítóból és stabilizátorból áll. A T1 és T2 nagyfeszültségű tranzisztorok felváltva kapcsolják rá a 

220 V egyenfeszültséget a Tr transzformátor NP1 és NP2 primer tekercseire. Az ábrán feltüntetett polaritás 

viszonyok esetén, amikor pl. T1 tranzisztor nyitni, tehát vezetni kezd, és kollektor árama növekszik, akkor 

báziskörében az Nv1 vezérlőtekercsben indukálódó feszültség hatására nyitóirányú áram folyik. Az ily módon 

előálló pozitív visszacsatolás a tranzisztor nyitott állapotát fenntartja mindaddig, amíg a vasmag a növekvő 

kollektor áram hatására telítésbe nem kerül. Eddig a pillanatig az Nv2 tekercsben és így a T2 tranzisztor 

báziskörében záró irányú feszültség indukálódik. Telített állapotban az Nv1 tekercsben megszűnik a 

fluxusváltozás, nem indukálódik feszültség. Ekkor T1 tranzisztor kollektor körében folyó áram csökkenni kezd, a 

vasmag kikerül a telítésből, a csökkenő áram ellentétes irányú feszültséget indukál a vezérlő tekercsekben, 

minek hatására T1 teljesen lezár, T2 pedig kinyit. Ez a folyamat a vasmag telítődésének vezérletével periodikusan 

ismétlődik, így a Tr fluxusa időben kb. fűrészfog alakú lesz, ezért az NSZ szekunder tekercsek kapcsain közel 

négyszög alakú váltakozó feszültség jelenik meg. Ennek frekvenciáját több kHz értékre választják, ehhez Tr 

transzformátort ferrit vasmagból kell készíteni, és így kis geometriai méretekkel is már viszonylag nagy 

teljesítményeket lehet átvinni. 

Nagyobb objektumok összes védelmi és automatikai feladatait összevontan ellátó komplex berendezések 

táplálására a lényegesen nagyobb fogyasztás miatt már bonyolultabb, ún. szabályozott DC - DC konvertereket 

használnak. 

Kimeneti egységek-parancsadó szervek 

Az elektronikus védelmek és automatikák kimenő parancsait a legtöbb esetben kisméretű, gyors 

elektromechanikus segédrelék vagy pedig a korábban tárgyalt Reed-relék közvetítik a működtetendő készülékek 

(megszakítók, hibajelzők, zavarírók stb.) felé. 

A belső elektronikához technológiailag jobban illenének félvezetős kimenő szervek (tirisztorok), amelyek 

ráadásul gyorsabb működésűek is. Hogy alkalmazásukat általában mégis kerülik, annak két oka van. Az első az, 
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hogy a félvezetős kapcsolóelemek nem nyújtják a megkívánt tökéletes szakadást működésmentes állapotban a 

vezérelendő készülék és a működtető feszültség között, és így a hibás kioldás veszélye reálisan fennáll. A másik 

problémát az jelenti, hogy a belső elektronikától való galvanikus leválasztást, az előírt vizsgálati feszültségek 

tűrését, valamint a megfelelő zavarvédelmet nagyon nehéz elérni. Végeredményben tirisztoros kioldó 

berendezésekkel sokkal költségesebb és ennek ellenére kevésbé megbízható megoldások születtek. 

A magyar gyártmányú elektronikus védelmekbe az említett okok miatt általában vákuumcsöves Reed-reléket 

(főleg a HAMLIN gyártmányú DRVT-10 típusokat) építenek be. Ezek 1...2 ms-os meghúzási ideje a 

leggyorsabb védelmek működési összidejét sem növeli lényegesen. Ugyanakkor a 3 A maximális megengedett 

bekapcsolási áramuk lehetővé teszi azt, hogy 220 V segédüzemi feszültség esetén a megszakító 600 W-os 

működtető tekercseit még biztonsággal kapcsolhassák vele. Ugyanakkor az érintkezők közötti 10 kV-os 

szigetelési szint és az érintkezők és tekercsek közötti könnyű szétválaszthatóság nagy biztonságot és 

zavarérzéketlenséget ad. 

Jelenleg igen elterjedtek a nyomtatott áramkörökbe építhető kisrelék. 

A 3.5.4.6 ábrán egy ilyen Reed-relés kimeneti egység látható. 

 

3.5.4.6. ábra 

Az elektronikától jövő vezérlőparancs, amelyet a negatív tápfeszültségről a pozitív tápfeszültségre (vagy a 

logikai áramkörök nyelvén logikai 0-ból logikai 1-be) való feszültségugrás valósít meg, az R1-R2 ellenállások 

közös pontjára kerül. Ennek hatására a nyugalmi állapotban lezárt tranzisztor kinyit, és a kollektor körében levő 

Jk Reed-relét működteti. Az R2 ellenállás helyett sokszor alkalmaznak Zener-diódát. Így elérhető, hogy erősen 

lecsökkent tápfeszültség esetén, amikor már az elektronikus áramkörök helyes működése nem biztosítható, a 

kimeneti Reed-relét vezérlő T tranzisztor sem tud kinyitni. 

Elektronikus védelmek konkrét megvalósításai 

A védelmekben és automatikákban a konkrét védelmi feladatok megoldására alkalmas elektronikus készülékek 

száma olyan nagy, hogy mindegyikük részletes ismertetése meghaladja e jegyzet kereteit. Ezért csak az alapvető 

és legelterjedtebben felhasznált hazai és külföldi készüléktípusok bemutatására kerül sor. 

Elöljáróban célszerű megemlíteni néhány – a korszerű elektronikus védelmekre általánosan jellemző – 

szerkezeti megoldást. Ezek közül külön kiemeljük azokat, amelyek az összes hazai fejlesztésű és gyártású 

készülékre érvényesek. 

Az elektronikus védelmek beállító szervei általában kétállapotú, aranyozott nyomókapcsolók, így lehetséges 

időtálló és utánhitelesítés nélkül is bármikor reprodukálható beállítást biztosítani. Potenciométerek 

felhasználását mind hazai, mind külföldi védelmeknél kerülik, és csak ott alkalmazzák, ahol valamilyen okból 

folyamatos szabályozásra vagy nullázásra van szükség. A bekövetkezett működések kiértékelését biztosító 

látjelzéseket többnyire világítódiódák, LED-ek adják, de néha alkalmaznak kisméretű, elforduló tárcsás 

mechanikus látjelzést is (pl. ASEA). 

A látjelzés színe olyan, hogy a működéskészség meglétét zöld (pl. tápfeszültségek, működtető feszültségek stb.), 

az üzemzavari működéseket (kioldásokat) piros, az egyéb jelzéseket (pl. energiairány, késleltetési lépcső) pedig 
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sárga LED-ek, ill. tárcsák mutatják. Maguk az elektronikus kapcsolások hazai fejlesztésű védelmeknél általában 

kétoldalas és szabványos ESZR méretű nyomtatott áramköri lapokra, míg külföldi védelmeknél az ugyancsak 

szabványos EUROCARD-okra vagy különféle egyedi méretű NYÁK-lapokra vannak felépítve. Az áramköri 

lapok előlapján vannak elhelyezve a kezelő és látjelző szervek, és így képeznek egy-egy bedugaszolható fiókot. 

A dugaszolást hazai készülékeknél indirekt csatlakozók teszik lehetővé. 

Elektronikus túláramvédelmek 

A késleltetett túláramvédelmek a legegyszerűbb, ugyanakkor a legnagyobb mennyiségben felhasználásra kerülő 

védelmek. Működési jelleggörbéjüknek megfelelően két alcsoportra oszthatók, az áramtól független és az 

áramtól függő késleltetésűekre. 

Független késleltetésű túláramvédelmek 

Ezek elektronikus változatait hazai gyártásban az ETI típusjelű készülékcsalád tagjai alkotják. A legáltalánosabb 

kiépítésre vonatkozó tömbvázlatuk a 3.5.4.7. ábrán látható, amely háromfázisú, földzárlat-érzékelővel 

kiegészített, kétfokozatú, késleltetett túláramvédelmet mutat be. 

Az AV bemeneti egység fogadja a védett objektum áramváltóitól érkező szekunder áramokat, és előállítja az 

ezekkel arányos egyenirányított feszültségeket a korábbi szakaszban ismertetett módon. Ezek nagyságát figyelik 

fázisonként a maximumérzékelők kisebb áram-beállítású egységei (I>) és a közeli zárlatokra működő nagyobb 

áram beállítású egységei (I>>). A hazai ETI védelmekben az I> érzékelők mindegyike külön-külön, az I>> 

érzékelők pedig közösen egy pillanatműködésű PK kontaktust vezérelnek. A védelem két fokozatának 

megfelelő t1 és t2 késleltető elemek működtetik a kioldó Ki kontaktusokat. 

 

3.5.4.7. ábra 

A belső elektronikus áramkörök táplálását szokásosan DC/DC tápegység biztosítja, galvanikus elválasztást, 

túlfeszültség-védelmet és zavarmentességet is biztosít a külső segédüzemi egyenfeszültségtől. A tápfeszültség 

eltűnésekor külső Tk hibajelzés jelentkezik. A védelemműködő készségének egyszerű vizsgálatát teszi lehetővé 

az alkalmazott Ell ellenőrző egység. A nyomógomb benyomásakor a kimeneti relék bénulnak, a 

maximumérzékelők bemenetére megszólalást előidéző jel kerül, és a helyes működés a látjelzések alapján 

kiértékelhető. A „b” jelű ábrán látható a független késleltetésű, kétlépcsős túláramvédelem kioldási 

jelleggörbéje. 

Elektronikus túláramtag 

A maximumérzékelők egyik tipikus felhasználási területét a túláramvédelmek jelentik, amelyekben az áramok 

pillanatértékének folyamatos figyelésére van szükség. 
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Ezt a feladatot látja el pl. a 3.5.4.8. ábrán feltüntetett kapcsolás, amely lényegében két műveleti erősítőből van 

felépítve. A kapcsolás bemenetét a fentebb tárgyalt bemenő áramkör táplálja, amely kétutasan egyenirányított 

feszültség jelet továbbít a bemenetre (Rf-re). 

Ez a feszültség az Rf - Ra, és az R1- R5 ellenállásokból álló osztóláncra kerül. Az első két ellenállás a 

megszólalási tartományt, a többi öt ellenállás pedig a velük sorba kötött nyomó kapcsolók segítségével a 

konkrét megszólalási értéket határozza meg. 

A Z-jelű Zener-dióda vágási feszültségét úgy határozzák meg, hogy a legnagyobb beállítható megszólalási érték 

feletti – árammal arányos – feszültségektől megvédje az IC1-jelű műveleti erősítő bemenetét. Ez utóbbi 

komparátorként (összehasonlító elemként) működik, és a negatív jelű (invertáló) bemenetére kapcsolt E1, 

referenciafeszültséggel hasonlítja össze a pozitív bemenetére jutó egyenirányított szinuszhullám pillanatértékét. 

Az ábrán – amelyen a kapcsolás négy jellegzetes pontjának feszültségállapota látható az idő függvényében – jól 

követhető a maximumérzékelő működése. 

 

3.5.4.8. ábra 

Az 1 pontra az árammal arányos feszültség megfelelően leosztott hullámalakja kerül. Ha a bemenő 

szinuszhullám pillanatértéke meghaladja az E1 referenciafeszültség értékét, akkor az IC 1 kimenetén a 2 

négyszögjel jelenik meg. Az R10 - C2 - R11 jelű elemekből álló, impulzusnyújtó áramkör 3 pontján a 

négyszögjelből formált feszültség adja a második műveleti erősítő bemenő jelét. Az IC 2 ezt hasonlítja össze a 

pozitív bemenetére kapcsolt E2 referenciafeszültséggel, amelyet az R12 - R13 ellenállásosztó állít elő. E2 értékét 

megszólaláskor az R14 ellenállással meghatározott pozitív visszacsatolás a biztos működés elérése céljából 

lecsökkenti. A kapcsolás 4 kimeneti pontjáról ugyancsak pozitív visszacsatolás hat az Rv-D2 elemen keresztül az 

E1 referenciafeszültséget előállító R6 - R7 - R8 osztóláncra. Ez határozza meg a maximumérzékelő ejtőviszonyát. 

Az R9-C1, valamint a C3 áramköri elem a kívülről behatoló nagyfrekvenciás zavarok hatását csökkenti. 

A fenti kapcsolás gazdasági megfontolásból ún. egytápfeszültséges. A kapcsolás „hidegpontja” 2.5 V-os szintre 

van „felhúzva”. A tényleges földpont (GND) felől kapják a műveleti erősítők a –V-tápfeszültséget és kimeneti 

áramkörök is GND-re csatlakoznak (C1-C2-..-R11-R12). 

Elektronikus időtag 

Az elektronikus időrelé (3.5.4.9. ábra) logikai jellel indítható, logikai nullával. A kapcsolás alapja egy 

áramgenerátorral töltött kondenzátor (C). 
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3.5.4.9. ábra 

A késleltetést tulajdonképpen a C kondenzátor biztosítja, amelyet nyugalmi állapotban a T1 tranzisztor és a kis 

értékű Rz ellenállás tart rövidre zárva. A bemenetre adott logikai 0 jel hatására indul a töltési folyamat, amelyet a 

T3 tranzisztor áramgenerátorosan, időben lineárisan végez a T2-vel hőkompenzálva. Így Uc is az idő 

függvényében lineárisan növekszik, az M műveleti erősítőből álló komparátor billenési feszültségét és ezzel a 

kívánt késleltetési idő beállítását az F feszültségosztóval lineáris skála szerint lehet elvégezni. A beállított 

késleltetési idő leteltekor a kapcsolás kimenete logikai 1-ből 0-ba ugrik. 

Elektronikus védelmekből gyakorlatilag a teljes védelmes skála kifejlesztésre került a Villamosenergetikai 

Kutató Intézetben (VEIKI) 1970-90 között. Ezen műszaki tudásbázis tette lehetővé, hogy 1990 után 

megalakulhasson a PROTECTA Kft., ahol megindult és kifejlesztésre került a teljes digitális védelmi család. 

5.5. Digitális védelmek 

1980-tól kezdve egyre inkább elterjedtek a mikroprocesszorok (Intel 8080, ZILOG Z80) az ipari 

alkalmazásokban. Az elektronikus védelmekhez képest az alapvető különbség, hogy a bejövő jeleket 

digitalizáljuk, majd azokat már numerikusan dolgozzuk fel. A feldolgozáshoz numerikus algoritmusokat 

alkalmazunk, például a különböző Fourier-transzformációkat. 

A digitális-numerikus védelmekben (DNV) számos új – korábban nem lehetséges – funkció valósítható meg. 

Így például a programozható öndiagnosztikai funkció, amely jelentősen növeli a védelem megbízhatóságát. A 

digitális védelmekbe továbbá már beépülhettek a zavaríró funkciók is. 

A legjelentősebb különbség azonban, hogy a digitális eszközrendszer elemei felhasználhatók. Itt elsősorban a 

különböző kommunikációs lehetőségeket kell megemlíteni. De a megjelenítésben és a beállításokban is 

gyökeresen új lehetőségek jelentek meg az előző analóg elvű védelmekhez képest. Pl. az ember gép 

kapcsolatban (HMI = Human Machine Interface) az érintőképernyős kezelés, a paraméterezés Windows alapú 

szoftverekből grafikus eszközökkel történik. 

A digitális védelmek számos változatban készülnek, az egyik lehetséges felépítés a 3.5.5.1 ábrán látható 

blokkvázlat alapján követhető: 
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3.5.5.1. ábra 

A bejövő mennyiségek u(t) és i(t) transzformátoros leválasztás után kerülnek egy munkaellenállásra, ahol 

arányos feszültség jelszint keletkezik. A jel digitalizálását megelőzi egy analóg rendszerű aluláteresztő szűrő, 

amely az anti-aliasing jelenség megszüntetését végzi. A digitalizálás frekvenciája fs a mintavételi frekvenciának 

felel meg (a hazai védelmekben fs= 2 kHz). Az általában nagy bemenő csatornaszám és az A/D átalakítók 

költséges volta miatt alkalmazzák a mintavevő-tartó és multiplexer elemeket. A bemeneti egységek vezérlését 

gyakran külön CPU végzi. A bemeneti egységből a digitalizált jelek egy kettős elérésű memóriába kerülnek 

(DPM dual port memory) és a DSP jelegű fő processzor realizálja a szükséges védelmi algoritmust. 

A jelfolyamat és főbb műveleti szakaszok a 3.5.5.2. ábrán követhetők: 

 

3.5.5.2. ábra 

A bejövő jelek galvanikus leválasztása (1) után a jel a munkaellenállásra (2) kerül. Az aluláteresztő szűrő (3) 

kondicionálja a bemenőjeleket az A/D átalakítás előtt. A 4-…7-es egységekben történik az átalakítás. A digitális 

szűrés és a védelmi algoritmusok lényegében egy feladatot látnak el. Ezt ma már nagyteljesítményű 

jelprocesszorral (DSP) végzik (8-9). Külön processzor látja el a beépített irányítástechnikai funkciót (10-IT). 

A túláram-idő védelmek (TIV) 

Amikor több TIV-et kell tervezni és beállítani egy összefüggő villamos hálózatban úgy, hogy megfeleljünk a 

védelmekkel szemben támasztott követelményeknek, akkor a túláram elemeket időtagokkal szükséges 

kiegészíteni. A cél a megfelelő hibameghatározás biztosítása és a minimális hálózatrész lekapcsolása. 
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A legelterjedtebb TIV-ek az időlépcsőzéses túláram-idő védelmek: 

 

3.5.5.3. ábra 

Úgy szükséges kiválasztani a TIV késleltetését, hogy a hibához legközelebb eső védelmi egység működjön 

először. A sugarasan működő hálózatokban a 3.5.5.3. ábra szerint történik a beállítás. A B-C-D és E pontokban 

vannak a TIV-ek. A hibához – zárlat az F-pontban – a B jelű védelem van a legközelebb, így ennek késleltetése 

lesz a legkisebb. Igaz ezt nem szabad kisebbre választani, mint az A jelű oldalon lévő olvadóbiztosítók 

működési idejét. A B-C-D és E védelmek között van egy t1késleltetés, amit szelektív időlépcsőnek nevezünk. 

