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 “If an elderly but distinguished scientist 

says that something is possible he is almost 
certainly right, but if he says that it is 
impossible he is very probably wrong.”  

 
Arthur C. Clarke. 
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Kivonat 
 
A disszertáció villamos kapcsolóberendezések és árnyékolt földkábelek veszteségeivel, 

mágneses terével és melegedésével foglalkozik. A három terület csak névleg különül el, 
hiszen a melegedést a veszteségek, a mágneses teret pedig a veszteségeket is okozó, 
vezetőkben folyó áramok hozzák létre. A veszteségek számítása a vezetőkben és 
szigetelőkben kialakuló elektromágneses tér modellezésén alapul, amely egyben a 
térjellemzők eloszlásának, így a mágneses indukciónak és térerősségnek a meghatározását is 
magában foglalja. Bár a melegedés szimulációja ettől általában elkülönül, azt mindenképpen 
egy elektromágneses térszámításnak kell megelőznie.  

A dolgozat két egydimenziós modellt ismertet, amelyek viszonylag könnyen levezethető 
összefüggések segítségével érthetővé teszik a berendezésben lejátszódó folyamatokat, illetve 
iránymutatást adnak arról, hogy a bemeneti paraméterek milyen módon befolyásolják a 
számítási eredményeket. Az első modell a külön burkolattal rendelkező fázisvezetőjű villamos 
berendezések állandósult veszteségeinek vizsgálatát segíti, a második pedig a rövid idejű, 
tranziens folyamatok modellezését. A dolgozat az 1D modellek eredményeit felhasználva, 
illetve azok igazolására, javarészt végeselem szimulációra épülő, numerikus eljárással 
vizsgálja a kapcsolóberendezésekben és kábelekben kialakuló elektromágneses tér, illetve a 
hőmérséklet eloszlását mind állandósult állapotban, mind pedig tranziens folyamatok során.  

Bár a fémtokozott kapcsolóberendezések és az árnyékolt földkábelek felépítésükben közös 
vonásokat mutatnak, modellezési szempontból egy fontos eltérés mindenképp van közöttük. 
A kapcsolóberendezések sínjeivel és tokozatával szemben a kábelek vezetői és árnyékolása 
általában nem tömör, hanem sodrott vezető huzalokból áll. A sodrás révén az árnyékolásban 
áramkiszorítás nem érvényesül, az egymástól gyakorlatilag elszigetelt huzalokban egy 
kábelen belül azonos áram folyik. A sodrott huzalkoszorú-árnyékolás kétdimenziós 
végeselem modellezésével foglalkozik egy további fejezet, amely a nemzetközi szabvány 
analitikus veszteségszámítási módszerét hasonlítja össze két 2D végeselem eljárással.  

A hőmérséklet-eloszlás számításához az elektromágneses tér szimulációjának 
eredményeként kapott veszteségekből kell kiindulni, csatolva azt egy hőmérsékleti, esetleg 
egy áramlási tér szimulációs modelljéhez. A hőmérsékleti számítások szerepe elsősorban az 
elektromágneses számításokon alapuló eredmények igazolása volt. Ez egyrészt mérési adatok 
szimulációs eredményekkel való összevetését jelentette, másrészt az elektromágneses 
modellek alapján levont következtetések jogosságának megerősítését. Bár ezen számítások a 
munka tetemes részét tették ki, rájuk vonatkozóan csak kisebb jelentőségű megállapítások 
születtek. Ezek több apró, de a fejlesztők számára esetleg hasznosítható eredménnyel együtt 
az összefoglaló fejezetben jelennek meg. 
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Abstract 
 

The dissertation deals with the losses, magnetic field and heating of electrical switchgears 
and underground cables. These three fields are highly related, since loss goes hand in hand 
with temperature rise, and magnetic field is generated by the currents that cause the losses. 
Loss calculation is based on determining the EM field in the conductors and insulators. This 
entails the knowledge of the distribution of field quantities, like magnetic induction or 
magnetic field strength. Although a thermal model is usually separate, it needs the losses as 
an input from an EM simulation. 