Ennek a módszernek egyszerűsége mellett jelentős hátránya, hogy a tápponthoz közeli védelmek késleltetése 

magasra adódik. Így pl., mint a mi esetünkben 3 lépcsőnél t1+3Δtszel. 

Áramlépcsőzés kialakítása 

Áramlépcsőzés akkor alakítható ki, ha a zárlati áram a védett hálózatban függvénye a távolságnak. Ilyen eset áll 

elő a kisfeszültségű (KIF) és középfeszültségű (KÖF) hálózatokban. 

A középfeszültségű hálózat alapvédelme a fáziszárlatok és túlterhelések hárítására az áramtól független 

késleltetésű túláramvédelem. A 3.5.5.4. ábra a sugaras hálózat V1 helyén felszerelt túláramvédelem beállítását 

mutatja. 

Az ábrán megfigyelhető, hogy a zárlati áram (Iz) a mögöttes hálózati impedanciától és a zárlat fajtájától (3F vagy 

2F) függően egy maximális (Izmax) és egy minimális (Izmin) érték között változhat, és a hibahely távolságával (l) 

csökken. 

Az A-B-C jelű védelmek a fentiekben leírt időlépcsőzéses TIV- ek. Azaz pl. a C – 0.2 s, a B –0.6 s és az A – 1 s 

késleltetésű. Viszont nem nehéz belátni, hogy az A jelű védelem közelében vannak a legnagyobb zárlat szintek 

(8-12 kA pl. KÖF táppont esetében). Ezen megoldás elfogadhatatlan a zárlati áram termikus hatása miatt, ezért a 

közeli zárlatokra gyorsított kioldás szükséges. Ezért a V1 jelű védelem kiegészül egy gyorsfokozattal. 

A V1 védelem gyorsfokozatának feladata az AB vezetékszakasz gyors és szelektív védelme. Úgy kell beállítani, 

hogy az ne szólalhasson meg a B gyűjtősínről leágazó védelmek gyorsfokozatai helyett, tehát biztonsággal ne 

érzékelje a B gyűjtősínnél fellépő maximális zárlatot sem: 

 

Az ε tényező a védelem érzékelésének bizonytalanságát veszi figyelembe. Ezen tényező a gyakorlatban 0.15, 

azaz a védelmek pontossága 15%. 
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3.5.5.4. ábra 

A késleltetett fokozat szerepe az AB vezetékszakasz alapvédelme, valamint a BC vezetékszakasz 

fedővédelmének biztosítása. Ennek működnie kell a „legtávolabbi” C gyűjtősín zárlatára akkor is, ha ott a 

minimális zárlati áram folyik, és a védelem pozitív hibával érzékel: 

 

Ugyanakkor a védelem nem működhet a legnagyobb üzemi áramra akkor sem, ha negatív hibával érzékel. Az 

alábbi összefüggés számlálójában a „felfutási tényező” (kf) azt veszi figyelembe, hogy idegen zárlatkor a 

lecsökkent feszültség miatt a motorok lelassulnak, majd a zárlatos hálózatrész lekapcsolódása után a sebességük 

visszanyeréséhez megnövekedett áramot vesznek fel. A nevezőben az "ejtőviszony" (kv) a relé ejtési és a 

megszólalási áramértékének hányadosa. 

 

Ütköző feltételek esetén túláramvédelem nem alkalmazható. Esetleg elfogadható, hogy lemondunk a 

fedővédelmi funkció egy részéről. 

A két fokozat együttes karakterisztikáját a 3.5.5.4. ábra az idő-távolság koordináta rendszerben mutatja. Az 

árambeállítások bizonytalansága azt eredményezi, hogy a távolság függvényében van olyan vezetékszakasz, 

ahol a védelem működési ideje illetve megszólalása bizonytalan. 

5.6. Különbözeti elvű védelmek 

A különbözeti elvű érzékelés (differenciálvédelem – DiV) esetén a védelem a védendő elem két, esetleg több 

határpontján fellépő mennyiségeket (áramnagyság, áramirány, zárlati teljesítményirány stb.) hasonlítja össze, és 

ebből állapítja meg, hogy belül vagy kívül van-e a zárlat. 
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A különbözeti védelem abszolút szelektív védelemnek tekinthető, mivel kizárólag csak a DiV által bevont 

áramváltók által határolt hálózat részeken érzékeli a hibákat, ellentétben pl. a túláram-idő védelmekkel, ahol 

több védelem indul egy-egy hibára, de a szelektív működést áram vagy időlépcsőzés által érik el. Ebből adódóan 

a DiV-et nem szükséges késleltetni. Működési ideje 10-20 msec közé eshet. A különbözeti elv a 

védelemtechnika legszabatosabb módszere. Tulajdonképpen Kirchhoff I. törvényének ellenőrző kapcsolása. 

Kirchhoff I. törvénye szerint egy csomópontba befolyó és onnan elfolyó áramok fazoros összege zérus, ha a 

csomópontban áramforrás vagy elnyelés nincs. A törvény természetesen az egyszerű, kétvégű alakzatokra 

(vezeték, generátor, transzformátor stb.) is érvényes. Így pl. egy távvezeték két végén hibamentes üzemben 

azonos nagyságú és irányú áram folyik. Ha azonban a szóban forgó hálózati elemen rövidzárlat lép fel, akkor 

– a kétoldali zárlati táplálásnál az áramok iránya ellentétessé válik (pl. a távvezeték mindkét végén a hibahely 

felé folyik); 

– egyoldali zárlati táplálásnál csak a tápláló oldalról a hibahelyig folyik áram. 

A két eset megegyezik abban, hogy hiba esetén az adott hálózati elem két végén folyó áramok nagyságra és 

fázisra nem azonosak. A különbözeti védelem neve is arra utal, hogy az áramok különbözőségét érzékeli. Az 

elvet először a egy távvezeték egyik fázisára mutatjuk be. A védendő hálózati elem két (vagy több) végén a 

hálózati elemre vonatkozóan azonosan beiktatott (K a gyűjtősín, L a vonal felé esik), azonos áttételű áramváltók 

szekunder tekercsének azonos polaritású kapcsait összekötjük, és a két összekötő vezeték közé áramrelé (ΔI) 

tekercsét kapcsoljuk. A két (vagy több) áramváltó közötti területet védett szakasznak nevezzük. A 3.5.6.1. – 

3.5.6.3. ábrákon a három jellegzetes meghibásodási esetre rajzoltuk meg a primer és szekunder áramok 

pillanatértékeinek irányát, mindig úgy, hogy a primer áram iránya a hibahely felé mutat. A szekunder áramok 

iránymeghatározásánál az áramváltó 180o-os forgatását is figyelembe vettük. 

 

3.5.6.1. ábra 

 



 Hálózatok hibái és védelme  

 214  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3.5.6.2. ábra 

 

3.5.6.3. ábra 

A 3.5.6.1. ábra szerint a védett szakasz hibátlan. Ekkor . Az átfolyó áram a rajz szerint 

külső (a védett szakaszon kívüli) zárlat eredménye. Egyébként ugyanez a helyzet zárlatmentes, normál üzemben 

is, amikor a védett szakaszon a terhelési áram halad át. Mivel a két áramváltó azonos nagyságú és irányú 

szekunder áramot hoz létre, azok a két áramváltón és az összeköttetéseken átfolynak és a különbözeti ( ) 

relé tekercse árammentes marad. 

A 3.5.6..2 ábra a védett szakasz zárlatánál (belső zárlat) kialakuló árameloszlást mutatja  a 

zárlatot mindkét oldal táplálja. A két oldalon befolyó ellentétes irányú és általában különböző nagyságú primer 

áramoknak megfelelő szekunder áramok most már nem azonosak és így a különbözeti áramrelé tekercsén 

kénytelenek átfolyni. A relé ennek hatására azonnal működik, és a védett szakasz mindkét végén kikapcsolja a 

megszakítót. 

A 3.5.6.3. ábra esetén ugyancsak a védett szakasz zárlatos , (belső zárlat), de a 

táplálás csak az egyik oldalról történik. Az árameloszlásból világos, hogy a tápláló oldal szekunder árama 

folyik át a különbözeti relén, ami tehát ez esetben is – helyesen – működni fog. 

A különbözeti elvű védelmek működési elve az, hogy két, esetleg három azonos típusú (áram, áram- vagy 

teljesítményirány) mennyiséget hasonlítanak össze, a mennyiségek közötti eltérés nagyságától függően 

kikapcsolnak, vagy reteszelnek. 

A DiV működési karakterisztikái 

A DiV beállítása és működési jelleggörbéje az alkalmazott áramváltók viselkedésétől függ. Mint ahogy a 

mérőváltókról szóló fejezetben tárgyaltuk, az áramváltók igénybevétele a névleges áram 5–20-szoros értéke is 

lehet, ezért azok különböző mértékben telítenek, így a szekunder áram jelentős mértékben különbözhet az elvárt 

elméleti értéktől. 

A DiV alapvető tulajdonságai: 

• minden belső zárlatra pillanatműködésűek, mivel a védelem működési határai pontosan meghatározottak, 

azaz abszolút szelektív a működésük, 

• külső zárlatra teljesen érzéketlenek, tartalékvédelemként nem használatosak. 

• a védett elem végpontjai között valamilyen formában információs csatornát igényelnek. 
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A különbözeti elvű védelmeket – viszonylag bonyolult felépítésük és beállíthatóságuk miatt – csak drága, vagy 

üzembiztonsági szempontból igen fontos berendezések védelmére telepítenek, ezért a legjellemzőbb alkalmazási 

területük a fontosabb főelosztó-, az alap- és a kooperációs hálózati csomópontok, illetve az erőművek generátor-

transzformátor egységei. 

A különbözeti elvű védelmeken belül két csoport alakítható ki, a szakaszvédelmek és a differenciálvédelmek. A 

két alcsoport között a különbség az, hogy a szakaszvédelmek mindig a hálózat két távoli pontjáról vett 

mennyiséget (p1. távvezeték egy szakaszának két végpontja), míg a differenciálvédelmek azonos állomásban 

mért két mennyiséget (p1. gyűjtősín-differenciálvédelem) hasonlítanak össze. Szintén fontos jellemző, hogy a 

szakaszvédelmek minden esetben kiegészítő információs csatornát igényelnek, ami segédvezeték, fénykábel, 

mikrohullámú- vagy vivőfrekvenciás átvitel lehet. 

A differenciálvédelmeken belül külön csoportot alkotnak a transzformátor differenciálvédelmek, mivel 

alkalmazkodniuk kell a transzformátorok egyedi működési viszonyaihoz, ami számos sajátságos védelmi 

funkciót feltételez. 

A villamosenergia-rendszer legnagyobb értékű berendezései közé tartoznak az ún. nagy- és 

óriástranszformátorok (120 kV és az ettől nagyobb feszültségszintűek). Ezeknek a berendezéseknek a 

károsodása, a kár mértékétől függő javítási költsége, illetve a javítás idejére eső energiaszolgáltatási kiesés nagy 

anyagi veszteséget jelent. A transzformátor-differenciálvédelmek feladata, hogy a károsodást okozó energetikai 

és az ezekből kialakuló fizikai hatásoktól megvédjék ezeket a nagyértékű hálózati berendezéseket. 

A különbözeti elv a védelemtechnika legszabatosabb módszere. Tulajdonképpen Kirchhoff I. törvényének 

ellenőrző kapcsolása. Kirchhoff törvénye szerint egy csomópontba befolyó és onnan elfolyó áramok összege 

zérus, ha a csomópontban áramforrás vagy elnyelés nincs. A törvény természetesen az egyszerű, kétvégű 

alakzatokra (vezeték, generátor transzformátor stb.) is érvényes. Így pl. egy távvezeték két végén hibamentes 

üzemben azonos nagyságú és irányú áram folyik. Ha azonban a szóban forgó hálózati elemen rövidzárlat lép fel, 

akkor 

• a kétoldali zárlati táplálásnál az áramok iránya ellentétessé válik (pl. a hibahely felé); 

• egyoldali zárlati táplálásnál csak a tápláló oldalról a hibahelyig folyik áram. 

A két eset megegyezik abban, hogy hiba esetén az adott hálózati elem két végén folyó áramok nagyságra és 

fázisra nem azonosak. A különbözeti védelem neve is arra utal, hogy az áramok különbözőségét érzékeli. A 

különbözeti védelmet differenciálvédelemnek is nevezik. 

A különbözeti kapcsolás háromfázisú megvalósításának egyik legegyszerűbb esetére a 3.5.6.4 ábra mutat példát. 

Az ábra egy generátor különbözeti védelmét szemlélteti. Az egyik áramváltó csoport a csillagponti-, a másik a 

kapocsoldalon van. A relék a megfelelő fázisú összeköttetés és a nullavezető között helyezkednek el. 
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3.5.6.4. ábra 

A 3.5.6.5 ábra a különbözeti elv alkalmazását mutatja transzformátoroknál. 

 

3.5.6.5. ábra 

Az ábrán látható csillag-delta kapcsolású transzformátor két oldalának áramai között a tekercsek menetirányától 

függően 30ovagy 150ofáziseltérés van. Ezért a csillagoldali áramváltókat deltába, a deltaoldalaikat pedig 

csillagba kapcsolják. Mivel az áramváltók deltakapcsolása is 30o, ill. 150oelforgatást eredményez, az így 

kialakított különbözeti kapcsolás két oldalán azonos fázisáramok folynak hibamentes üzemben, s természetesen 

külső zárlatnál is. A különbözeti relék tehát árammentesek, feltételezve, hogy az összekapcsolt szekunder 

áramok nagysága is azonos. Ennek érdekében a transzformátor két oldalán olyan áttételű áramváltókat kellene 

alkalmazni, hogy azok ne csak a transzformátor áttételét, hanem az áramváltók deltába kapcsolásával létrejövő 

szoros áramnövekedést is kiegyenlítsék. 

Mivel tetszőleges áttételű áramváltók nem kaphatók, az eredő illesztetlenség megszüntetésére egyedileg 

gyártott, különleges áttételű közbenső áramváltó alkalmazása sokszor nem kerülhető el. 

A közbenső áramváltó áttétele és névleges áramai legegyszerűbben a transzformátor és az áramváltók névleges 

adataiból határozhatók meg. Az SnMVA teljesítményű, Uln, U2n, Iln, I2nadatú transzformátor áttétele: 

 

Ha a transzformátor éppen a névleges teljesítménnyel üzemel, akkor a két oldalon az áramváltók szekunder 

tekercsében: 
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áram folyik, ahol á1 és á2az áramváltók áttétele. A transzformátor csillagkapcsolású oldalán elhelyezett 

áramváltók szekunder tekercseinek háromszögkapcsolása miatt azokból a különbözeti kapcsolás összekötő 

vezetékébe -szoros nagyságú áram folyik be. 

 

A különbözeti védelem akkor van kiegyenlítve, ha 

 

Mivel az előbbi összefüggésekből 

 

a kiegyenlítés feltétele: 

 

Ha ez nem teljesül, akkor ákáttételű közbenső áramváltót kell beépíteni, ahol: 

A tört számlálója és nevezője a közbenső áramváltó két tekercsének szükséges névleges árama. 

 

3.5.6.6. ábra 

Bár a különbözeti kapcsolás a védelemtechnika legszabatosabb és alapjában igen egyszerű módszere, 

alkalmazását a védendő berendezés két (esetleg több) végén lévő áramváltók összekötésének igénye korlátozza. 

Ezért elsősorban a hálózat koncentrált elemeinek (generátor, transzformátor, gyűjtősín) védelmére használják. A 

hálózat kiterjedt elemein (szabadvezetékek, kábelek) néhány (8...10) km hosszig, a segédkábel által az 

áramváltóra kényszerített terhelés még reális határok közé szorítható azáltal, hogy a névleges szekunder áramot 

közbenső áramváltók alkalmazásával kis értékre (0,2 vagy 0,4 A) csökkentik. Nagyobb távolságok esetén 
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azonban az egymástól távoli áramváltók különbözeti kapcsolása sem az áramváltók terhelése, sem a segéd-

összeköttetés aránytalan költsége miatt nem valósítható meg. 

Többágú különbözeti kapcsolások 

Mivel a különbözeti kapcsolás Kirchhoff csomóponti törvényét ellenőrzi, így a csomóponthoz csatlakozó ágak 

száma tetszőleges lehet. A különbözeti kapcsolás általánosabb fogalmazásban a csomópont ágáramainak 

vektoros összegét képezi. 

 

3.5.6.7. ábra 

Akárhány végű háromfázisú alakzat egy-egy fázisának különbözeti védelmét úgy nyerjük, hogy az azonos 

polaritással elhelyezett áramváltók (a primer tekercs K vége a gyűjtősín felé néz) szekunder tekercseinek azonos 

jelű végeit összekötjük és az áramkör áthidaló ágába áramrelét kapcsolunk. A 3.5.6.7. ábra egy gyűjtősín 

különbözeti kapcsolását mutatja. 

A nagyfrekvenciás szakaszvédelem elve 

Bár a különbözeti kapcsolás segédkábeles formája hosszú vezetékeknél nem valósítható meg, a nagyfeszültségű 

alaphálózati és nemzetközi vezetékeken alkalmazott nagyfrekvenciás jelátviteli csatornák lehetőséget 

teremtenek arra, hogy zárlati állapotban a vezetékvégi védelmek információt kapjanak a túlsó végen érzékelt 

villamos jellemzőkről, és azt a saját végükön érzékelt jellemzőkkel összehasonlítva, a zárlat belső vagy külső 

voltát egyértelműen meg tudják állapítani. Így késleltetés nélküli, gyors, szelektív védelem érhető el. 
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3.5.6.8. ábra 

A többféle megvalósított módszer közül a 3.5.6.8. ábra az áramirány-összehasonlító nagyfrekvenciás 

szakaszvédelem elvi sémáját szemlélteti. Az A és B állomások közötti távvezeték egyik fázisára vivőfrekvenciás 

csatornát telepítenek, amelyet a hálózat többi részétől hullámzár (fojtótekercs) szigetel el, és az adó és vevő 

berendezéseihez nagyfeszültségű kondenzátor csatlakozik. Az alkalmazott nagy frekvencia (35...300 kHz) a 

hullámzáron nem hatol át, viszont a kondenzátoron igen. Az 50 Hz-es áram útjában – éppen fordítva – a 

hullámzár reaktanciája jelentéktelen (XL=Lω), a kondenzátor igen nagy kapacitív ellenállása (XC= ) pedig 

gyakorlatilag szigetelést jelent. A csatornán két, egymáshoz közeleső (kb. 20 kHz különbségű) vivőfrekvenciás 

áramkör működik, a kétirányú jelátvitelnek megfelelően. A vivőfrekvenciára modulációval felültetett jelet a 

vevőoldal demoduláció után hasznosítja. 

A védelem azt vizsgálja, hogy zárlat esetén a vezeték két végén az áram pl. pozitív szinusz-félhullámai 

egyidőben vagy váltakozva jelentkeznek-e. E félhullámokból négyszögimpulzust formál a berendezés és azt 

továbbítja a túlsó vezetékvégre. Az ábrából közvetlenül leolvasható: hibátlan vezetéken a saját és a túloldalról 

kapott impulzusok egymást fedik. Belső zárlatnál az impulzusok időben nem esnek egybe. 

A védelmet úgy alakítják ki, hogy normális, zárlatmentes üzemben nem történik jelátvitel és összehasonlítás, 

csupán ha zárlatra utaló jelenség (áramnövekedés, impedancia-csökkenés) észlelhető. A működés logikája 

olyan, hogy mindkét vezetékvég védelme akkor old ki, ha nem kap a túlsó végről tiltó jelet, azaz sajátjával 

azonos időben jelentkező impulzust. Erre egyrészt azért van szükség, mert előfordulhat egyoldali zárlati táplálás 

is, amikor a másik végen nincs zárlati áram, működni viszont akkor is kell. Másrészt azért, mert belső zárlat 

esetén lehet, hogy a zárlat a jelátvitelre felhasznált fázist zárja rövidre a hibahelyen, ami a nagyfrekvenciás 

átvitelnek olyan csillapítást jelent, hogy az impulzus torzan, nem értékelhető formában jut el a vezeték másik 

végére. Külső zárlatnál viszont a csatorna hibamentes, így a tiltást eredményező impulzusok megbízhatóan 

vihetők át. 

A nagyfrekvenciás szakaszvédelmek igen gyors működésűek. Önidejük 20...40 ms. Többszáz km-es 

vezetékeken is kifogástalanul működnek. Nagy költségük miatt azonban csak a 220 kV-os és annál nagyobb 

feszültségű hálózatokon terjedtek el. Mivel egy vezetéken csak egyetlen védelmi csatornát gazdaságos létesíteni, 

ezért valamennyi zárlatfajtára azt kell használni. Ezért nem fázisáramokat, hanem azok szimmetrikus 

összetevőiből mindkét végen egyforma szűrőkkel képzett, a zárlat által érintett fázisoktól független áramot 
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hasonlítanak össze. Olyan zárlat ugyanis nem létezik, amelynek árama vagy pozitív sorrendű, vagy zérus 

sorrendű összetevőt ne tartalmazna. 

Keresztkülönbözeti védelmek 

A különbözeti elv sajátos megvalósítási módja két egyforma párhuzamos ágból álló hálózati elem ágáramainak 

összehasonlítása. A viszonyok a 3.5.6.9 ábrán követhetők. Ilyen elemek a gyakorlatban az ikerkábelek és a két 

párhuzamos tekercseléssel készült nagy generátorok. Hibátlan üzemben, tehát külső zárlatnál is, az ágak 

szimmetriája miatt azokban mindig azonos irányú, egyenlő nagyságú áram folyik. Így a fázisonként keresztbe 

kapcsolt áramváltók árama kiegyenlített, a hídágba kapcsolt áramrelé árammentes. Belső hibánál a párhuzamos 

ágak áramegyensúlya megbomlik, az áramok különbsége a relé tekercsén halad át. A két vég védelme egymástól 

függetlenül működik, hosszanti segéd-összeköttetésre nincs szükség. Mivel belső hibánál a párhuzamos zárlati 

utak árama az impedanciák arányától függ, ezért az alakzat végpontjához közeli zárlatoknál a túlsó végen folyó 

áramok nagysága csaknem azonos lesz, így érzékelési holtsáv alakul ki. Párhuzamosan tekercselt generátoroknál 

a védelem bármelyik tekercs menetzárlatának észlelésére a legjobb eszköz, mivel a menetzárlatos tekercs 

indukált feszültségének egy részét a zárlat kiiktatja, így abban kisebb áram folyik, mint az ép ágban. 

 

3.5.6.9. ábra 

5.7. Impedancia-mérési elvű védelmek 

A távolsági védelem elve és felépítése 

A távolsági védelem olyan rövidzárlat-védelmi készülék, amely felszerelési helyétől a zárlatig terjedő 

hálózatrész impedanciáját, s ezzel tulajdonképpen a hiba távolságát méri. Késleltetése a mért hibatávolság 

függvénye. A kioldási idő függését a hibahely villamos távolságától (impedanciájától) a működési jelleggörbe 

adja meg. A korszerű távolsági védelmek ma már kizárólag a 3.5.7.1. ábrán feltüntetett lépcsős 

karakterisztikával készülnek. A védelmek rendszerint három lépcsőt (fokozatot) tartalmaznak. A jelleggörbe 

szakaszai irányítottak, tehát a fokozaton belül mért hiba impedanciája csak akkor váltja ki a védelem tényleges 

kioldását, ha a zárlati energiairány a védelem felszerelési helyén a gyűjtősíntől a védett vezeték felé mutat. A 

jelleggörbén látható fokozatok hossza (impedanciája) és késleltetése a védelmeken belül tág határok között 

szabályozható, s így a jelleggörbe a védett hálózathoz rugalmasan illeszthető. 
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3.5.7.1. ábra 

A vázolt alapfogalmakból is kitűnik, hogy a védelem működésében három döntő relé van: a mérő 

impedanciarelé, az energiairányrelé és a többlépcsős időrelé. Ezekből a fő elemekből a legtöbb távolsági 

védelemnél csupán egy van. A védelem segédberendezései szolgálnak arra, hogy a zárlat tényét érzékeljék, az 

adott zárlat fajtáját megállapítsák, a hibatávolság mérését végző impedanciarelé és az irányrelé kapcsaira a zárlat 

méréséhez szükséges feszültséget és áramot közvetítsék, a központi időművet indítsák és a beállított 

jelleggörbének megfelelő időpontokban a mérőelem megszólalási érzékenységét átkapcsolják. A 

segédberendezések: a fázisonkénti indítórelé (impedanciacsökkenési vagy túláramrelék), ezek sokérintkezős 

segédreléi, a földrövidzárlatokat (nem földelt csillagpontú rendszerben kettős földzárlatokat) érzékelő zérus 

sorrendű túláramrelé, s annak segédreléje, az említett segédrelék érintkező kombinációból kialakított áram- és 

feszültségkiválasztó áramkörök, az időrelével vezérelt fokozatátkapcsoló körök, az áramok vektoros 

összegezését végző segédáramváltók, az érzékenységet változtató feszültségosztók, a kioldósegédrelé és a 

beállítószervek. A korszerű távolsági védelmekben megtalálhatók ezen kívül az egyes belső relék működését 

regisztráló látjelzők és kivezetett hibajelző áramkörök, amelyek az ébresztést és kioldást jelzik. 

A távolsági védelmek viszonylag bonyolult felépítésük ellenére igen elterjedtek. Bármilyen hálózati alakzat 

szelektív védelmére alkalmasak, de egyszerűsített formában generátorok, transzformátorok egyes védelmi 

feladataira is használják. Fő alkalmazási területük a nagyfeszültségű hurkolt hálózatok védelme, ahol a már 

megismert, de nagyon költséges különbözeti védelmeken kívül a szelektív védelem megvalósításának egyetlen 

lehetőségét jelentik. A lépcsős jelleggörbe a védett vezeték gyors alapvédelmén kívül a csatlakozó szomszédos 

elemek (vezetékek, transzformátorok) részbeni fedővédelmére is alkalmas. 

A hagyományos egy-mérőelemes távolsági védelmek elemeit többnyire egy közös házba építik. A 3.5.7.2. ábra 

a belső felépítés elvi vázlatát és a mérőváltókhoz, megszakítóhoz és segédáramforráshoz kapcsolódó külső 

kötéseket mutatja. Az ábrán – a földelt csillagpontú nagyfeszültségű hálózatok egyfázisú megszakítására és 

visszakapcsolására való tekintettel – a kioldóvezetékeket is fázisonként rajzoltuk. 
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3.5.7.2. ábra 

A jelleggörbe és a vázlatos felépítés alapján a védelem működése lényegében a következő. Zárlat esetén – annak 

fajtájától függően – egy vagy több indítórelé meghúz. Az indítóelemek segédreléinek kontaktuskombinációiból 

kialakított áramkörök a zárlat fajtájának és az érintett fázisoknak megfelelően kiválasztják a zárlati távolság 

méréséhez szükséges feszültséget és áramot, és azokat a mérőelem és az irányrelé tekercseire kapcsolják. A 

mérőelem alaphelyzete mindig az első fokozat (t1), így megvizsgálja, hogy az érzékelt impedancia azon belül 

van-e. Ha igen, és az energiairány is megfelelő, a kioldás létrejön. Ha nem, akkor t2idő múlva az időrelé 

átkapcsolja a mérőelem érzékenységét a második impedancia-fokozatra, s most erre vonatkozóan vizsgálja meg 

a mérőelem a kioldás feltételét. 

Ugyanaz játszódik le az esetleges további fokozatokban is. Az időrelé utolsó fokozata (ún. végidő) a mérő- és 

irányelem megkerülésével ad kioldást. 

Impedanciamérés egyfázisú zárlati áramhurokban 

A távolsági védelem mérőeleme egyfázisú impedanciacsökkenési, esetleg admittancia- vagy reaktanciarelé, 

amely érintkezőjét akkor zárja, ha a feszültség és áram hányadosa kisebb, mint a relé megszólalási értéke. A 

lépcsős jelleggörbe valamennyi fokozatát egyazon impedanciarelé méri. Az érzékenység változtatása úgy 

történik, hogy a relé feszültségtekercsére az időrelé a zárlati feszültség egyre kisebb hányadát kapcsolja egy sok 

megcsapolású feszültségosztóról. 

Az elektronikus és a digitális védelmekre a több mérőhurkos kialakítás jellemző. Így a legelterjedtebb hazai 

digitális távolsági védelemben hat mérőelemet találunk.A Protecta távolsági védelme folyamatosan figyeli a hat 

lehetséges mérő hurokban az érzékelhető impedanciát. Ezek közül a vonali hurkokban a vonali feszültség és a 

fázisáramok különbségének hányadosa alapján történik a számítás, a fázis-föld hurokban pedig a 
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fázisfeszültséget osztjuk a zérus sorrendű árammal módosított fázisáramokkal. Ezeket az egyenleteket a 

távvezetéken előforduló valamennyi zárlatfajta esetére az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

3.5.7.3. ábra 

Az érzékelési egyenletek tehát vonali feszültséghurokra, illetve a zérus sorrenddel korrigált fázisfeszültség-

hurokra vonatkoznak. 

A táblázatban 

 

komplex keverési tényező, más néven a zérussorrendű impedanciatényező. 

Természetesen, ha bármelyik védelem mögötti hálózatrészen a különböző erőműi és hálózati üzemállapotoknak 

megfelelően az eredő zárlati impedancia megváltozik, akkor IAés IBnagysága is más lesz, de UAés UBezzel 

arányosan változik, ezért a hányados állandó marad. Az impedanciamérés független a zárlati áram nagyságától, 

így a meghatározott kioldási jelleggörbe bármilyen üzemállapotban érvényes. A távolsági védelem e kitűnő 

tulajdonsága univerzális alkalmazhatóságot tesz lehetővé. 

Kétfázisú zárlat hibatávolságának mérése 

A táblázatból megállapítható, hogy egyfázisú földzárlatok esetén csak az a tényezőt tartalmazható összefüggés 

ad helyes eredményt, földérintés nélküli fáziszárlatok esetén viszont csak a vonali mennyiségeket tartalmazó 

egyenlet alkalmazható. Más zárlatok esetén (3F(N), 2FN) mindkét egyenlet helyes eredményt szolgáltat, ha a 

védelem a megfelelő fázisokra vonatkozó mennyiségekkel mér. 

Kétfázisú fáziszárlatkor, a védelem és a hibahely közötti Z1pozitív sorrendű impedancia esetén, a védelem által 

mért feszültség: 

 

a hányados mérés pedig: 
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eredményt szolgáltat. 

Az egyszeres impedancia méréséhez tehát a védelemnek az áram kétszeresét kell előállítania, mikor is 

 

Mint látható, teljesen mindegy, hogy az azonos nagyságú, csupán ellentett irányú  és  áram közül 

melyiket használjuk fel. A gyakorlati megoldásban a kétszeres áramot az  és az  áram vektoros 

különbségének képzéséből nyerik. A kétfázisú zárlat lehetséges háromféle variációjában a védelem a következő 

egyfázisú mennyiségekkel végzi a hányados mérést: 

RS zárlatnál: 

 

ahol 

 

ST zárlatnál: 

 

ahol 

 

TR zárlatnál: 

 

ahol 
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Az impedanciamérés torzulásai 

Az impedanciamérés bemutatott elve csak akkor ad arányos hibatávolságot, ha a védelemnél mérhető 

feszültséget a hibahely nulla feszültségével összekötő egyenes törésmentes. Ez a feltétel akkor teljesül, ha a 

védelem áramváltóján a feszültséget létrehozó teljes áram áthalad. Ha a védelem és a hibahely között közbenső 

árambetáplálás vagy elágazás van, a mérés torzul. Vizsgáljuk meg a 3.5.7.4. ábrán vázolt hálózatrészen az A 

pontban lévő védelem mérési viszonyait. 

 

3.5.7.4. ábra 

Az ábra jelöléseivel az „A” ponton uralkodó zárlati feszültség és védelmet tápláló áram hányadosa: 

 

A védelem tehát a C betáplálási pontig terjedő ZACimpedanciát pontosan, míg a közös szakasz ZCDimpedanciáját 

növelt értékkel érzékeli. 

 

az ún. torzítási tényező. Határértéke: 1, ha IB= 0, azaz nincs közbenső betáplálás. Ha a csomópontból kiinduló 

zárlatos vezetéket a csomópont mögött n befutó ág táplálja, akkor a torzítási tényező a k-adik ágra nézve: 

 

A betáplálás impedancia növelő hatását jól érzékelteti a 3.5.7.4. ábra alján látható feszültségdiagram is. Ebben: 

tgα = IAés tgγ = IA+ IB. 
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A védelem saját feszültség egyenesének tengelypontjában (E) "látja" a zárlat helyét. 

Az erősen hurkolt hálózatok csomópontjain keresztül érzékelt hibatávolság sokszorosan növelt értékű, ezért a 

korlátozott érzékenységű védelmek gyakran már a közvetlenül szomszédos szakaszok zárlatait sem tudják 

észlelni. E jelenség nem a védelem, hanem a hálózat fizikai sajátossága. Rávilágít a hurkolt, sok betáplálású 

hálózatok egyik nagy előnyére: a zárlatok feszültségletörése és az áram megnövekedése egy-két csomóponttal 

távolabb már alig érzékelhető. 

A távolsági védelmek indítása 

A védelem központi szervei, vagyis a mérőrelé, irányrelé, időrelé normális üzemben nincsenek bekapcsolva. A 

zárlati állapot érzékelését és a zárlat nemének megállapítását az indítórelék végzik. Nagyfeszültségű, földelt 

csillagpontú hálózatok távolsági védelmeit rendszerint impedanciacsökkenési relék indítják, amelyek a három 

fázisban külön-külön az adott fázis és egy szerkezetileg meghatározott másik fázis közötti vonali feszültség és a 

fázisáram hányadosát mérik, pl. 

az R fázisban:  

az S fázisban:  

az T fázisban:  hányadost. 

Háromfázisú zárlatoknál a Z távolságban fellépő hibára a megszólalás feltétele pl. az R fázisú indítórelénél: 

 

minthogy a relé a zárlatra jellemző fázisfeszültség -szorosát kapja. Zinda beállított indulási érzékenység, 

ami feszültségköri potenciométerrel szabályozható. 

Kétfázisú (pl. RS) zárlatnál a megszólalási feltétel: 

 

Középfeszültségű, kompenzált hálózatokon a távolsági védelem indítószervei többnyire túláramrelék, amelyeket 

az R és T fázisba, valamint a nulla vezetőbe (3I0) építenek be. Mivel Magyarországon a középfeszültségű 

hálózatok általában sugarasak, így ezeken távolsági védelmet csak kivételesen alkalmaznak. 

5.8. A védelmek összefüggő rendszerének kialakítása 

Ebben a fejezetben a megismert védelmi eszközök alkalmazási módját mutatjuk be az erőművek, alállomások és 

hálózatok fontosabb típusain, különös tekintettel a szelektivitás és érzékenység kérdéseire. Ennek során 

ismertetésre kerülnek a koordinációnak, tehát a beállítási értékek helyes, összehangolt megválasztásának 

alapvető szabályai is. 

A védelmek szükséges érzékenysége 
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A rövidzárlati védelmek beállítási adatainak meghatározásánál általában a védendő berendezés, hálózatrész 

pontos zárlati viszonyainak ismerete szükséges. Az elvégzett zárlati számítás alapján meg kell állapítani a 

védelem előírt alap- és fedővédelmi hatóterületén a feltételezhető legkedvezőtlenebb üzemállapotban a 

működést kiváltó villamos mennyiség szélsőséges értékeit. 