Two 1D analytical models are discussed, which help us to understand what happens in the 
heart of our equipment and show the influence of different input parameters in the form of 
easily derivable formulae. The first model helps the analysis of steady-state losses in the 
enclosures of separately enclosed busbars, whereas the second one describes the loss and 
current distributions during short, transient processes. The results of the 1D models provided 
a base for finite element (FE) simulations investigating the steady-state and transient 
distribution of the EM field, the losses and the temperature in the busbars of switchgears and 
in underground cables.  

Although there are similarities in the structure of the metal enclosed switchgears and the 
screened underground cables, there is an important difference between them. Instead of the 
solid busbars and housing of the switchgears, the conductors and screens of the cables usually 
consist of twisted wires. Due to the twists, the distribution of the current among the 
practically insulated thin wires of the screens is uniform within one cable. One section 
discusses the 2D FE modeling of underground cables having wire-screens. It compares two 
FE procedures with the analytical loss calculation of the international standard. A 
conventional 2D FE model considers the screen as parallel wires, whereas the other one takes 
the twists into account. The comparison was based on the statistical analysis of two cable 
types laid in many different configurations. 

The losses from EM simulations are the input for thermal calculations. This means that the 
EM model must be coupled with a thermal or a fluid flow analysis. Although a considerable 
amount of work was devoted to these calculations, the new findings related to them are only 
minor. The major purpose of these calculations was to test and verify the statements and 
results of the findings based on EM calculations, and to test the models by comparing their 
results to measurement data. Four minor findings are presented together at the end of the 
work. All these are results of the different models and might be useful for the equipment 
designers. 
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1 Bevezetés 
 
A villamosenergia-igény növekedése és az energia minél gazdaságosabb felhasználására 

való törekvés miatt egyre nagyobb egységteljesítményű energia-átalakítók jelennek meg az 
energia-elosztó hálózatokban. Ennek egyik következménye, hogy olyan, egyre nagyobb 
keresztmetszetű, soros hálózati elemeket (aktív áramvezetőket, illetve ezek csatlakoztatására 
szolgáló érintkező-szerkezeteket) kell használni, amelyek ellenállnak a nagy váltakozó vagy 
impulzusszerűen változó áramok termikus és dinamikus igénybevételeinek. Az ilyen 
terheléseknél mind a villamos berendezések aktív áramvezetőiben folyó gerjesztőáram, mind 
pedig az azokhoz közeli vezetőképes testekben – pl. fém burkolatokban – indukálódó áramok 
egyenlőtlenül oszlanak el. Az árameloszlás egyenlőtlensége a veszteség növekedését, 
egyenlőtlen hőmérséklet-eloszlást és fokozott termikus igénybevételt eredményez, mely 
jellemzők az elektromágneses és a hőmérsékleti tér kölcsönhatásaként alakulnak ki. A 
vezetők közötti elektromágneses és termikus közelhatás annál erőteljesebben érvényesül, 
minél kisebbek az azok közötti távolságok, tehát minél kisebbek a berendezés külső 
geometriai méretei [1]-[8]. A veszteségek és a termikus igénybevételek mellett – a környezeti 
hatások csökkentése érdekében – a mágneses tér nagyságára és eloszlására is figyelemmel 
kell lennünk a berendezések fémburkolatán kívüli térrészben [9]-[11]. A burkolatokban 
indukálódó örvényáramok hatására nemcsak a veszteség növekszik, hanem egyúttal csökken e 
külső mágneses tér nagysága is [12]-[18]. A burkolatoknak tehát fontos szerepe az árnyékolás 
is. 

Az aktív vezetők keresztmetszetének kényszerű növelése mellett, az erősáramú villamos 
berendezések – elsősorban kapcsolókészülékek és kapcsolóberendezések – külső geometriai 
méreteinek jelentős csökkenése tapasztalható. Példaként lehet erre említeni a különböző 
készülékkombinációkat, a szigetelt síneket, valamint – közép- (KöF) és nagyfeszültségen 
(NF) – a gázzal töltött, fémtokozott kapcsolóberendezéseket. Ez utóbbiak burkolata maga a 
tokozat, amelyen belül, már egyre nagyobb feszültségszinteken is, együtt helyezik el 
mindhárom fázis kapcsolókészülékeit, sínjeit és a hozzájuk kapcsolódó érintkezőket, mint 
aktív áramvezetőket. Ez a háromfázisú, közös tokozás további, jelentős méretcsökkenéshez 
vezet [19]. Hasonló példaként említhetők az árnyékolt földkábelek, ahol szintén csökkentek a 
méretek a korszerű szigetelőanyagok alkalmazása révén. Ebben az esetben az árnyékolás 
(vagy fém köpeny) jelenti a burkolatot, az erek pedig az aktív áramvezetőket.  