Túláramra induló védelmeknél (túláram-idő védelmek, túláram indítású távolsági védelmek), az áramrelék 

megszólalási értékének a még érzékelendő legkisebb zárlati áramnál biztonsággal kisebbnek kell lennie. A 

gyakorlatban legalább 20% biztonságra törekednek. 

 

Impedanciacsökkenésre induló védelmeknél a kívánt érzékelési határon feltételezett különféle zárlatfajták 

esetére a közbenső zárlati betáplálások legnagyobb torzító hatása mellett meg kell vizsgálni a ténylegesen 

érzékelt impedanciát és annál legalább 20%-kal nagyobbra kell megválasztani a relében beállítandó 

megszólalási impedanciát. 

 

Különbözeti védelmeknél egy- és kétoldali zárlati betáplálás esetére meg kell határozni a legkisebb eredő 

különbözeti áramot, és annál kisebb értékre kell beállítani a különbözeti relé megszólalási szintjét. Stabilizált, 

százalékos fékezésű reléknél a megszólalást a fékezési jelleggörbén is ellenőrizni kell, ebből adódik ki a 

választható fékezési karakterisztika, tehát annak meredeksége. Áramirányrelével stabilizált különbözeti 

védelemnél az érzékenységet az egyoldali, legkisebb zárlati táplálásra kell ellenőrizni, fékezés nélkül. Egyoldali 

táplálásnál ugyanis az irányrelének nincs nyomatéka, kétoldalról táplált belső zárlatnál pedig az iránytag is 

működtető nyomatékot ad elektromechanikus védelmek esetében. 

A védelmek elhangolása a terhelési áramoktól 

A túláramra vagy impedanciacsökkenésre induló védelmeknél nem szabad a megszólalási érzékenységet annyira 

fokozni, hogy zárlatmentes, de erős terhelésű üzemben tévesen megszólalhassanak. A rövidzárlat-védelemnek 

nem feladata a védett berendezés, hálózat átmenetileg elviselhető mértékű túlterheléseit megakadályozni. Ha 

ilyen igény felmerül, akkor a túlterhelés természetéhez, nagy melegedési időállandójához jobban illeszkedő, 

lehetőleg előjelzést is adó túlterhelési (termikus, hőmás) védelmekre kell a feladatot bízni. 

Rövidzárlati túláramvédelmek és áramindítású távolsági védelmek megszólalási áramát tehát olyan nagyra kell 

megválasztani, hogy az előfordulható legnagyobb terhelési áramra ne induljanak, sőt annál – a körzetben 

fellépett és ott szelektíven lekapcsolt zárlat megszüntetése után – még vissza tudjanak térni nyugalmi állapotba. 

Számítani kell továbbá arra, hogy üzemzavar utáni állapotban a feszültség a normálisnál kb. 10%-kal kisebb is 

lehet, így a MW-ban ismert maximális terhelés áramát csökkentett feszültség mellett célszerű meghatározni. Ha 

tehát a legnagyobb, még eltűrt terhelést PmaxMW és cosφ jellemzi az UnkV névleges feszültségű hálózaton, és a 

relé tartóviszonya ct, akkor a relé választható indulási árama: 

 

Konkrét adatok hiányában is Sn=  névleges teljesítményű berendezésen (generátor, transzformátor, 

vezeték) legalább 20%-os átmeneti túlterhelést még nem szabad a rövidzárlat-védelemnek lekapcsolnia, tehát 

 



 Hálózatok hibái és védelme  

 228  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

esetén és ct= 1,2 szokásos tartóviszonnyal: 

 

ahol I a védett berendezés névleges árama. 

Impedanciacsökkenésre megszólaló védelmeknél az indulást a terhelés impedanciájától kell elhangolni. Mivel 

az impedanciarelék skáláját a kétfázisú zárlati áramhurokra szokták készíteni, mikor is a megszólalás feltétele: 

 

a védelem névleges feszültség esetén akkor nem indul, ha a terhelési áram 

 

Ha a védett berendezésen 0,9ˑUnkV feszültségszint mellett is SmaxMVA teljesítmény átvitelét kívánjuk 

biztosítani, akkor annak árama: 

 

Ezt az áramot a cttartóviszonnyal megszorozva és előbbi összefüggésünkbe helyettesítve: 

 

feltétel kielégítéséről kell gondoskodni. A beállítható legnagyobb indítási impedancia korlátja tehát: 

 

amely ct= 1,2 esetén: 

 

ahol Zterhaz Smaxterhelés impedanciája. 

6. Hálózati automatikák 

Az üzemzavari automatikákat azért létesítik, hogy a védelmek által megvalósított zárlathárítás (a rendellenes 

üzemállapot megszüntetése) után az automatikák az üzemet megkíséreljék helyreállítani. Fő feladatuk tehát a 

rendszerben bekövetkezett hibák, zárlatok miatti elkerülhetetlen kikapcsolások után olyan automatikus 

kapcsolások elvégeztetése, amelynek célja a villamosenergia-szolgáltatás folyamatosságának biztosítása. 
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Lényegében a kezelőszemélyzet helyett végzik az üzemzavar utáni visszatérítést, az üzem folytonosságának 

mentését, de az embernél sokkal gyorsabban, biztosabban és határozottabban. 

Az üzemzavari automatikák a következő fő csoportokra oszthatók: 

• visszakapcsoló automatikák, amelyek a hibás és a védelmek által kikapcsolt berendezést kísérlik meg újra 

üzembe venni; 

• átkapcsoló automatikák, azaz tartaléktáplálást bekapcsoló automatikák, amelyek a védelmek által kikapcsolt 

berendezés helyett, annak pótlására egy másik berendezést kapcsolnak be; 

• fogyasztói automatikák, amelyek az előbbi két automatikacsoportnak megfelelő működtetés során a 

különböző időtartamú feszültségletörés-, illetve feszültségszünet okozta zavart szüntetik meg vagy 

korlátozzák, lehetővé téve ezáltal az automatikus visszakapcsolás, illetve átkapcsolás előnyeinek minél 

nagyobb mértékű kihasználását; 

• az együttműködő villamosenergia-rendszer speciális automatikái. 

6.1. Visszakapcsoló automatikák 

Ha egy zárlat átívelés jellegű, azaz levegőben keletkezett, a zárlat gyors megszüntetése (kikapcsolása) után igen 

nagy valószínűséggel remélhető, hogy a berendezést újból feszültség alá lehet helyezni anélkül, hogy az ív 

újragyulladna. 

Az önműködő visszakapcsolás módszere és a próbakapcsoláshoz viszonyított előnyei 

A villamosenergia-rendszerek üzemviteli tapasztalatai alapján már régen felismerték, hogy a hálózati 

rövidzárlatok nagy többségében a szelektív védelem által kikapcsolt hálózati elem visszakapcsolás után elviseli 

az üzemi feszültséget, és az energia a hibahely felkeresése és javítása nélkül is tovább szolgáltatható. A nagy- és 

középfeszültségű szabadvezeték-hálózatok üzemében ennek alapján általánossá vált az egyszeri próbakapcsolás, 

amit az erőmű vagy alállomás kezelője – kb. 3 percnyi várakozás után – hajtott végre. 

Az üzemi megfigyelések arra is rámutattak, hogy a kézi próbakapcsolás sikeressége és a zárlatos vezetéket 

kikapcsoló védelem működési ideje között szoros összefüggés van. A rövidzárlat gyors megszüntetése a 

hibahelyen a zárlati ív romboló hatását korlátozza, és ezáltal az eredményes visszakapcsolás valószínűségét 

növeli. A természetüknél fogva eleve tartós rövidzárlatok (vezetékszakadás, oszlopkidőlés, szigetelő-átütés stb.) 

részaránya az összes rövidzárlathoz viszonyítva 10, 20, 35 kV-os hálózatokon nem haladja meg a 10%-ot, 120, 

220, 400 kV-on pedig a statisztikai elemzések szerint 5...6% alatt van. A fennmaradó esetek túlnyomó 

többségében a visszakapcsolás eredményességét a hibahelyi rongálódás mértéke dönti el, ezt pedig elsősorban a 

zárlat időtartama befolyásolja. 

A visszakapcsolás sikerének feltételeit a következőkben foglalhatjuk össze: 

• a zárlat ne legyen tartós jellegű; 

• a lekapcsolás olyan gyors legyen, hogy képes legyen megakadályozni a zárlat helyének rombolódását. 

Az önműködő visszakapcsolás módszere azonban nem csupán a próbakapcsolás automatizálását jelenti, hanem 

annak oly mértékű meggyorsítását is, amely a zárlat által érintett fogyasztók üzemszünetét olyan rövid időre 

korlátozza, hogy az üzem folytonossága gyakorlatilag nem szakad meg. A rövid feszültségmentes idővel – 

holtidővel – működő visszakapcsolási módszereket gyűjtőnéven gyorsvisszakapcsolásnak is nevezzük. 

A gyorsvisszakapcsolás a hagyományos próbakapcsoláshoz viszonyítva döntő előnyöket nyújt. Ezek közül is 

kiemelkednek a következők: 

• Sugaras hálózatokon a fogyasztók az egyetlen ellátási út zárlatainak többsége során nem kapcsolódnak ki; 

csupán néhány tized másodperc szünetet észlelnek. 

• Hurkolt hálózatok zárlatos elemeinek gyorsvisszakapcsolásával elkerülhető a hálózat tartós gyengülése, ami 

újabb hibák esetén könnyen összeomlásra vezethetne. 
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• Kooperációs hálózatokon a gyorsvisszakapcsolás elősegíti a párhuzamosan járó erőművek stabilitásának 

megőrzését is. 

 

3.6.1.1. ábra 

A gyors visszakapcsolási ciklus alkalmazására a 3.6.1.1. ábra mutat példát. A folyamatábra a legegyszerűbb 

esetre, egyoldali zárlati táplálásra vonatkozik. Az a) ábra a sikeres, a b) ábra a sikertelen ciklus lefolyását 

szemlélteti. Az ábrán a feszültség változása a visszakapcsoló automatika felszerelési helyére – a kapcsolt részre 

– vonatkozik. 

A zárlat pillanatában az áram az üzemi áram értékről a zárlati áram nagyságára nő, míg a feszültség az üzemi 

érték alá törik le. Utóbbit a zárlati áram és a hibahelyig terjedő impedancia szorzata határozza meg. A védelem 

és a megszakító együttes működési ideje után beáll az I = 0 és U = 0 paraméterekkel jellemzett holtidő. Sikeres 

visszakapcsolás esetén (3.6.1.1.a ábra) a feszültség visszatér, az áram viszont a kissé már lelassult fogyasztói 

motorok felgyorsítása, valamint a fogyasztói transzformátorok bekapcsolási áramlökése miatt az üzeminél 

nagyobb értékről indulva csillapodik le a normális üzemi szintre. 

Ha a visszakapcsolás sikertelen (3.6.1.1.b ábra), a zárlat még fennáll, ezért az üzemi feszültség helyett ismét a 

letört zárlatos feszültség jelenik meg. Újból fellép a zárlati áram is, majd a védelem másodszori működésének 

hatására a hibás vezeték véglegesen feszültségmentessé válik. 

Egyfázisú visszakapcsoló automatika (EVA) 

Hatásosan földelt csillagpontú hálózaton az FN zárlatok előfordulási valószínűsége távvezetéken kb. 90. . .95 %. 

Ezt a szinte kizárólagos zárlatfajtát éppen ezen a hálózaton lehetséges kizárólag a zárlatos megszakítófázisok 

minden oldali kikapcsolásával és visszakapcsolásával hárítani, mivel a holtidő alatti „sántaüzem”-ben a két ép 

fázison és a földön keresztül az energiaátvitel csekély aszimmetriával és az egyfázisú szakadásnak megfelelő 

csekély transzferimpedancia-növekedéssel biztonságosan fenntartható. Ez a kapcsolat mind a sugarasan ellátott 

fogyasztók, mind a csak ezen vezetéken keresztül kooperáló erőművek számára az esetek döntő többségében 

kielégítő. 

Az FN zárlat esetére alkalmazott EVA előnyei a háromfázisú visszakapcsoló automatikával (HVA) 

szemben a következők: 

• Holtidő alatt terhelhető összeköttetést ad a két végpont között mind erőmű, mind fogyasztó számára, mivel az 

egyfázisú szakadás hálózatmetszeténél a transzformátorok kis értékű, zérus sorrendű impedanciája miatt csak 

kismértékben emelkedik az összeköttetés transzfer impedanciája. 

• Az előbb mondottakra alapozva jelentősen emelhető a holtidő, mert a gyakorlatban sem a fogyasztó 

szempontjai, sem a stabilitási követelmények nem szabnak határt. 

• Az előnyöket a távvezetékre T-leágazásban csatlakozó transzformátorokon keresztül is ki lehet használni. 

• A nagyobb holtidő miatt a két végpont egyikének késleltetett kikapcsolása sem idézi elő a visszakapcsolás 

elmaradását. 
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Az EVA hátrányai a csak háromfázisú visszakapcsoló automatikával szemben: 

• Megbízható fáziskiválasztó elemeket igényel. 

• A védelmi és a vezénylő kioldó áramkörök bonyolultabbak. 

• A megszakító drágább és bonyolultabb, mert pólusonkénti hajtás szükséges. 

• A hosszabb holtidejű sántaüzem az érzékeny, zérus sorrendű tartalékvédelmeket megzavarja. 

6.2. Átkapcsoló automatikák 

Átkapcsoló automatikát ott lehet alkalmazni, ahol a fogyasztókat egy kijelölt, fő betápláló berendezésen 

keresztül látják el, de van tartalék ellátási lehetőség is. A tartalék ellátás egyes esetekben azonos értékű (pl. egy 

transzformátorállomásban két azonos transzformátor), de lehet csökkent értékű tartalék is (pl. ugyanezen 

esetben a másik transzformátor már terhelt, vagy távvezeték biztosítja a tartalékot). Kisebb teljesítményű 

tartalék betáplálás esetén el kell kerülni az átkapcsoláskor létrejöhető túlterhelést. Ezt előre kijelölt fogyasztók 

átkapcsoláskor történő kikapcsolásával, vagy a tartalék táplálás bekapcsolásakor – annak túlterhelését érzékelve 

– automatikus terhelésledobással lehet megoldani. 

Az átkapcsoló automatikák két alapvető csoportja: 

• eseményvezérlésű automatika; 

• állapotvezérlésű automatika. 

Ha a védelem és az általa működtetett automatika egymással áramköri kapcsolatban van, akkor 

eseményvezérlésről beszélünk, minthogy az automatikát a védelem működésének ténye, azaz pontosan 

meghatározott esemény indítja. Ebbe a kategóriába tartozik az önműködő visszakapcsolás valamennyi válfaja, 

továbbá azok az átkapcsoló automatikák (pl. transzformátorok között, erőművek háziüzemi tartalék ellátása 

stb.), amelyeknek a hibára reagáló és intézkedő védelmi tagja és az üzem folytonosságát helyreállító 

automatikus része egymás közelében (azonos létesítményben) van, tehát közöttük közvetlen kapcsolat 

teremthető. Mivel az eseményvezérlés következtében biztosan (szelektíven), már a kioldóimpulzusok 

pillanatában megállapítható, hogy az eredeti táplálás ki fog esni, ezért az automatikának nem kell késleltetést 

adni. Ez ennek az automatikatípusnak igen nagy előnye. Elérhető vele, hogy a tartalék betáplálás olyan gyorsan 

bekapcsolódjék, hogy a fogyasztók többsége nem is érzi meg, nem esik ki, és csak kisebb részénél kell 

intézkedéseket tenni. 

Tipikus példát láthatunk a 3.6.2.1. ábrán. Az ábrán az alállomás egyik (I. jelű), 120/20 kV-os transzformátora 

látja el a fogyasztói területet, a másik transzformátor (II. jelű) hideg (kikapcsolt állapotú) tartalék. Ha az I. 

transzformátor meghibásodik, védelme kikapcsolja 1 és 2 megszakítót, és indítja az eseményvezérlésű 

transzformátorátkapcsoló automatikát (ETRA). Ez bekapcsolja a tartalék transzformátor 3 és 4 megszakítóját. A 

4 megszakító bekapcsolása a 2 megszakító nyugalmi áramú – kikapcsolt helyzetben zárt – segédérintkezőjén 

keresztül történik, meggátolva ezzel a II. transzformátor esetleges zárlatra táplálását. Az automatikus 

átkapcsolás feszültségmentes ideje a zárlati letörési időn túl a jelenlegi védelmekkel és megszakítókkal 

mindössze 0,15...0,2 s. 
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3.6.2.1. ábra 

Az automatikák vezérlésének másik alapvető módszere az állapotvezérlés. Ez esetben az automatikákat nem a 

védelmek, tehát nem az esemény indítja, hanem az esemény következtében előálló, érzékelhető állapot váltja ki. 

Az automatikáknak ebbe a csoportjába tartozik: 

• a hálózati tartalékátkapcsolás, 

• a gyorsrágerjesztés, 

• az önműködő zárlatkorlátozás, 

• az integrált nagy rendszerek stabilitásvédő különleges automatikái, 

• a frekvenciacsökkenésre reagáló fogyasztói korlátozás stb. 

Mivel egy bizonyos üzemzavari állapot (pl. feszültség eltűnése, áramnövekedés, lengés stb.), többféle, és több 

helyen fellépő ok miatt keletkezhet, az állapotvezérlésű automatikák működési feltételei általában nem lehetnek 

olyan szabatosak és szelektívek, mint az eseményvezérlésűeké. Ahol az esemény és az automatika beavatkozási 

helye azonos, tehát lehetőség van eseményvezérlésre, ott azt kell előnyben részesíteni. 

Az esemény helyétől távol működő, szükségszerűen állapotvezérlésű automatikák működési feltételeit az 

észlelhető jelenségek önműködő kritikai elemzésével (pl. a feszültségletöréssel együtt van-e zárlati áram, 

szimmetrikus vagy aszimmetrikus-e a letörés stb.), továbbá a tartós és az átmeneti jelenségek szétválasztása 

céljából késleltetéssel lehet szabatosabbá tenni. 

Szolgáljon erre például a 3.6.2.2. ábrán látható állapotvezérlésű hálózati átkapcsoló automatika. Tehát ha az 

átkapcsolás helyén, a megszakítóknál nincs megbízható információ a táplálás kiesésére, azt csak a feszültség 

eltűnése alapján lehet érzékelni. Ezen alapul az állapotvezérlésű átkapcsoló automatika. 

Azonban a feszültség rövid időre akkor is eltűnik, ha: 

• idegen, a vizsgált táplálási útban részt nem vevő hálózati elemen keletkezik a zárlat, és hatására a zárlati 

kikapcsolás idejéig letörik a feszültség (3.7.2.2 ábra; Z1 zárlat); 

• a táplálási útvonalon következik be zárlat. A feszültségszünet a zárlati kikapcsolás, majd az azt követő gyors 

háromfázisú visszakapcsolás idejéig tart (3.6.2.2. ábra; Z2 zárlat); 
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• saját, táplált fogyasztóknál lép fel zárlat. Ekkor nincs feszültség a zárlati kikapcsolás idejéig (3.6.2.2. ábra; Z3 

zárlat). 

 

3.6.2.2. ábra 

Az első két esetben a felesleges átkapcsolást csak annak késleltetésével lehet kivédeni, ezért az állapotvezérlésű 

átkapcsoló automatika jellegzetessége a jelentős késleltetési idő. A harmadik eset ellen késleltetés helyett 

áramreteszelést is lehet alkalmazni. 

Könnyen belátható, hogy a 3.6.2.2. ábrán az A-ról B-re való áttéréskor az UA feszültségre kapcsolt automatika 

indító-feszültségrelék és az IA áramra kötött reteszelő-áramrelék között a beállítási feltétel: 

 

ahol: Zmmin a táplálás, mögöttes hálózat impedanciája a hálózat minimális állapotában. Ekkor ugyanis fogyasztói 

zárlatra vagy az áramrelé reteszel, vagy az indító feszültségrelé nem ejt el. Meg kell azonban jegyezni, hogy a 

harmadik eset is gyakran kivédhető az első két eset miatt szükséges késleltetéssel. 

A villamosenergia-rendszer automatizálását megvalósító, nagyszámú és különféle decentralizáltan elhelyezett 

automatikának olyan ellentmondásmentes logikai egységet kell képeznie, amelynek minden egyedi automatika 

működésmódja és programja alá van vetve. A technikai részletkérdések tárgyalása előtt hangsúlyozzuk, hogy az 

automatizálás komplex, koordinált feladat, tehát többnyire nem lehet beszélni egy-egy létesítmény (erőmű, 

állomás, távvezeték) automatizálásáról, hanem csak összefüggő hálózatokéról és rendszerrészekéről. 

A komplex, üzemzavar-elhárító automatika-rendszer logikájának alapkövetelménye a hiba jellege által 

megszabott lehetőségeken belül a legkisebb fogyasztói kiesésre való törekvés. Helyesen kialakított rendszerben 

e törekvés a fokozatosság elvén keresztül érvényesül.  Az automatikák programja feltételezi, hogy a zavart 

megelőző üzemállapot, kapcsolási helyzet optimális, ezért működési előjogot kell biztosítani azoknak az 

automatikáknak, amelyek az eredeti vagy ezzel azonos értékű üzemállapot visszaállítását kísérlik meg a 

kooperációs és fogyasztói üzem folyamatosságának lényeges zavarása nélkül. Ide tartoznak a korábban 

ismertetett gyors-visszakapcsoló automatikák, a kétlépcsős visszakapcsoló automatikák gyorsfokozatai, az 

egymást helyettesítő transzformátorok belső hiba esetén való gyorsátkapcsolásai stb. 

Másodlagos rendszabálynak kell tekinteni a más úton történő ellátás automatikus igénybevételét (pl. alternatív 

táplálású fogyasztó átkapcsolása tartalékellátásra) mivel feltételezhetően az alapellátás minden szempontból 

kedvezőbb. A hálózati tartalékátkapcsolásnak például meg kell várnia a gyors-visszakapcsolási kísérlet 

kimenetelét, és csak sikertelenség esetén kerülhet működésre sor. Ugyanezen ok miatt önműködőenvissza kell 

térni az alapellátásra, ha lehetősége visszaállt. A fokozatosság elve érvényesül a kétlépcsős visszakapcsolásban 

is, a fogyasztók pillanatnyi üzemfolytonosságát már nem biztosító perc nagyságrendű szünet utáni második 

visszakapcsolási kísérletben, ami még mindig jobb, mint a tartós kimaradás. 
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Ugyancsak a fokozatosság elve alapján kell az automatikáknak a nagy egyesített energiarendszerek 

katasztrofális következményekkel járó stabilitási zavarait megakadályozni. Ez megtehető a rendszer optimális 

helyen és időben való szétválasztásával, átrendezésével, egyes erőművek teljesítményének hirtelen 

csökkentésével stb. A teljesítményegyensúly megbomlásakor az automatikáknak kell az új egyensúlyi helyzetet 

kialakítani – a legkisebb kár elvén – úgy, hogy az ellátást legkönnyebben nélkülözni tudó fogyasztókat 

átmenetileg kizárják. 

Az automatizálás előbbiekben vázolt koncepciójából az is következik, hogy a kiesés minimalizálására alkalmas, 

összehangolt automatikarendszer egyben az emberi beavatkozást is a legkisebb mértékűre csökkenti, így az 

üzembiztonsági és gazdasági törekvések azonos irányúak. 

7. Alállomási védelmek 

Az állomások kapcsolására a gyűjtősínes kialakítás a jellemző. A középfeszültségű hálózatok szigetelt 

csillagpontúak, mivel a transzformátorok csillagpontja nincs leföldelve, vagy a csillagpont és a föld közé nagy 

induktivitású kompenzáló (ívoltó) tekercset, esetleg ohmos ellenállást kapcsolnak. A szigetelt csillagpont 

előnye, hogy az egysarkú földzárlat nem jelent földrövidzárlatot, így a kialakuló áram kicsi lesz, ezért nem 

szükséges azonnali lekapcsolás. A szigetelt csillagpontú szabadvezetéki hálózatok kellemetlen tulajdonsága az 

ívelő földzárlat. Ez akkor alakul ki, ha a földzárlati áram nagysága meghaladja a 10A értéket, és a zárlat íven 

keresztül jön létre. Ilyenkor az ép fázisok feszültsége túlzottan megnövekszik. Ennek kivédésére alkalmazzák a 

szabályozható kompenzáló tekercset. 

7.1. Transzformátorok védelmi rendszere 

A transzformátorok általában kéttekercselésűek, de gyakori a háromtekercselésű is két középfeszültségű 

feszültségszint ellátására. A szekunder tekercs 20 kV-os feszültségszintnél csillagkapcsolású, amely egy 50 %-

os teljesítményű rövidre zárt deltatekercseléssel van kiegészítve a járomfluxus megelőzése céljából. 

A középfeszültségű táppontok sérülésre legérzékenyebb és egyben legdrágább eleme a transzformátor. A 

transzformátor minden hibáját érzékelő védelmi rendszer a hibás transzformátort késleltetés nélkül lekapcsolja. 

A késleltetett védelmi működés olyan hibát eredményezhetne, ami akár a transzformátor teljes tönkremenetelét 

is eredményezhetné. A transzformátor védelmére nem villamos elvű és villamos elvű védelmeket alkalmaznak. 

Példának nézünk egy 120/20 kV-os transzformátort, amely 120 kV-on egygyűjtősínes kialakítású kapcsoló-

berendezéshez csatlakozik. A transzformátorok 120 kV-os csillagpontja mereven földelt, továbbá a 120/20 kV-

os transzformátor 20 kV-on egygyűjtősínes kialakítású kapcsoló berendezéshez csatlakozik. 
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3.7.1.1. ábra 

A 3.7.1.1. ábrán figyelemmel kísérhetőek a fent taglalt kritériumok. A könnyebb érthetőség kedvéért, a 

készülékeket tervjelük alapján felsorolás szerűen alább ismertetjük: 

-Q1 : 120kV-os gyűjtősín szakaszoló 

-Q01 : 120kV-os gyűjtősín megszakító (transzformátor megszakító) 

-T1 : 120kV-os primer áramváltó 

-F1 : 120kV-os primer túlfeszültség korlátozó 

-T101 : 120/20kV-os transzformátor 

-F2 : 20kV-os csillagpont túlfeszültség korlátozó 

-Q61 : FÁNOE szakaszoló 

-Q62 : FAM szakaszoló 

-T42 : FÁNOE áramváltó 
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-Q03 : CSPK szakaszoló-T41 : CSPK primer áramváltó-T11 : 20/0,4 kV CSPK (Csillagpontképző) 

Transzformátor-F4 : CSPK primer oldali túlfeszültség korlátozó -Q63 : Ívoltó mező szakaszolója-L1 : Ívoltó 

(Petersen) tekercs-T43 : Ívoltó (Petersen) tekercs áramváltója 

A 20 kV-os csillagpontképző és ívoltó mező hónaljba (vagy részlegesen a főtranszformátor csillagpontjába) van 

telepítve. A csillagpont tisztán kompenzált vagy automatikus váltással hosszúföldelt vagy kompenzált 

üzemmódban fog üzemelni. Kompenzált üzemmódban szekunder oldalon biztosított lesz a földzárlattartás 

lehetősége. Továbbiakban a fontosabb védelmi eszközökről lesz szó. 

Túláramvédelem 

A transzformátortekercsek, átvezetők zárlatainak érzékelésére túláramvédelmet mindig kell alkalmazni. Ennek 

különböző megoldásai lehetnek: olvadóbiztosító, primer kioldó megszakítóra szerelve, szekunder 

túláramvédelmek. 

A túláramvédelem a transzformátornak közeli tartalékot, a táplált középfeszültségű hálózatnak távoli tartalékot 

biztosít. A két időfokozatú túláramvédelem háromfázisú és a 120 kV-os áramváltókra csatlakozik. Az első 

időfokozat a szekunder oldali megszakítót kapcsolja ki. Ha a védelem nem esik vissza, tehát a zárlat nem szűnt 

meg, akkor egy szelektív időlépcsővel később a túláramvédelem kikapcsolja a transzformátor primer oldali 

megszakítóját. A túláramvédelem beállítása a transzformátor névleges áramának 1,6...2,0-szerese, hogy rövid 

idejű túlterhelésre ne működjék. Az első időfokozat késleltetése egy szelektív időlépcsővel nagyobb, mint a 

táplált hálózat legnagyobb védelmi késleltetése. 

Háromtekercselésű transzformátorokhoz ez a megoldás nem használható. Mind a primer, mind a szekunder 

oldalakon külön-külön kell egy időfokozatú túláramvédelmet alkalmazni. 

A kétlépcsős túláramvédelem sugaras hálózat transzformátorainak alapvédelmére szolgál, ahol különbözeti 

védelmet nem alkalmaznak. Nagyáramú tagja késleltetés nélkül működik a transzformátor zárlataira. Kisáramú, 

késleltetett működésű tagja a transzformátor minimális szekunder oldali kapocszárlatára is működik. 

A transzformátor túláramvédelmi rendszere – három lehetséges megoldással – a 3.7.1.2. ábrán látható, ahol a 

védelmek kioldási idejét a villamos távolság függvényében ábrázoljuk: 

 

3.7.1.2. ábra 

Túlterhelés-védelem 
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A névleges áramnál nagyobb árammal üzemelő transzformátor tekercseinek szigetelése meghibásodhat, és 

ennek következtében súlyos zárlatok alakulhatnak ki. Ezért a transzformátor hőmérsékletét ellenőrizni kell. Ez 

történhet a transzformátor tartályba benyúló hőmérőzsebbe helyezhető higanyos hőmérővel, számlapos 

érintkezős hőmérővel, vagy ellenállásos távhőmérővel. A veszélyes olajhőmérsékletet önálló érintkezős hőmérő 

érzékeli, amely segédrelén keresztül kikapcsolja a transzformátor megszakítóit. 

Nagyfeszültségű, nagy teljesítményű transzformátoroknál a hőmérsékletérzékelésnek nagy jelentősége van, mert 

a hűtőmotorok bekapcsolása a hűtési automatikákon keresztül az olaj hőmérsékletétől függ. 

A névlegesnél nagyobb terhelés esetén, vagy a transzformátor hűtésének hibája miatt az olaj hőmérséklete 

megnő, és ez veszélyezteti a tekercselés szigetelését, csökkenti élettartamát. A transzformátor túlterhelhetősége 

függ a túlterhelést megelőző hőmérséklettől is. A transzformátor túlterhelésének érzékelésére alkalmazzák a 

hőmérséklet-védelmet, ami kétfokozatú. Az első fokozat 85°C-nál jelzést ad, a második fokozat 90°C-nál 

kikapcsolja a transzformátort. 

Gázvédelem 

A gázvédelem olajszigetelésű transzformátor tekercsszigetelés sérülése következtében kialakuló zárlatokra 

működik (fáziszárlat, testzárlat, menetzárlat). A hazai előírások szerint 1 MVA-nál nagyobb teljesítményű 

olajszigetelésű transzformátoroknál kötelező alkalmazni Buchholz-relét. Egyszerű szerkezete, olcsósága és 

hatásossága miatt a 630 kVA-t meghaladó teljesítményű transzformátoroknál minden esetben alkalmazzák. A 

hálózati transzformátorok belső zárlatok elleni védelmét képezi, amely rövidzárlatnál mindkét, tercier 

transzformátornál mindhárom megszakítót kioldja. 

Működését nem villamos jellemzők megváltozása váltja ki, hanem gázképződés és folyadékáramlás. A relé elvi 

vázlatát a 3.7.1.3. ábra mutatja be. 

 

3.7.1.3. ábra 

A gázvédelem egy vasedényben helyezkedik el amit, a transzformátor kazánját a konzervátorral összekötő 

csővezetékbe iktatnak be. Ennek megfelelően két csőcsatlakozás van. Mivel az olaj szintje a magasabban fekvő 

konzervátorban van, így a gázrelé edényét normálisan teljesen kitölti az olaj. A relé házán belül két úszó 

található. A felső úszó a konzervátorhoz menő csőcsatlakozás fölötti harangszerű térben van felerősítve. 

A transzformátorban létrejövő villamos hibák íve és melege az olajat vegyileg megbontja, és a fejlődő 

gázbuborékok felfelé tartó útjuk során a gázrelé felső terében összegyűlnek. A növekvő gáztérfogat a relében 

lenyomja az olaj szintjét, mígnem az úszó – kikerülvén az olajból – megbillen és érintkezőjével segédáramkört 

zár. Mivel a viszonylag lassú gázképződés csak kisebb hibára (nem rövidzárlatra) utal, ezt az áramkört 

kezelőszemélyzettel ellátott berendezésekben csak riasztójelzésre használják. Kezeletlen állomásokban azonban 

a transzformátor megszakítóit kapcsolja ki. A felső úszó akkor is lebillen és zárja érintkezőjét, ha olajszivárgás 

vagy hideg miatti térfogatcsökkenés hatására az olajszint leszáll, a konzervátor, s majd a gázrelé tartálya is 

kiürül. 

Ha a transzformátoron belül rövidzárlat lép fel, akkor az olajban hirtelen nagy nyomás keletkezik, amelynek 

következtében olaj áramlik a kazánból a konzervátor felé. Ennek a heves folyadékáramlásnak az útjában 

helyezkedik el a gázrelé alsó úszója, ami több konstrukciónál nem is úszónak, hanem billenő lemeznek van 

kiképezve. A gyors áramlás az úszót (lemezt) azonnal átbillenti, a záródó érintkező a transzformátor 

megszakítóit kikapcsolja. 
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A gázvédelem elvénél fogva teljesíti a szelektivitás követelményeit: csakis a transzformátor belső hibájára 

működhet. Nem szabad azonban érzékenységét annyira fokozni, hogy külső rövidzárlatok áramának dinamikus 

hatására a transzformátor tekercseinek rázkódása miatt létrejövő kisebb olajáramlás felesleges működést 

okozzon. 

Az olajáramlás-relét szabályozóval egybeépített transzformátornál alkalmazzák a fokozatkapcsoló védelmére. 

Működése megegyezik a gázrelé kioldó részével. A relét a fokozatkapcsoló olajedénye és a tágulási edény közé 

építik be. Működésekor a Buchholz-relével megegyező funkciókat végez. 

Differenciálvédelem 

Alkalmazása a hazai előírások szerint (2/2002. (1.23.) BM 3/11 rendelet) 10 MVA-nál nagyobb teljesítményű 

transzformátorhoz kötelező. Bekapcsolás érzékeny, max. 40 ms működési idejű differenciálvédelem 

alkalmazása javasolható. Működése esetén a transzformátort határoló megszakítókat késleltetés nélkül 

kikapcsolja. 

A differenciálvédelmeknek két alapvető tulajdonsága van: 

• minden belső zárlatra pillanatműködésűek, mivel a védelem határai pontosan meg vannak határozva, 

• külső zárlatra teljesen érzéketlenek. 

A differenciálvédelem működését zavaró tényezők: 

• A lezáró áramváltók nem azonos áttétele, 

• A lezáró áramváltók különböző hibája és különböző időállandója, 

• A védett elemnél előálló söntáram, amely üzemszerű állapotban nagy értéket vehet fel, ilyen a transzformátor 

bekapcsolási áramlökése, 

• Külső hálózati FN zárlatra csak egyik oldal által betáplált zérus sorrendű áram, 

• A transzformátor szögforgatása miatt a primer és szekunder áramok közötti szögeltérés, 

• A szabályzóval egybeépített transzformátornál a változó áttétel. 

A transzformátor bekapcsolási áramlökése hibaáramként jelentkezik minden olyan transzformátor-

differenciálvédelemnél, amely a transzformátor minden tekercsét és kivezetését együtt védi. A bekapcsolási 

áramlökés ilyenkor csak az egyik áramváltón folyik keresztül, azon, amelyik oldalról a bekapcsolás történt. Így 

a különbözeti áram hibás működést eredményez. Ez ellen több módszerrel is lehet védekezni: 

• Galvanikusan összetartozó részekre bontani, és azokra külön differenciál-védelmet alkalmazni. 