A méretek csökkentésének eredményeként olyan, egymáshoz, illetve a burkolathoz és más 
vezetőképes testekhez egyre közelebb elhelyezkedő, egyre nagyobb keresztmetszetű aktív 
áramvezetőket és érintkezőket használnak, amelyekben a közelhatások egyre jelentősebbek. 
Különösen a közép- és nagyfeszültségű fémtokozott kapcsolóberendezések, valamint az 
árnyékolt földkábelek esetében egyre nagyobbak a veszteségek és a termikus igénybevételek 
megnövekedéséből, továbbá a hatásos árnyékolás megvalósíthatóságából adódó problémák. A 
két berendezéstípus nem véletlenül említhető együtt, hiszen azok felépítése (fém burkolaton 
belül áramvezető sínek, illetve erek) számos közös vonást mutat, számítási modelljeik 
hasonlók lehetnek, más-más bemeneti paraméterekkel. 

A kapcsolóberendezés-fejlesztők a termikus hatások becslésére még ma is sokszor olyan 
analitikus módszereket használnak, melyekben sok paramétert elhanyagolnak, többek között a 
hőforrás vezetőn belüli egyenlőtlen eloszlását, azaz az elektromágneses tér közelségi hatásai 
okozta egyenlőtlen veszteségi teljesítmény-eloszlást. Ezek a hatások zárlati áramoknál 
fokozott mértékben jelentkeznek [20]-[23]. Ugyanez elmondható a kábelek terhelhetőségének 
meghatározására is. Egyes tipikus geometriai elrendezésű burkolatok és sínek számítására 
léteznek fél-analitikus módszerek, amelyek a térjellemzők eloszlását matematikai sorok 
segítségével adják meg [24]-[27]. Másik módszer lehet a vezetők elemi szálakkal való 
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modellezése, és az elemi szálak közötti ön- és kölcsönös impedanciák meghatározásán 
alapuló sokismeretlenes lineáris egyenletrendszer megoldása [28], [29]. Jóllehet ezen 
módszerek pontos eredményeket szolgáltatnak, belőlük általános – az egyes bemeneti 
paraméterek (pl. geometriai méretek) változásának hatására vonatkozó – következtetéseket 
nem, vagy csak nehezen lehet levonni. Az utóbbi években egyre inkább terjed a hasonló 
jellegű problémák tisztán numerikus módszerrel való megoldása, ahol a teret, vagy a határoló 
felületet nagyszámú, véges méretű részre osztják, amelyeken belül a térjellemzők eloszlását 
valamilyen módon közelítik – véges differencia (finite difference, FD), végeselem (finite 
element, FE), peremelem (boundary element, BE), stb. módszerek [30]-[34]. Ezek az 
eljárások pontos eredményeket adnak, és gyakorlatilag bármilyen elrendezésre alkalmazhatók, 
viszont használatukkor a modellt leíró egyenletekben a főbb geometriai méretek közvetlenül 
meg sem jelennek, így azok változásának hatására nehezebb következtetni. 

 
 
 

1.1 Kutatási célok, módszerek 
Kutatásom során célom volt olyan, az irodalomban nem megtalálható analitikus modellek 

kidolgozása, amelyek viszonylag könnyen levezethető összefüggések segítségével érthetővé 
teszik a berendezésben lejátszódó folyamatokat, illetve iránymutatást adnak arról, hogy a 
bemeneti paraméterek – például geometriai méretek, anyagjellemzők – milyen módon 
befolyásolják a számítási eredményeket. Két ilyen, egydimenziós modellt ismertetek. Az első 
– egy teljes mértékben általam kifejlesztett és publikált, külön tézisként megjelenő modell – a 
külön burkolattal rendelkező fázisvezetőjű villamos berendezések állandósult veszteségeinek 
vizsgálatát segíti (2. fejezet [35]), a második pedig a rövid idejű, tranziens folyamatok 
modellezését (6. fejezet [20]-[23]). Utóbbinál az alaphipotézis felvetése (miszerint a zárlati 
áramimpulzusoknál a szkinhatás fokozottan jelentkezik), és a modell alapján a dolgozatban 
közölt következtetések levonása saját eredmény. A részletek kidolgozása és a villamosságtani 
összefüggések levezetése társszerzőkkel közösen történt, ezért a modell bemutatásánál és a 
kapcsolódó tézis megfogalmazásánál csak a fontosabb összefüggéseket, és az általam levont 
következtetéseket közlöm. A tranziens folyamatot leíró modellből következő eredmények 
három-fázisú rendszerekre való érvényességét végeselem szimulációval igazoltam. 