• A bekapcsolási áramlökésben levő második harmonikus meghatározott szintjével reteszelni a kioldást. 

• A bekapcsolási áramlökés második szubharmonikusával reteszelni a kioldást. 

• Az egyenirányított áramjelben bekapcsolási áramlökés esetén minden második félperiódusban kiugró jel 

jelenik meg, ezzel reteszeli a védelmet. 

• A digitális védelmekben Fourie-transzformáció eredményeként ismerik fel a különbséget a bekapcsolási és a 

zárlati áram között. 

A modern transzformátorvédelmeknél a legutóbbi megoldást alkalmazzák. A bekapcsolási áramlökés ugyanis 

nagymértékben tartalmaz második harmonikust, amely csak ilyenkor fordulhat elő. Ezért a differenciál körben 

második harmonikus szűrőt helyeznek el. 

Transzformátorvédelmek másik problémája a szögforgatás, mivel csak fázisban lévő áramok hasonlíthatók 

össze. A transzformátorok szögforgatása a csillag-, delta- és zegzugkapcsolások és a fázisvariációk változtatása 

következtében 30 fokonként különböző lehet, ezért a szabványos jelölésben óraértékeket adnak meg úgy, hogy a 

primer feszültségvektor 12 órát mutat, a szekunder oldali feszültség iránya megadja a transzformátor 

kapcsolásának óraszámát. 
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3.7.1.4. ábra 

A szögforgatás kiküszöbölésére két megoldás lehetséges. Az egyik megoldás, hogy a transzformátor 

differenciálvédelmét szétválasztjuk primer és szekunder oldalra. A másik a transzformátor áramainak 

visszaforgatása. Lényeges dolog, hogy a transzformátor kapcsolásával ellentétesen kötjük az áramváltókat. A 

3.7.1.4. ábrán látható csillag-delta kapcsolású transzformátor két oldalának áramai között a tekercsek 

menetirányától függően 30 vagy 150 fokos fáziseltérés van. Ezért a csillagoldali áramváltókat deltába, a delta 

oldalaikat pedig csillagba kapcsolják. Mivel az áramváltók deltakapcsolása is 30 fok, ill.. 150 fok elforgatást 

eredményez, az így kialakított különbözeti kapcsolás két oldalán azonos fázisáramok folynak hibamentes 

üzemben, és külső zárlatnál is. A különbözeti relék árammentesek, ha a szekunder áramok nagysága azonos. 

Ezért a transzformátor két oldalán olyan áttételű áramváltókat kellene alkalmazni, hogy azok ne csak a 

transzformátor áttételét, hanem az áramváltók deltába kapcsolásával létrejövő -szoros áramnövekedést is 

kiegyenlítsék. Mivel tetszőleges áttételű áramváltók nem kaphatók, az illesztés különleges áttételű közbenső 

áramváltó alkalmazását teszi szükségessé. 

A közbenső áramváltó áttétele és névleges áramai legegyszerűbben a transzformátor és az áramváltók névleges 

adataiból határozhatók meg 

Testzárlatvédelem 

A transzformátor tekercseknek a vastesthez vagy az olajtartályhoz, vagy a fázisvezetők átvezetőinek az 

olajtartályhoz bekövetkező zárlatát testzárlatnak nevezzük. A kialakuló testzárlati áram nagysága attól függ, 

hogy a zárlat a tekercselés melyik pontján következett be, és milyen a transzformátor csillagpontjának földelési 

módja. 

A gázvédelem a transzformátor olajban lévő tekercseinek a vastest vagy a tartály felé bekövetkező testzárlataira 

működik, függetlenül a csillagpont kialakítási módjától. 

A továbbiakban az átvezető és a tartály közötti testzárlatot érzékelő és arra működést adó védelmeket vizsgáljuk 

a csillagpont kialakítás alapján, mert a kialakuló áramok lényeges eltérést mutatnak. 

Hatásosan földelt csillagpont esetén a névleges áram többszöröse alakul ki, amire a különbözeti védelem 

biztosan működik és kikapcsolja a megszakítókat. 
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Hosszúföldelt csillagpontnál 100 A körüli áram jelentkezik, erre a különbözeti védelem még nem működik. 

Ezért az ellenállás beépítési helyén lévő transzformátornál a 3.8.1.5 ábrán látható módon a csillagpont és a föld 

közé helyezett áramváltóról táplálják a független késleltetésű túláramvédelmet. 

 

3.7.1.5. ábra 

Szigetelt illetve kompenzált csillagpont esetén a kialakuló testzárlati áram a transzformátor névleges áramának 

törtrésze. Erre a túláramvédelmek sem működnek, ezért a testzárlatkor kialakuló hibafeszültség érzékelésével 

oldható meg a védelem. A feszültségváltó szekunder oldalán, nyitott háromszögkapcsolásba bekötött 

feszültségnövekedési relé érzékeli az aszimmetrikus feszültségrendszer csillagpont-eltolódását. A kis áramok 

következtében elég a hibajelzés, amely után a szükséges intézkedések megtehetők. 

Zérussorrendű hibaáram kiszűrése 

A deltakapcsolású tekercsből a zérussorendű áram nem tud kifolyni. Ezért, ha a transzformátor egyik 

tekercsoldala Y vagy zeg-zug, a másik pedig deltakapcsolású, és a két oldalon elhelyezett áramváltók szekunder 

köre csillagba van kötve, akkor a védelem különbözeti áramot fog érzékelni, ha a transzformátor Y oldalán 

zérussorendű áram is folyik. Ezért az egyik oldali áramváltó szekunder körét a transzformátor másik 

tekercsoldalának primer kapcsolási csoportja szerint kell bekötni, és ugyanez vonatkozik a másik tekercsoldalra 

is. 

A korszerű transzformátor-differenciálvédelmekben a szög-visszaforgatást a védelmen belül oldják meg. Emiatt 

a védendő transzformátor két oldalán elhelyezett lezáró áramváltók szekunder körét csillagba kell kötni, a 

védelmen pedig be kell állítani a transzformátor kapcsolási elrendezését és szögforgatását. 

Túláramvédelem 

A túláramvédelem a transzformátornak közeli tartalékot, a táplált középfeszültségű hálózatnak távoli tartalékot 

biztosít. A két időfokozatú túláramvédelem háromfázisú. Az első időfokozat a szekunder oldali megszakítót 

kapcsolja ki. Ha a védelem nem esik vissza, vagyis a zárlat nem szűnt meg, akkor egy szelektív időlépcsővel 

később a túláramvédelem kikapcsolja a transzformátor primer oldali megszakítóját. A túláramvédelem beállítása 

a transzformátor névleges áramának 1,6...2,0-szerese, hogy rövid idejű túlterhelésre ne működjön. Az első 

időfokozat késleltetése egy szelektív időlépcsővel nagyobb, mint a táplált hálózat legnagyobb védelmi 

késleltetése. Ez viszont csak kéttekercselésű transzformátoroknál alkalmazható. Háromtekercselésű 

transzformátoroknál a primer és a szekunder oldalakon külön-külön kell egy időfokozatú túláramvédelmet 

alkalmazni. 
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7.2. Gyűjtősínvédelmek 

A villamosenergia-átvivő és -elosztó hálózat igen lényeges elemei a gyűjtősínek. Különleges helyzetük, 

koncentráltságuk miatt védelmi problémáik is különlegesek. A gyűjtősínek az energiaszállítási utak 

csomópontjai, így kiesésük általában az energiaszolgáltatás súlyos megzavarását jelenti. A mai energetikában a 

gyűjtősínek védelmében két alapvető törekvés dominál. Az egyik a gyűjtősínzárlat minél gyorsabb lekapcsolása, 

hogy a sérülés és ezzel a javítás miatti üzemszünet is minél rövidebb legyen. A másik törekvés az összetett, 

tagolt gyűjtősín-rendszerek ténylegesen zárlatos elemének szelektív leválasztása úgy, hogy a többi rész üzeme 

zavartalanul folytatódjék. 

A gyűjtősínzárlatok megszüntetésére alkalmas védelmi módszerek két nagy csoportba oszthatók: 

• természetes gyűjtősínvédelem és 

• önálló gyűjtősínvédelmek. 

Ezeken belül: 

• váltakozóáram-összegező (különbözeti) és 

• egyenáramú, logikai különbözeti védelmek. 

Természetes gyűjtősínvédelem 

A természetes gyűjtősínvédelem azt jelenti, hogy a gyűjtősínt zárlati árammal tápláló leágazások (vezetékek, 

generátorok, transzformátorok) saját védelmei a leágazásokat egymástól függetlenül, egyenként kikapcsolják és 

ezzel a gyűjtősínt, mint csomópontot feszültségmentesítik. Az eddig megismert védelmi alapkapcsolások és 

alkalmazási módszerek a természetes gyűjtősínvédelem lehetőségeit és tulajdonságait is tartalmazzák. Sugaras 

szabadvezetéki vagy kábelhálózatok időlépcsős túláramvédelme pl. a védett szakasz végéhez csatlakozó 

gyűjtősínt úgy tekinti, mint saját vezetéke végső pontját és ugyanúgy kapcsolja le, mintha a zárlat magán a 

vezetéken lenne. Bár a gyorsaság korlátozott, rendszerint 0,5...2,0 s ezért egyszerűbb középfeszültségű 

alállomásokon ezzel sok esetben meg is elégednek, különösen akkor, ha a gyűjtősín egyszeres és nem osztható. 

Nagyfeszültségű hurkolt hálózatok erőmű- és alállomás-csomópontjaiban fellépő rövidzárlatokat a vezetékek 

túloldali távolsági védelmének második fokozata, erőmű és kooperációs transzformátorok felől pedig azok 

egyfokozatú impedanciavédelme kapcsolja le, rendszerint 0,5...1,0 s késleltetéssel. Mivel a sínrendszerek 

többnyire tagoltak, a szelektív sínbontás hiánya is növeli a lassú zárlatoltás hátrányait. Ezért itt a nagyobb 

költség ellenére önálló gyűjtősínvédelem szokásos, amely pillanatműködésű és sínszakaszra is szelektív. Ha 

viszont ez nem működik, akkor a természetes gyűjtősínvédelem, mint az önálló sínvédelem természetes 

tartaléka végzi el a teljes csomópont feszültségmentesítését. 

A középfeszültségű hálózatok táplálását végző 120/35,20,10,6 kV-os transzformátoroknál – mint láttuk – a 

középfeszültségű oldalon felszerelt kétlépcsős túláramvédelem gyorsfokozata szabadvezetéki hálózat esetén 

0,4...0,5 s késleltetésű, fojtótekercses kábelhálózatoknál pedig késleltetés nélküli természetes gyűjtősínvédelmet 

biztosít. Ez általában ki is elégíti a gyakorlati igényeket, kivéve, ha a középfeszültségű sínrendszer hosszában 

vagy keresztben tagolt, és fontossága a szelekciót indokolja. További kivételt jelentenek a korszerű fémtokozott 

cellák is, amelyek korlátozott idejű ívállósága még ezt a csekély késleltetést sem viseli el sérülés kockázata 

nélkül. 

Önálló, váltakozó áram összegező különbözeti sínvédelmek 

Már megismerkedtünk a sokágú, stabilizált különbözeti védelem elvével, amely egy gyűjtősín szelektív, 

pillanatműködésű lekapcsolásának általánosan használt eszköze. A problémát itt a tagolt, részenként 

kapcsolható gyűjtősín-rendszerek jelentik, pedig éppen ezek igénylik kiemelt fontosságuk miatt a 

legtökéletesebb védelmet. Az egyes sínszakaszok szelektivitását úgy lehet elérni, hogy minden egyes szakaszt 

külön gyűjtősínvédelemmel látunk el, tehát mindegyikre önállóan végezzük el a Kirchhoff-törvény szerinti 

vektoros áramösszegezést. Így pl. kettős gyűjtősín esetén két különbözeti védelem van, de ha ezekben hosszanti 

sínbontó megszakító is van, tehát a külön kapcsolható sínszekciók száma négy, akkor négy különbözeti védelem 

is szükséges. Csakhogy az egyes leágazások és sínszekciók kapcsolata, egymáshoz rendeltsége az üzemben nem 

állandó, hanem gyűjtősín-szakaszolókkal változtatható. Ezt a nehézséget kétféle módon lehet megoldani. 
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Az általános, de bonyolultabb rendszer az üzemállapot automatikus leképezése a szakaszolók segédérintkezői 

segítségével. Ez azt jelenti, hogy valamely sínszakasz különbözeti védelméhez összegezés és fékezés céljából 

azoknak a leágazásoknak az áramait vezettük, amelyek a primer kapcsolásban is éppen oda csatlakoznak és a 

különbözeti védelem kioldóvezetékét is ezekhez a leágazásokhoz csatlakoztatják a segédérintkezők. Az 

áramváltók szekunder köreinek terhelés alatti átkapcsolása sok hibaforrást rejt magában, ami e módszer nem kis 

hátránya. A korszerű, több sínszekcióra alkalmas, automatikus üzemállapot-leképzéssel működő gyűjtősín 

különbözeti védelmek ezt a nehézséget úgy hidalják át, hogy a védelem nem az áramváltók szekunder áramát 

kapja, hanem közbenső áramváltókkal egy harmadlagos, tercier rendszert képeznek. Ezeknek a közbenső 

áramváltóknak többféle, hasznos szerepük van. Az egyik az, hogy a három fázisáramból egyetlen, egyfázisú 

áramot állítanak elő, tehát ún. 3/1 fázisú áramváltók. A három fázisnak azonban nem lehet azonos az áttétele, 

hiszen pl. két- és háromfázisú zárlat vektoros összege nulla lenne. Gyakori az  

aszimmetrikus leképzés, amely bármilyen zárlatfajtánál használható, egyfázisú tercier áramot ad. Az egyfázisú 

tercier áram nagysága kicsiny, így annak a szakaszolók segédérintkezőiről vezérelt finom másoló segédrelékkel 

történő átkapcsolásai megbízhatóan végezhetők. A különbözeti védelem egyfázisú kialakítása egyszerűbb és 

üzembiztosabb. További szerepe a közbenső áramváltónak, hogy áttétele megfelelő megválasztásával eltérő 

névleges primer áramú áramváltóval rendelkező leágazások is összegezhetők. 

Kettős gyűjtősínek sínenként szelektív védelmére sokkal olcsóbb, egyszerűbb, de korlátozottan alkalmazható 

megoldás az ún. kötött diszpozíciójú különbözeti védelem. Egyfázisú vázlatát a 3.7.2.1. ábra tünteti fel. 

 

3.7.2.1. ábra 

Az egyes leágazások és a két gyűjtősín legcélszerűbb kapcsolatát már az állomás tervezésekor meghatározzák és 

a két gyűjtősín különbözeti védelmét ennek megfelelően, átkapcsolási lehetőség nélkül építik be. Nem lehet 

azonban teljesen kizárni, hogy néha, rövid időre, valamilyen okból egy leágazást a másik sínre szakaszoljanak 

át. Mivel ezt nem követi a különbözeti kapcsolás módosítása, mindkét sin összegezése hamis lesz, és pl. közeli 

hálózati zárlatra is mindkét sin lekapcsolódna. Ezért az ábrán látható módon a két sin különbözeti védelmét a 

középső áramrelén keresztül összekötik, amely az áramösszegezést a két sínre együtt, tehát a teljes csomópontra 

végzi. Így számára a leágazások cseréje közömbös, ezért külső hálózati zárlatokra nem működhet. A központi 

összegező relé adja ki a sínenkénti védelmeknek a működtető egyenáramot. Végeredményben szabályos 

üzemmód esetén gyűjtősínzárlatnál a központi és a zárlatos sínhez tartozó különbözeti relé húz meg és csak a 

zárlatos sínt kapcsolja ki. Szabálytalan üzemmódban fellépő sínzárlatnál a szelekciós képesség elvész, mindkét 

sin kikapcsolódik. 
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Egyenáramú, logikai különbözeti védelmek 

Sugaras hálózatokon a hagyományos, váltakozó áramú összegezésen alapuló különbözeti védelem helyett sok 

esetben célszerűbb a túláramrelék érintkezőinek helyzetéből következtetni a gyűjtősín zárlatra. A 3.7.2.2 ábrán 

jellegzetes példa mutatja be az elvet. 

 

3.7.2.2. ábra 

A 20 kV-os gyűjtősínt tápláló transzformátor túláram-idő védelmének egy vagy több áramreléje mindig 

meghúz, akár a gyűjtősínen, akár valamelyik onnan kiinduló leágazáson lép fel rövidzárlat. A két eset között 

döntő különbség az, hogy hálózati zárlatnál még egy további védelem is meghúz, nevezetesen a zárlatos 

leágazásé. Az ábrán látható logikai lánc kimenetén akkor jelenik meg a működtetőfeszültség, ha a 

transzformátor túláramvédelme ébredt és ugyanakkor egyetlen elmenő leágazásban sincs zárlati áram. Ez a 

gyűjtősínzárlat elegendő kritériuma. A lánc végén lévő, kb. 50...100 ms késleltetés arra szolgál, hogy külső 

zárlat lekapcsolása után, ha a vonal és a transzformátor túláramreléje nem pontosan egyidejűleg esik vissza, és 

van olyan időpillanat, amikor a lánc hamisan zár, ez ne okozzon hibás működést. A magyar energiarendszerben 

a középfeszültségű tokozott cellák fokozott védelmére ezt a kapcsolást egységesen alkalmazzák. Célszerűen 

felhasználható azonban ipartelepi hálózatok belső állomásain is, továbbá transzformátorok különbözeti 

védelmére, valamint rövid vezeték vagy kábel két végén lévő túláram relék segédkábeles összekötésével 

váltakozóáramú szakaszvédelem helyettesítésére. Hurkolt hálózaton azonban nem használható. 

7.3. Megszakító-beragadási védelem 

A megszakító beragadásának tényét egyszerűen lehet érzékelni. Szabályos védelmi működésnél ugyanis a 

megszakító kikapcsolásával a zárlat megszűnik, a védelem nyugalmi helyzetbe tér vissza, és így a megszakító 

kikapcsoló tekercsére ható kioldóimpulzus is eltűnik. A megszakító kikapcsolási önideje és a védelem 

visszaesése együttesen nem haladja meg a 0,15...0,2 s-ot. Ha a kikapcsoló impulzus ezen időn belül nem szűnik 

meg, akkor ez a megszakító beragadását jelenti. 

A 3.7.3.1. ábra egy kettős gyűjtősínes, hurkolt hálózati csomópont példáján mutatja be a megszakító-működés 

tartalékolásának, az ún. megszakító beragadási védelemnek az elvi vázlatát. Minden védelmi kikapcsoló 

impulzus egyidejűleg indítja a célszerűen 0,3...0,4 s-ra beállított ∆T időrelét is. Ez azonban csak akkor tudja a 

beállított késleltetését lefutni, ha a megszakító beragadt. Ekkor (az ábrán láthatóan) a megbénult megszakítójú 

leágazást tápláló gyűjtősínt körülvevő összes többi megszakítót kikapcsolja. 
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3.7.3.1. ábra 

8. Erőművi védelmek 

8.1. Generátorvédelmek 

A komplex generátorvédelmekben gyakran az alábbi funkciók fordulhatnak elő (természetesen speciális igények 

felmerülése esetén egyéb funkciók is megvalósításra kerülnek, illetőleg egyesek hiányoznak): 

• Differenciálvédelmek: generátor-differenciálvédelem, főtranszformátor- és háziüzemi transzformátor-

differenciálvédelem, egységkapcsolás (blokk) differenciálvédelme 

• Túláramvédelem 

• Feszültségcsökkenéssel reteszelt túláramvédelem 

• Feszültségemelkedési és -csökkenési védelem 

• Impedanciavédelem 

• Túlterhelésjelzés 

• Beérkező védelmi jelek lekezelése (külső megszakító-beragadási védelem, gyűjtősínvédelem, gáz- 

(Buchholz) védelem, hőmérséklet-érzékelők stb.). 

• Generátor gerjesztéskimaradási védelme 

• Generátor visszteljesítmény-védelem (visszwattvédelem) 

• Frekvencianövekedési és -csökkenési védelem 

• Menetzárlat-védelem. 

• Negatív sorrendű védelem 

• Generátor-állórész testzárlatvédelem 

• 50 Hz-es 

• harmadik harmonikus érzékelésű 
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• Generátor-forgórész testzárlatvédelem 

• nem földelt forgórészhez 

• középen földelt forgórészhez 

• Kioldóáramkör-ellenőrzés 

• Generátor gyorsrágerjesztő automatika 

• Generátor-szinkronozó automatika 

8.2. A generátorfunkciók részletes leírása 

Differenciálvédelmek 

A generátor differenciálvédelmének (3.8.2.1. ábra) nemlineáris fékezésű, jellemzően több-töréspontú 

karakterisztikája van (3.8.2.2. ábra), amely tetszőlegesen állítható. Működési időkben elvárás a kb. 20...25 ms, a 

nagyáramú differenciáláram-fokozat működésekor kb. 10...15 ms. 

 

3.8.2.1. ábra 

A transzformátor-differenciálvédelem (illetve a blokk-differenciálvédelem) ma már nem igényel külső 

illesztő/forgató közbenső áramváltókat, a szükséges fázisforgatásokat és áttétel-kiegyenlítéseket a védelem 

megfelelő programozással szoftver úton oldja meg. A védelem a transzformátor bekapcsolási áramlökésével 

szemben érzéketlen. 
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3.8.2.2. ábra 

A differenciálvédelmen be kell állítani a generátor (transzformátor) névleges áramát. A továbbiakban minden 

megszólalási és beállítási érték erre vonatkozik. 

A komplex differenciálvédelmek (KDV) általában külső érintkezős védelmek (külső megszakító-beragadási 

védelem, gyűjtősínvédelem, gáz- (Buchholz) védelem, hőmérséklet-érzékelők stb.) előjelző és kioldó fokozatait 

is fogadják. 

A KDV-k egy…három túláramvédelmet is tartalmaznak, amelyek igény szerint többlépcsősök is lehetnek. 

Túláramvédelmek a KDV-ben. 

Túláramvédelmeket a generátorvédelmi rendszerben általában a differenciálvédelmek tartalmaznak, gyakran 

többet is, és ezek igény szerint többlépcsősök is lehetnek. Csatlakoztatásuk sokféleképpen lehetséges, igény 

szerint a generátor csillagponti áramváltójára, a kapocsoldali áramváltókra, a főtranszformátor áramváltójára 

vagy a háziüzemi transzformátor áramváltójára csatlakoznak. 

Feszültségcsökkenési emlékezésű túláramvédelem 

Generátorhoz közeli 3F zárlatra a túláramvédelem késleltetése alatt a generátor legerjedhet, és a védelem 

visszaeshet. Sőt ha a generátor nincs túlgerjesztve (üresjárás szikronozás után, kis meddőterhelés vagy 

meddőnyelés), az állandósult zárlati áram még a generátor névleges árama alá is csökkenhet (akár 50 %-ra is), 

és a tranziens lecsengése után a túláramrelé futás közben visszaeshet. A problémát feszültségcsökkenési 

emlékezésű túláramvédelemmel lehet megoldani. A feszültségcsökkenési emlékezésű túláramvédelem a 

túláramrelé megszólalása után, ha a késleltetés futása közben a túláramrelé visszaesik, a késleltetést (t) tisztán a 

feszültségcsökkenés (U<) tényével is továbbfuttatja a kioldásig. A védelem visszaesik, ha a feszültségcsökkenés 

megszűnik, illetve ha a legerjesztő automata kikapcsol (akkor is, ha van még U<). 

Így tehát a védelem logikája úgy alakítható ki, hogy a védelem késleltetése akkor indul, ha túláram fellépett, és 

futva marad, ha közben a túláramrelé visszaesik, de a feszültségcsökkenés fennmarad. Ez az állapot a 

legerjesztő kikapcsolásával szűnik meg, amikor az állásjelzés a védelem kapcsain megjelent. A 

feszültségcsökkenési emlékezésű túláramvédelem feszültségreléjének működését a feszültségváltó-kisautomata 

kikapcsolódása bénítja, de a túláramrelé változatlanul futtatja a késleltetést (I>t-ként, de nincs feszültség-

emlékezés). 

Feszültségemelkedési és -csökkenési védelem 

A feszültségreléket feszültségcsökkenési emlékezésű túláramvédelemhez, frekvenciarelé feltételeként, 

testzárlatvédelemhez, továbbá különleges feladatként a hálózatról való leszakadás érzékelésére alkalmazzák. 
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Az U>t és U>>t feszültségnövekedési és -csökkenési relék beállítása a névleges feszültség (100 V) 

százalékában történik. Az U<t és U<<t feszültségcsökkenési relék működésének feltétele, hogy a megszakító 

bent legyen. 

Impedanciavédelem 

Impedanciavédelmet gyűjtősínre csatlakozó generátornál mindig alkalmaznak. Alkalmazható továbbá 120 kV-

os szintre önálló (természetes) gyűjtősínvédelemként. 

Az impedanciavédelem mindegyik fokozata önállóan élesíthető vagy bénítható. Megszólalása és késleltetése 

önállóan beállítható. 

A választható típusok közül a kétlépcsős, eltolható körkarakterisztikájú impedanciavédelmet célszerű beiktatni, 

így ennek ismertetése következik. 

Az alkalmazandó impedanciavédelemnek zérus sorrendű áramátkapcsolása van, így vagy vonali 

mennyiségekkel: 

 

vagy fázismennyiségekkel: 

 

mér. Az impedanciarelék fázis- (nem hurok-) impedanciában skálázottak, és eltolt kör kioldási 

karakterisztikájuk van (lásd a 3.8.2.3. ábrát). 

Az impedanciavédelemnek két fokozata van (Z<t, Z<<t). 

 

3.8.2.3. ábra 

Az R0 és X0 paraméterekkel jellemzett középpont-eltolás síknegyede az „R0X0pozíció” paraméter segítségével 

szabadon választható. A középpont-eltolás jól alkalmazható akkor is, ha a védeni kívánt gyűjtősín 

feszültségszintjén nincs feszültségváltó, mivel így kompaundálással az impedanciakör áthelyezhető a megfelelő 

transzformátoroldalra. 
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Túlterhelésjelzés 

A túlterhelés-védelem megszólalása és késleltetése önállóan állítható be. Késleltetése a zárlathárítási időknél 

legyen nagyobb. Működésekor csak jelzést ad a személyzetnek, hogy a generátor leterheléséről intézkedjen. 

8.3. Generátor gerjesztés-kimaradási védelme (GGV) 

Ha a hálózatra kapcsolt generátor gerjesztési rendszerének hibája, feszültségszabályozójának hibája, vagy 

automatikusról kézi gerjesztésre való áttérésnél nem megfelelő fokozatra állítása miatt elveszti gerjesztését, 

vagy a gerjesztés indokolatlan mértékben csökken, a generátor a hiányzó mágnesező teljesítményt a többi géptől 

és a hálózatból veszi fel. Ennek hatására: 

• a generátor-állórész árama veszélyes mértékben megnő, 

• a felvett meddőteljesítményt részben a mellette üzemelő generátorok adják, amelyek a megnövekedett áram 

hatására feleslegesen kikapcsolódhatnak, 

• a generátor kieshet a szinkronizmusból, és 

• vagy aszinkrongenerátorként üzemel tovább, amely teljesítménylengést és többletmelegedést okoz, 

• vagy a generátor megfut. 

A fenti veszélyek miatt a gerjesztését elvesztett generátort célszerű kikapcsolni. A gerjesztés-kimaradási 

védelem ezt a célt szolgálja. 

A gerjesztéskimaradási védelem speciális impedanciacsökkenési érzékelőjének karakterisztikáját mutatja a 

3.8.3.1. ábra. A karakterisztika egy negatív reaktanciákat érzékelő relé, a –X tengelyen elhelyezkedő kör, 

amelynél az origóhoz közelebbi X felső paraméter-értékét az Xq = 1/2 -re, az origótól távolabb lévő X alsó 

paraméterét pedig az Xd kétszeresére, 2Xd-re, illetve ahol a generátorral meddőt kell nyeletni, ott Xd-re szokás 

beállítani. 

 

3.8.3.1. ábra 

A bemutatott karakterisztika nem érinti az origót azért, hogy szinkronozáskor a csekély értékű kapacitív 

teljesítménykiadás, továbbá generátorközeli zárlat ne működtesse hibásan a védelmet. 

Gerjesztés kimaradásakor, amíg a generátor szinkron fut tovább, a generátor a hálózat felől nézve induktív 

reaktancia, a kiadott teljesítményirányt véve pozitívnak kapacitív reaktancia (–X). A kiadott hatásos és meddő 

teljesítménytől függően az érzékelt impedancia a szaggatott görbék mentén (3.8.3.1. ábra) biztosan a védelem 

körkarakterisztikájába fut. A karakterisztika tehát alkalmas a gerjesztés-kimaradás érzékelésére. 
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A védelemnek két időlépcsője van. Az első t (GKV ki1) fokozat a turbina-gyorszárót működtesse, amely után 

majd a visszwattvédelem kapcsolja ki a generátort. Így mód van arra, hogy ez alatt a házi üzem világosan 

térhessen át. A második t(GKV ki2) fokozat, ha bármely ok miatt nem kapcsolódott ki a megszakító, teljes 

gépkikapcsolást végezzen. Az első fokozat késleltetésére 1 s, a másodikra 4…5 s beállítása célszerű, de a 

második legyen kisebb az azonos gyűjtősínre csatlakozó többi generátor túlterhelési túláramvédelmének 

késleltetésénél. 

Ha a generátor kiesik a szinkronizmusból, és aszinkronüzemben jár tovább, előfordulhat, hogy az érzékelt 

impedancia többször kilép, majd visszalép a védelem karakterisztika-körébe, emiatt lehetséges, hogy a védelem 

első fokozata sem tud lefutni, a védelem nem működik. Az aszinkron járás miatti periodikus megszólalás-elejtés 

áthidalására a gerjesztés-kimaradási védelem indulásakor az ejtéskésleltetéses t (GKVnyújt) időrelé is indul, 

amely áthidalja a kilépések idejét (nem futtatja tovább a késleltetést, csak tartja az ejtése idejéig), és így 

összegezve lefut az első fokozat késleltetése. Célszerű beállítása 1s. 

A védelem IR fázisárammal és UST vonali feszültséggel működik. A reaktancia-beállítási értékek az áramváltó és 

a feszültségváltó névlegeséből számított impedancia %-ában vannak megadva: 

 

8.4. Generátor visszteljesítmény- (visszwatt-) védelme 

Ha a generátor hajtása valamely ok miatt megszűnik, és a gép a hálózattal párhuzamosan marad, 

szinkronmotoros üzem áll elő. Ilyenkor a hajtógép károsodhat (gőzturbinában túlmelegedés, dieselmotorban 

robbanás stb.). Ennek az üzemállapotnak megszüntetését végzi a visszteljesítmény-védelem, gyakorlatban 

szokásos elnevezésén a visszwattvédelem. 

A visszwattvédelemnek két időfokozata van, de ugyanaz az érzékelő működteti. Az első ajánlottan 1…2 s múlva 

kapcsolja ki a megszakítót, a feszültség jelenlétéhez kötött (U> engedélyezés), és akkor működik, ha a 

gyorszáró már kikapcsolt. Második fokozata tartalék, és ajánlottan mintegy 6…12 s múlva a gyorszáró 

(főgőzszelep) kikapcsolt állapotától függetlenül kapcsolja ki a megszakítót, és működése a feszültség 

jelenlététől független. 

Parallelkapcsoláskor előfordulhat, hogy rövid ideig a generátor teljesítményt vesz fel a hálózatból. A hibás 

működés elkerülésére szinkronkapcsolás idejére bénítani lehet a nagyobb késleltetésű visszwattvédelmi 

fokozatot. A védelem optikai csatolón keresztül fogadja a szinkronkapcsolás információját (szinkrondugó, 

szinkronozó automatika jele). A bejövő jel engedélyezi a második időfokozat működését (hacsak a megrendelő 

mást nem kíván). 

A védelmet fázisáram és fázisfeszültség táplálja, de a beállítandó érték háromfázisú teljesítmény. A beállítás az 

áramváltó és a feszültségváltó névlegeséből számítható névleges teljesítményre vonatkozó ezrelék-érték. 

Az algoritmus mintavételenként az áram és feszültség pillanatértékeinek összeszorzásával képzett teljesítmény 

összegzésével működik. Mivel egyfázisú összegezés esetében az ingadozás a legkisebb megszólalási érték 500-

szorosa is lehetne, ezért az algoritmus háromfázisú összegzést valósít meg. Ez szimmetrikus teljesítménynél 

állandó értéket ad. 

Az összegezés átlaga aszimmetrikus terhelés esetén jelentősen ingadozna. Ennek ellensúlyozására többfokozatú 

aluláteresztő szűrő alkalmazására került sor. A szűrő miatt az algoritmus megszólalási ideje 120 ms. 

Az algoritmus elvéből következően frekvenciafüggetlen, és nem érzékeny az áram harmonikus tartalmára. 

Az áram- és feszültségváltók szöghibája paraméterrel kikompenzálható. A védelem egyes elemeinek belső 

szögforgatása miatt a védelemben gyárilag fix kompenzációt állítanak be. Ez szolgáltatja a 0°-ot, és a beállítandó 

„szögkompenzálás” már a külső mérőváltók szöghibája miatt szükséges érték. 

Ennek érdekében az algoritmus méri a vonali feszültség és a szemben lévő fázisáram pillanatértékeinek 

összeszorzásával képzett meddő teljesítmény három fázisban vett összegét, és ezzel kompenzál, azaz 
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megfelelően beállított törtértékét hozzáadja a fázisáram és a fázisfeszültség pillanatértékeinek összeszorzásával 

képzett hatásos teljesítmény összegéhez. A beállítható érték –500 … +500, és századfokban értendő. 

A kompenzálást célszerű névleges feszültségen és a szokásos gerjesztésnek megfelelő meddő áram értékénél 

elvégezni, kisebb áramértékeknél ugyanis egy adott szöghiba kisebb teljesítményt produkál. 

Mivel a hibák függenek a pillanatnyi áram- és feszültségértéktől, a kompenzáció nem tökéletes a teljes 

tartományban. 

8.5. Frekvencianövekedési és -csökkenési védelem 

A generátort hajtó gép fel van szerelve mechanikus túlfordulat-védelemmel. Ennek adhat tartalékvédelmet a 

frekvenciaemelkedési védelem. 

A frekvencia-emelkedési védelem megszólalási szintjének, hiszterézisének (ejtőviszonyának) és késleltetésének, 

valamint az engedélyező feszültségrelé megszólalási értékének beállítása a helyi szokásoknak, valamint a 

mechanikus védelemhez való illesztésnek megfelelően választandó. Ugyancsak az esetleges helyi szokásoknak 

megfelelően kell az esetleges túláramfeltételt engedélyezni és beállítani. A két fokozatra külön paramétert kell 

beállítani, hogy legyen-e feszültségfeltétel vagy túláramfeltétel, vagy esetleg mindkettő. 

A frekvenciavédelem kétfokozatú, és beállítható, hogy frekvenciaemelkedéskor vagy frekvenciacsökkenéskor 

működjön. A beállítási tartomány mindkét fokozatra 45…55 Hz. Lehet tehát kétlépcsős beállítást adni, két 

emelkedési védelmet egymás tartalékaként alkalmazni, vagy egyikkel csökkenési reléként rendszerautomatikai 

(körzetmentési) feladatot ellátni. 

A frekvenciamérés az UST vonali feszültséggel történik. 

8.6. Menetzárlat-védelem 

Osztott tekercselésű generátoroknál a két tekercselés csillagpontja közé iktatott áramváltón normál üzemben 

nem folyik áram, csak a természetes aszimmetriából adódó csekély érték. 