Az 1D modellek eredményeit felhasználva, javarészt végeselem szimulációra épülő, 
numerikus eljárással vizsgáltam a kapcsolóberendezésekben és kábelekben kialakuló 
elektromágneses tér, illetve a hőmérséklet eloszlását mind állandósult állapotban, mind pedig 
tranziens folyamatok során. A végeselem számításokhoz a kereskedelmi forgalomban 
beszerezhető – az elektromágneses, a hőmérsékleti és akár az áramlási tér csatolt analízisét 
lehetővé tevő – ANSYSTM programcsomagot használtam. Jelen dolgozat nem tárgyalja 
részleteiben az FE modellezés kérdéseit. A szimulációs eljárás néhány évtizedes múltra tekint 
vissza, alkalmazhatóságát a számítástechnika rohamos fejlődése tette lehetővé. A módszer az 
elektromágneses térszámításban a Maxwell egyenletek numerikus megoldásán alapul, míg a 
termikus számítások az energia-, impulzus- és tömeg-megmaradási, ún. mérlegegyenletekből 
álló egyenletrendszert oldanak meg (5.1 fejezet). Ez már egyszerű elrendezések esetén is 
bonyolult differenciálegyenleteket eredményez. Egy lehetséges módszer ilyenkor, ha a fizikai 
teret véges méretű, de nagyon apró térfogatelemekre osztjuk, és feltételezzük, hogy ezen 
térfogatelemeken belül az erőtér jellemzői állandók, esetleg valamilyen egyszerűen 
megragadható matematikai függvény szerint változnak. Minél több elemre osztjuk a vizsgált 
térfogatot, annál pontosabbá válnak eredményeink, annál hűebben adják vissza a valóságban 
lejátszódó fizikai folyamatokat. Ennek azonban az egyre nagyobb számítási kapacitásigény az 
ára. A végeselem módszer alapjait jól érthetően összefoglalja az [36] könyv, míg az [37] 
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kézikönyv az FE térszámítás – beleértve az elektromágneses térszámítást is – 
alapösszefüggéseit közli számos szakirodalmi hivatkozással megfűszerezve. 

Csupán az elektromágneses tér vizsgálatával is fontos adatokat nyerhetünk a vezetők 
veszteségeire, a bennük kialakuló teljesítménysűrűség-eloszlásra, a vezetőn kívüli mágneses 
tér eloszlására vonatkozóan. A végeselem modellek bemeneti paramétereinek változtatásával 
a veszteségek és a külső tér szempontjából kedvező megoldások kereshetők. Bár a 
fémtokozott kapcsolóberendezések és az árnyékolt földkábelek felépítésükben közös 
vonásokat mutatnak, modellezési szempontból egy fontos eltérés mindenképp van közöttük. 
A kapcsolóberendezések sínjeivel és tokozatával szemben a kábelek vezetői és árnyékolása 
általában nem tömör, hanem sodrott vezető huzalokból áll. A sodrás révén az árnyékolásban 
áramkiszorítás nem érvényesül, az egyes huzalokban egy kábelen belül azonos áram folyik. A 
sodrott huzalkoszorú-árnyékolás kétdimenziós végeselem modellezésével foglalkozik egy 
további tézis (3.4 fejezet, [38]–[40]), amely a nemzetközi szabványok analitikus 
veszteségszámítási módszerét hasonlítja össze két 2D végeselem eljárással. A végeselem 
modellek egyike hagyományos modellfelépítésen alapult, azaz a valóságban sodrott huzalokat 
párhuzamos vezetőkként vette figyelembe, míg egy másik, általam kifejlesztett – a végeselem 
programok áramkör modellezési képességeit kihasználó – módszer a sodrás okozta egyenletes 
árameloszlást is tekintetbe vette. A cél az egyes módszerek eredményeinek összehasonlítása 
és azok alkalmazhatóságának vizsgálata volt. Az összehasonlítás két, eltérő méretekkel 
rendelkező kábeltípus különböző fektetési elrendezéseire kapott eredmények statisztikus 
kiértékelésén alapult. 

A hőmérséklet-eloszlás számításához az elektromágneses tér szimulációjának 
eredményeként kapott veszteségekből kell kiindulni, csatolva azt egy hőmérsékleti, esetleg 
egy áramlási tér szimulációs modelljéhez. Bár ezen számítások a munka tetemes részét 
képezték, rájuk vonatkozóan csak kisebb jelentőségű megállapításokat tettem. Ezeket több 
apró, de a fejlesztők számára esetleg hasznosítható eredménnyel együtt egy negyedik tézisben 
foglaltam össze (8.1 fejezet). A hőmérsékleti számítások szerepe elsősorban az 
elektromágneses számításokon alapuló eredmények igazolása volt. Ez egyrészt mérési adatok 
szimulációs eredményekkel való összevetését jelentette (5.2 fejezet), másrészt az 
elektromágneses modellek alapján levont következtetések jogosságának megerősítését (5.3 és 
7 fejezetek). A termikus számítás alapvetően mind a kapcsolóberendezések, mind pedig a 
kábelek esetében hasonló végeselem módszerre épült, ezért ezeket közösen kezeltem. Emiatt a 
dolgozat felépítése szempontjából logikusabbnak ítéltem a fejezetek elektromágneses és 
termikus számítások alapján való felosztását, mint azoknak kizárólag egy-egy tézishez való 
hozzárendelését. Ezért a tézisek helytállóságát igazoló példák és hőmérsékleti számítások két 
esetben a tézisek megfogalmazását követő fejezetekben kaptak helyet. 

Mindemellett a dolgozat két fő egységre tagolható. A bevezetés utáni négy fejezet a 
berendezések állandósult állapotával foglalkozik, az ötödik fejezetben lezárva azt a termikus 
analízissel; a hatodik és hetedik fejezet pedig a rövid idejű, tranziens folyamatokkal, külön 
egységet szentelve az elektromágneses és termikus számításoknak. A villamos berendezések 
üzemeltetésének szempontjából az állandósult állapot a fontosabb, mivel a veszteségi-energia 
hosszan tartó üzem esetén jelentős, illetve a mágneses térre vonatkozó egészségügyi előírások 
is erre az esetre szigorúbbak. A zárlati viselkedés vizsgálata érdekesebb lehet a fejlesztők 
számára, hiszen az üzemben tartónak ilyenkor mindössze a gyors lekapcsolásról kell 
gondoskodnia, míg a gyártónak ismernie kell a zárlatok során lejátszódó folyamatokat, azok 
modellezésének kérdéseit is. 

Ha külön nem jelezem, mind az analitikus, mind pedig a végeselem modellekben a 
váltakozó gerjesztés frekvenciája f = 50 Hz. Az elektromágneses modellek gerjesztése egyes 
esetekben áramot, más esetekben feszültséget, esetleg mágneses teret jelentett. A szigetelések 
dielektromos veszteségeit minden esetben elhanyagoltam. Több esetben is eltérő vastagságú 
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és anyagú burkolatokat hasonlítottam össze. A közölt grafikonok és az ezekből levont 
következtetések csak elektromágneses, esetleg termikus modelleken alapulnak, mechanikai 
vizsgálatot nem végeztem. 

Az irodalomjegyzékben nem különítettem el a saját és egyéb publikációkat. Ha egy fejezet 
megfeleltethető egy-egy folyóirat- vagy konferenciacikknek, akkor az arra való hivatkozást a 
fejezetcím tartalmazza. Ezen kívül a tézisek megfogalmazása után felsorolom a vonatkozó 
saját, illetve társszerzőkkel közös publikációkat. Külön fejezetet nem szántam irodalmi 
összefoglalónak, a kutatások kiindulásaként szolgáló kitekintést, a már ismert eredmények 
összefoglalását tézisenként külön, a hozzájuk kapcsolódó fejezetekben adom meg.  