Az egyik tekercsen vagy azonos fázis két tekercse között fellépő menetzárlat alapharmonikus kiegyenlítő áramot 

hoz létre, amely jól érzékelhető. Az alkalmazott algoritmus digitális harmonikusszűrője lehetővé teszi az 

érzékelő túláramrelé érzékeny beállítását. Zárlatkor is jelentős kiegyenlítő áram folyhat a csillagpontok közötti 

áramváltón, ezért fázisáramok összegével fékezett érzékelő relét kell alkalmazni. Mivel a csillagpontok közötti 

áramváltó áttétele többszörösen kisebb (tizede – huszada) a főáramváltókénak, a beállítási %-ok pedig erre 

vonatkoznak, a megszólalási áram és a fékezés ennek arányában magasabbra állítandó. 

A védelem elvét a 3..6.1 ábra, fázisárammal fékezett túláram-érzékelőjének jelleggörbéjét a 3.8.6.2 ábra mutatja. 

 

3.8.6.1. ábra 
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3.8.6.2. ábra 

Olyan generátoroknál, ahol fázisonként egy tekercs van (osztatlan tekercselés), a 3.8.6.3 ábra szerinti kapcsolást 

kell alkalmazni. Menetzárlat hatására az egyik generátorfázis indukált feszültsége csökken. A 

generátorfeszültségre kapcsolt feszültségváltó érzékeli a nullponteltolódást, így a szekunder oldali nyitott 

deltatekercselésen megjelenő zérus sorrendű feszültség érzékelhetővé teszi a menetzárlatot. Ebben az esetben is 

jelentős harmonikus (főleg harmadik) feszültségek lépnek fel, amelyeket digitális szűrő zár ki. 

 

3.8.6.3. ábra 

8.7. Negatív sorrendű védelem 

A csatlakozó hálózaton fellépő aszimmetrikus zárlatok esetén, sántaüzemnél vagy aszimmetrikus terhelésekor 

(pl. a csatlakozó hálózat távvezetékeinek nem kellő mértékű fáziscseréjénél) a generátorokban negatív sorrendű 

állórészáram lép fel, amely által létrehozott, a forgórésszel ellentétesen forgó mágneses fluxus a hengeres 

forgórész felületén örvényáramokat hoz létre, ezek károsodást okozhatnak. 
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3.8.7.1. ábra 

Zárlatok gyors hárítása a zárlatvédelem feladata. Tartós sántaüzem vagy aszimmetrikus terhelés esetén a 

generátort a károsodástól a negatív sorrendű túláramvédelem védi meg. 

A negatív sorrendű túláramvédelem (aszimmetriavédelem) az algoritmus által kiszámított negatív sorrendű 

árammal táplált korlátoltan függő késleltetésű túláramvédelem, amely az I2-t integrálja (3.8.7.1. ábra), tehát 

emlékezik az előzetes állapot okozta melegedésre. A négyzetesen függő (very inverse time) karakterisztika 

indulási áramértéke az „Indulási áram” paraméterrel állítható be. Igen nagy negatív sorrendű áramnál a 

karakterisztika vízszintes lesz (korlátoltan függő, azaz Inverse Definite Minimum time – IDMT), ez a 

késleltetési idő is állítható a „Min.kiold.idő” paraméterrel. A karakterisztika futásának, azaz az integrálás 

sebességének meredeksége a karakterisztika egy pontjával adható meg, nevezetesen azzal a kioldási idővel, 

amikor a negatív sorrendű áram megegyezik a generátor névleges áramával. 

A negatív sorrendű áram integrálása, azaz a függő karakterisztika futása akkor indul, amikor az áram eléri a 

megszólalási értéket. Ha az alá csökken, akkor az ugyancsak beállítható hűlési időállandóval (paraméter: 

„Hűlési időáll.”) csökken az integrál értéke. A lehűlési időállandó 5…2000 s között állítható. 

A védelem vizsgálatához tudni kell, hogy a negatív sorrendű védelem algoritmusa az R-S és a T-S vonali 

áramokból határozza meg a negatív sorrendű áram értékét. Így a külső on-line képernyőn mutatott negatív 

sorrendű áram nagysága („I2 = … %”) egyfázisú nyomatás esetén 33 %-ot mutat, két fázist hurokban nyomva 

57% értéket vesz fel. A kiírt negatív sorrendű áram az áramváltó névleges áramára vonatkozik. 

8.8. Generátor állórész-testzárlatvédelem (GTV) 

50 Hz-es állórész-testzárlatvédelem 

Egységkapcsolású generátor földzárlatvédelme megoldható 50 Hz-es zérus sorrendű feszültségemelkedési 

védelemmel. A védelem, ha van, a csillagponti feszültségváltóról vagy a kapocsoldali feszültségváltók 

szekunder nyitott delta tekercséről táplálható. 

Az 50 Hz-es zérus sorrendű feszültség nagysága a generátor állórészében fellépő testzárlat helyétől függ. Minél 

közelebb lép föl a testzárlat a csillagponthoz, annál kisebb lesz a tekercselésben az 50 Hz-es zérus sorrendű 

feszültség, annál érzéketlenebb lesz a védelem. Ezért célszerű a relé megszólalási feszültségét minél kisebbre 

választani, hogy kisebb legyen a nem védett holtsáv. Ez ellen szólnak a zavaró feszültségek: a nagyfeszültségű 

hálózat FN zárlatakor a transzformátortekercsek zérus sorrendű kapacitásán keresztül a generátoroldalra jutó 

feszültség és a jelentős mértékű harmadik harmonikus feszültség. Első csökkenthető a generátor csillagpontja és 

a föld közé beiktatott, vagy a feszültségváltó szekunder nyitott deltájára kapcsolt ellenállással, második pedig 

úgy, hogy az algoritmus Fourier-módszerrel meghatározza a feszültség alapharmonikus összetevőjét. Ezekkel 

elérhető, hogy 85…90 % tekercset véd a védelem. 

Mivel a védelem a szűrő miatt csak az 50Hz-es összetevőt érzékeli, ezért akár a csillagponton voltmérővel 

mérhető feszültség alá is beállítható, mert annak nagyobbik része 150 Hz-es feszültségösszetevő. 
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3.8.8.1. ábra 

Harmadik harmonikus állórész-testzárlatvédelem 

A 100 %-os testzárlatvédelem 150 Hz-es differenciálrelé (∆Uo) segítségével valósítható meg. A generátorban 

keletkező 150 Hz-es feszültség fázisonként azonos irányú (zérus sorrendű), és a kapacitások miatt a testhez 

(földhöz) képest a tekercselésben szimmetrikusan oszlik el (lásd a 3.9.8.2.a ábrát). Üzemelő generátor esetén a 

sín- és transzformátor-kapacitások miatt az U_150_kivezetés kicsit kisebb lesz. Csillagponti földzárlat alkalmával a 

csillagpont-oldali kapacitás rövidre záródik, így a csillagponti 150 Hz-es feszültség zérus lesz, a kivezetésoldali 

pedig megnő (lásd a 3.9.8.2.b ábrát). 

 

3.8.8.2. ábra 

A teljes U150 feszültség a generátor terhelésének és gerjesztésének függvényében nagymértékben változik. Így a 

kivezetésoldali feszültség megnövekedése önmagában nem alkalmas a csillagponti földzárlat érzékelésére. Ha a 

védelem összehasonlítja a kellő irányba forgatott és megnövelt csillagponti 150 Hz-es feszültséget, valamint a 

kivezetésoldali 150 Hz-es feszültséget, azaz differenciálkapcsolást alkalmaz, ez a megoldás alkalmas a 

csillagpontközeli testzárlatok szelektív megfogására. 

Azon a ponton föllépő testzárlatnál, amelynél normál, hibamentes állapotban a 150Hz-es feszültség zérus, a 

harmadik harmonikus feszültség eloszlása testzárlatkor sem változik. Ez a pont kb. a tekercselés közepe, erre 

viszont jól alkalmazható az előző fejezetben leírt 50 Hz-es testzárlatvédelem. Így tehát a két megoldás együttes 

alkalmazása 100 %-os testzárlatvédelmet eredményez. 
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A 150 Hz-es védelem akkor tudja összehasonlítja a csillagponti 150 Hz-es feszültséget valamint a 

kivezetésoldali 150 Hz-es feszültséget, ha a két feszültség iránya azonos, és a testzárlatmentes állapotban 

jelentkező nagyságeltérés ki van egyenlítve. 

Irányeltérést okoz az, hogy általában csillagponti ellenállást is alkalmaznak, és így a tiszta kapacitív 

feszültségosztás megváltozik. A feszültség-vektorábra a 3.8.8.3. ábrán látható. 

 

3.8.8.3. ábra 

Kis generátor zérus sorrendű állórész-testzárlatvédelem 

Kisebb, gyűjtősínre kapcsolt generátornál állórész- testzárlatvédelemnek gyakran csak zérussorrendű 

túláramvédelmet alkalmaznak (szükség esetén irányítással). Mivel a generátor hálózatrakapcsolása előtt az Io> 

védelem nem működik, zérus sorrendű feszültségrelé alkalmazása is indokolt. A védelem tehát Uo>t érzékelést 

alkalmaz a megszakító kikapcsolt, és Io>t érzékelést a megszakító bekapcsolt állapotában. Ez utóbbit célszerű 

speciális áramváltó szekunder nyitott delta Io körére csatlakoztatni (másik szekunder kör csillagban rövidrezárt), 

hogy érzékenyre lehessen állítani. Így az áramváltó áttétele kicsi, paraméterként külön beállítandó. 

8.9. Generátor-forgórész testzárlatvédeleme (FFZ) 

Nem földelt forgórész testzárlatvédelme 

A generátor nem földelt forgórészének testzárlatvédelme kb. 110 V egyenfeszültség periodikus rákapcsolásával 

áramot injektál a forgórész gerjesztőkörébe. A két félperiódusban generált áramokból (I1 és I2) és a rákapcsolt 

feszültségből (U) a védelem meghatározza a testzárlat hibahelyi ellenállását, a gerjesztő feszültséget, valamint a 

hiba helyét a gerjesztő feszültség pozitív pólusához képest. A védelem elvi kapcsolása a 3.8.9.1. ábrán látható. 
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3.8.9.1. ábra 

Az R ellenállás értéke 600 V gerjesztőfeszültségig 40 kW, 1200 V-nál 80 kW. 

A generátor nem földelt forgórésze testzárlatvédelmének két fokozata van, előjelzés és kioldás. 

A szokásos megszólalási értékeken és a késleltetéseken kívül beállítandó paraméter még az átkapcsolás 

félperiódus-ideje. Ennek helyes megválasztásától függ a mérés pontossága. A hibahelyen folyó áram egy 

félperióduson belüli lefutása ugyanis a hibahely ellenállásán kívül függ a forgórészkör földkapacitásától is. A 

védelem akkor mér pontosan, ha az átkapcsolás után közelítőleg be tud állni az állandósult állapot. Rövidebb 

félperiódus-idő beállítása esetén a védelem a tényleges ellenállásnál kisebbet érzékel. Az időt úgy célszerű 

beállítani, hogy a nagyobb ohm értékre beállított előjelző fokozat értékénél a kapacitások hatása még ne 

okozzon számottevő hibát. A fokozatok késleltetését legalább a beállított félperiódus-idő ötszörösére kell 

állítani. A helyes beállítást, beleértve az offset beállításokat is, üzembe helyezéskor célszerű nagyellenállású 

mesterséges földzárlatokkal ellenőrizni. 

A forgórész feszültségét is ez a fokozat érzékeli, ezért a feszültségnövekedési védelem késleltetése beállításánál 

is figyelembe kell venni az előzőekben említetteket 

Középen földelt forgórész testzárlatvédelme (FFZK) 

Középen földelt forgórészű generátorok esetében a forgórészen fellépő földzárlat egyben rögtön kettős 

földzárlat is, ami a mágneses tér torzulását és jelentős rezgést is okoz. Testzárlat esetén bizonyos mértékben 

megváltozik a két féltekercs feszültségeloszlása. Az alkalmazott védelem ennek a feszültség-aszimmetriának az 

érzékelésén alapul 

8.10. A kioldó áramkör ellenőrzése 

Az első három (pl.: 120 kV-os megszakító, a legerjesztő automata és a gyorszáró) kioldó relére a KI körök 

épségét ellenőrző áramkör van telepítve (3.8.10.1. ábra, lásd részletesen: EPU). Ez a relére kapcsolt 

egyenfeszültségnek kb. a tizedrészét az adott KI körre kapcsolja, és figyeli, hogy a kioldó tekercsen folyik-e 

áram (kb. 2 mA). Akár szakadt a KI kör, akár a kioldó egyenfeszültség tűnik el, megszakad ez az áram és 0,5 s 

idő múlva hibajelzést ad a védelem. A fokozat érzékenysége függ az egyenfeszültség értékétől, 220 V-nál kb. 8-

12 kW az a határ, ami alatt épnek érzékeli a védelem a kioldó köröket. 

Mivel a megszakító kikapcsolt állapotban elbontja saját kioldó körét, ezért az üzemkészség ellenőrző 

feleslegesen jelezne. Ezt úgy lehet megakadályozni, hogy a megszakító kikapcsolt állapotáról érintkezőn 

keresztül információt kap a védelem, és a hozzá tartozó kioldó kör ellenőrzését bénítja. Ugyancsak lehetőség 

van paraméterrel az egyes körök ellenőrzésének bénítására is. 
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3.8.10.1. ábra 

8.11. Generátor gyorsrágerjesztő automatika (GRA) 

A tranziens stabilitás fokozására gyorsrágerjesztő automatikát alkalmaznak. Ha a generátor korszerű és gyors 

gerjesztésszabályozója ellátja ezt a feladatot, akkor önálló alkalmazása nem indokolt. 

Az automatika a pozitív és negatív sorrendű feszültség különbségét érzékeli. Ez működteti a 

feszültségcsökkenési relét, ami az indítást adja. 

8.12. Generátorszinkronozó automatika 

Nem védelmi funkció, de minden generátorvédelem kiegészítő berendezése a generátor-szinkronozó 

automatika, amely kézi indításra élesedik, a feszültség és a fordulatszám közvetlen szabályozásával 

szinkronhelyzetbe hozza a gépet, végül automatikusan elvégzi a szinkronozási feladatot. 
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C. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

Áramrelé: 

A relé tekercsén átfolyó áram beállítással meghatározott értékének túllépésekor működnek. 

Abszolút szelektivitás: 

Olyan védelem, amelyik csak a saját védelmi zónát védi. 

Ejtőviszony: 

A relék elengedési értékének és a megszólalási értékének hányadosa. 

Elektromágnesen relé: 

Áram- és feszültségrelének alkalmazzák, leggyakrabban az egyszerű elektromágneses relét alkalmaznak. 

Effektív érték mérési algoritmust alkalmaz. 

Érzékenységi tényező: 

Védelmek érzékenységét fejezi ki. 

Fázisszögrelé: 

Az a kapcsolás, amely két változó áramú villamos mennyiség, U1 és U2 egymáshoz viszonyított szöghelyzetétől 

teszi függővé működését. 

Feszültségrelé: 

Az érintkező kialakítási módjától függően feszültségemelkedési és feszültségcsökkenési változata van. 

Frekvenciarelék: 

A váltakozó áram frekvenciáját érzékelik. 

Impedanciarelék: 

Két bemenetük van, egy áram- és egy feszültség. A nyomatékukat a feszültség és áram hányadosa szabja meg. 

Megszólalnak, ha a hányados a beállítással meghatározott érték alá süllyed. 

Mérlegelv: 

Olyan megoldás, amikor két villamos mennyiség egyenlőségét vizsgáljuk, és akkor működik a relé, amikor az 

előre meghatározott mennyiség meghaladja a másikat. 

Sönt hiba: 

FN- egyfázisú földrövidzárlat, 2FN – kétfázisú földrövidzárlat, 2F zárlat, 

Soros hiba: 

Teljesen szimmetrikus hálózaton akkor keletkezik, ha az egyik fázisvezető soros impedanciája egy igen rövid 

szakaszon eltér a másik két fázisvezető impedanciájától. 1f illetve 2f szakadás. 

Szakadások: 

A villamosenergia-rendszer kapcsolódó elemeinél előfordulnak folytonossági, soros kapcsolódási hiányosságok, 

szakadások. Pl: vezetékszakadás, áramkötés leégése. 

Szelektivitás: 
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Valamely zárlat esetén létrejövő védelmi működések összessége, azaz a zárlat megszüntetése akkor szelektív, ha 

annak eredményeként a lehető legkisebb terjedelmű hálózatrész válik feszültségmentessé. 

Tápegység: 

Feladatuk az, hogy az állomási vagy erőművi akkumulátoros segédüzemi feszültségből előállítsák a belső 

elektronika táplálására alkalmas stabilizált egyenfeszültségeket és meggátolják a segédfeszültségben igen 

gyakran megjelenő túlfeszültségek és zavarjelek behatolását a belső elektronikus áramkörökbe. 

Tartóviszony: 

A relék megszólalási és elengedési értékének hányadása. 

Teljesítményirány-relé: 

A wattos vagy meddő teljesítményáramlásra vagy egy adott feszültség és áram közötti fázisszögre adják a 

maximális nyomatékot. 

Védelmek érzékenysége: 

Azt jelenti, hogy adott védelem a feladatául kitűzött funkciót biztosan végre tudja hajtani akkor is, ha zárlat 

fajtása, helye és üzemállapot az érzékelés szempontjából a legkedvezőtlenebb. 

Védelmek gyorsasága: 

A zárlat megszakításának gyorsasága a korszerű energetika alapvető követelménye. 

Zárlat: 

A hálózatnak vagy két üzemszerűen eltérő feszültségű pontja egymással vagy egy pontja a földdel közvetlen 

kapcsolatba kerül. Fázis –földzárlatok, fázis- fázis zárlatok. 
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4. fejezet - Önellenőrző feladatok 

1. Önellenőrző feladatok 

Feladatok 

2. Megoldókulcs 

Megoldókulcs 

melleklet/feladatok.pdf
melleklet/megoldokulcs.pdf