 
 
 

1.2 Köszönetnyilvánítás 
A dolgozat írása közben az eredeti publikációkban több ponton is fedeztem fel utólag 

hibákat, elírásokat, amelyeket igyekeztem kijavítani. Egyes esetekben az ott közölt állításokat 
az újabb eredmények fényében pontosítani, újragondolni kellett. Mindebben, illetve a téma 
feldolgozása során felmerült kérdések tisztázásában elévülhetetlen érdeme volt 
témavezetőmnek, Dr. Koller Lászlónak, akitől az alapprobléma felvetése is származik. Ő 
keltette fel érdeklődésem a villamos berendezések működése, lelkivilága iránt, aminek 
következményeként – hosszú évek kitartó kutatómunkája során – számos közös, külföldi és 
hazai folyóirat és konferencia cikk, illetve a jelen disszertáció is született. A munka 
eredményéhez jelentős mértékben hozzájárult Dr. Tevan György, aki a villamosságtani 
összefüggések pontosításában, levezetésében és megértésében nyújtott elengedhetetlen 
segítséget. Önzetlen segítségükért ezúton is szeretnék köszönetet mondani. Köszönet illeti Dr. 
Varjú Györgyöt is, aki a kábelek modellezésének rejtelmeire és nehézségeire hívta fel 
figyelmem.  

Az eredmények nem jöhettek volna létre a H-TEC Kft hozzájárulása nélkül, ahonnan a 
közös burkolatú közép- és nagyfeszültségű kapcsolóberendezések adatai és a számítások 
ellenőrzéséhez szükséges mérési adatok származnak. Ezen kívül a H-TEC Kft tette lehetővé a 
szimulációkhoz feltétlenül szükséges végeselem programcsomag használatát. Rajta kívül 
köszönet illeti a GANZ Transelektro Zrt-t, a fázisonként tokozott kapcsolóberendezés fő 
méreteinek és anyagjellemzőinek, illetve a Novaplan Bt-t a Borland C++ programfejlesztői 
környezetnek a rendelkezésre bocsátásáért. Hálával tartozom Dr. Berta Istvánnak, hogy 
támogatta a publikációim megjelenését, valamint a Villamos Energetika Tanszék dolgozóinak 
és családomnak a nyugodt munkakörnyezet biztosításáért.  
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2 1D modell állandósult állapotban fellép ő burkolati 
veszteségek leírására [35] 

 
Bár az elektromágneses tér szkin- és közelségi hatását figyelembe vevő egydimenziós 

modellek jelentős egyszerűsítéseket tartalmaznak, segítségükkel a különböző, modellt leíró 
paraméterek befolyása könnyen követhetővé válik. Az analitikus összefüggésekkel való 
leírásmód gyors becslő számítást tesz lehetővé a pontos, de időigényes numerikus 
szimulációk futtatását megelőzően. Így pl. alkalmas lehet a veszteségváltozás jellegének 
meghatározására, ha változtatjuk a geometriai elrendezés egyes méreteit. A változás 
jellegének ismeretében a végeselem számítások száma csökkenthető. 

A szakirodalomban számos 1D modellt találunk [41]-[44], amelyek más és más gyakorlati 
esetekben alkalmazhatók. Így pl. végtelen féltér, illetve lemezmodelleket magukban álló 
vezetők leírására, vagy hengerszimmetrikus modelleket pl. indukciós hevítés vagy magukban 
álló, kör keresztmetszetű vezetők jellemzésére. Mivel mindegyiknél a térjellemzők vezetőn 
belüli eloszlásának meghatározása, azaz a szkin és közelségi hatás figyelembevétele a cél, 
fontos szerepet kapnak a mágneses térre merőleges irányú vezetőméretek (vastagság). A 
térjellemzők ismeretében a vezetőn belüli áramsűrűség-, illetve teljesítménysűrűség-eloszlás, 
de akár az összes veszteségi teljesítmény is meghatározható.  

Mint a későbbi fejezetekben látni fogjuk, az indukált áramok révén a burkolati 
veszteségek jelentős részét képezik az összveszteségnek. A következőkben egy, a külön 
burkolattal rendelkező fázisvezetőjű villamos berendezések burkolataiban lejátszódó 
folyamatokat jellemző 1D modellt mutatok be. A modell a [41]-ben található végtelen 
kiterjedésű, de véges vastagságú lemez leírásának továbbfejlesztése annyiban, hogy a vezető 
anyagú lemez – vagyis a burkolat – nem magában áll, hanem egy szimmetriafeltétellel az 
adott távolságban elhelyezkedő áramvisszavezetést, azaz a szomszédos fázisvezető burkolatát 
is figyelembe veszi. Ezzel egyben azt is feltételeztem, hogy a burkolatok a végeiken fémes 
kapcsolatban vannak, tehát bennük a fázisvezetőkben folyó áram keltette mágneses tér 
hatására hosszanti áramok indukálódhatnak. Így a lemez vastagsága mellett egy újabb, a 
térjellemzők eloszlását nagyban befolyásoló geometriai paraméter is megjelenik, mégpedig a 
burkolatok egymástól való távolsága.  

A modell könnyen áttekinthető, analitikus összefüggések segítségével érthetővé teszi a 
burkolatok vastagságának, a köztük lévő távolságnak és az anyagjellemzőknek a befolyását a 
bennük keletkező veszteségek alakulására és árnyékoló képességükre. Legjobban használható 
olyan kapcsolóberendezések jellemzésére, amelyekben a fázisvezetők egymástól 
különválasztva, külön tokozatban foglalnak helyet (3.1 fejezet).  A villamos energia 
továbbításában és elosztásában használt kábelvonalak jelentős részénél – főként 
középfeszültségű hálózatokban – egyerű kábeleket használnak, amelyek árnyékolásait a 
végpontokon rövidrezárják és földelik. Bizonyos korlátozásokkal erre az esetre is 
alkalmazható az itt közölt modell (3.3 fejezet), bár erre az esetre – mivel a méretek miatt az 
elektromágneses szkin- és közelségi hatás kevésbé jelentős – léteznek elfogadhatóan pontos 
eredményt szolgáltató, ezeket a hatásokat közelítő összefüggésekkel figyelembe vevő 
analitikus módszerek is (3.4 fejezet).  
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2.1 Végtelen lemez az áram-visszavezetés figyelembe vételével 
Az 1a ábrán egy külön tokozott egyfázisú gyűjtősínpár modelljét figyelhetjük meg. A 

modell a 3.1 fejezet 7. ábráján látható berendezéshez hasonló elrendezés egyszerűsített képe, 
tulajdonképpen két szomszédos sín közötti térrészt képez le. Jelen esetben mind a sínek, mind 
a burkolatok „kiegyenesített” vezetők. Az y és z-irányban végtelen kiterjedésű 
gyűjtősínekben, az ábra síkjára merőlegesen folyó I g gerjesztőáram a gyűjtősín és a burkolat 
között Hg mágneses teret hoz létre. Ez a mágneses tér az egymástól 2·r távolságra 
szimmetrikusan elhelyezkedő, d vastagságú burkolatokban I ö örvényáramot gerjeszt. A 
burkolatokban keletkező veszteség, vagyis a Joule-hő meghatározásához szükség lesz a 
burkolatok közti mágneses térerősség ismeretére is, amely Hg ismeretében a burkolat 
árnyékoló hatásáról is nyújt információt. Vastagon szedett betűkkel jelöltem az f 
frekvenciával szinuszosan változó mennyiségek vektorait. 

 
 

 
1. ábra. 1D gyűjtősín (a) és burkolatának modellje (b). 

 
Az irodalomban megtalálható végtelen lemezmodellek magukban álló vezetőket írnak le 

[41], az áram-visszavezetést végtelen távolinak tételezik fel. Az alábbi modell tulajdonképpen 
ezek kiegészítése az áram-visszavezetésnek egy szimmetria-feltétellel való 
figyelembevételével. Az 1b ábrán, a burkolattól r távolságban levő szimmetriasíkban, mint a 
modell határoló felületén, olyan feltételt kell kikötni, amely az áram-visszavezetésben 
hasonló, de ellentétes irányú áramsűrűség-eloszlást eredményez. Ezt a villamos térerősség 
szimmetriasíkbeli E2=0 értéke teljesíti. A gyűjtősínt, illetve az abban folyó áramot, a Hg 
peremfeltétel veszi figyelembe. A burkolattal mindenütt párhuzamos, és y irányú gerjesztő tér 
az alábbi alakban írható: 
 

tjeH ω⋅= 0yg eH , (1) 

 
ahol H0 a mágneses térerősség komplex effektív értéke a felületen, ey az y irányú 
egységvektor, ω = 2·π·f a körfrekvencia és j a komplex képzetes egység. A burkolat anyagát a 
ρ fajlagos ellenállás és µ1 permeabilitás jellemzi, míg a burkolaton kívül levegő található, 
amelynek permeabilitása µ0. 

A veszteség meghatározásához a Maxwell egyenletekből kell kiinduljunk [42]: 
 

EH
ρ
1=×∇ ; 

t∂
∂−=×∇ H

E µ ; (2) 
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0=⋅∇ E ; 0=⋅∇ H , (3) 
 
ahol H a mágneses térerősség, E a villamos térerősség, ×∇  a rotáció, míg ⋅∇  a divergencia 
operátora. Mivel a térjellemzők csak az x koordináta mentén változhatnak, a mágneses tér 
csak y, a villamos tér csak z irányú összetevővel rendelkezhet. A szinuszos változást is 
figyelembe véve a következő egyszerűbb összefüggéseket írhatjuk [42]: 
 

dx

dH
E =−

ρ
1

, (4) 

 

Hj
dx

dE ωµ=− , (5) 

 
ahol E és H a térjellemzők komplex fazorait jelentik. Ezekből a villamos vezetőbeli (x = 0 … 
d) villamos térerősségre felírható differenciálegyenlet: 
 

2

2
1

dx

Ed
E

j =
ρ
ωµ

, (6) 

 
melynek megoldását az 
 

pxpx eCeCxE −+= 21)( , (7) 
 
alakban keressük, ahol 
 

δ/)1( jp +=  és (8) 
 

1

2

ωµ
ρδ =  (9) 

 
a mágneses tér behatolási mélysége a vezető anyagába [42]. Az (5) és (7) összefüggésekből a 
mágneses térre a 
 

)()( 12

1

pxpx eCeC
j

p
xH −= −

ωµ
. (10) 

 
egyenletet kapjuk. Ezután már csak a C1 és C2 együtthatókat kell megkeresni ahhoz, hogy 
meghatározhassuk mind a villamos, mind a mágneses tér eloszlását a burkolatban. Ismerve 
ezen eloszlásokat, mind a veszteség, mind pedig a külső, burkolatok közötti, mágneses tér 
kiszámítható. Az együtthatókat a peremfeltételek érvényesítésével kapjuk meg. 

A burkolat gerjesztés felőli oldalán, az x = 0 helyen a villamos térerősség E0, míg x = d -
nél E1. Behelyettesítve ezen peremfeltételeket (7)-be, a 
 

021 ECC =+ , (11) 

 

121 EeCeC pdpd =+ − ; (12) 
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egyenleteket kapjuk, amelyekből 
 

)sh(2
01

1 pd

eEE
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⋅
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−

, 
)sh(2
10
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EeE
C

pd

⋅
−= .        (13) 

 
Az x = 0 pontban a mágneses térerősség megegyezik a H0 gerjesztő térrel. Behelyettesítve ezt 
(10)-be és felhasználva a C1 és C2 előbbi értékeit, a 
 

)sh(
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1
12

1
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, (14) 

 
amelyből átrendezés után: 
 

)th(
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E
E

ωµ+= . (15) 

 
Hasonlóan, a H = H1 feltétel x = d helyen való érvényesítésével: 
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. (16) 

 
Ebbe behelyettesítve E0 (15)-beli kifejezését, a mágneses térerősség a burkolaton kívül: 
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Az egyenletben E1 még ismeretlen, amelynek meghatározásához a szimmetria-feltételt 

érvényesítjük. A gerjesztési törvényből következően a burkolaton kívüli levegőben (x = d … 
d+r) a mágneses térerősség konstans, és megegyezik H1-gyel. Mivel a szimmetriasíkban a 
villamos térerősség nulla, Faraday indukciótörvényéből következően: 
 

101 rHjE ωµ= . (18) 

 
Behelyettesítve (18)-at (17)-be, majd átrendezés után a burkolaton kívüli mágneses 
térerősség:  
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ahol µr=µ1/µ0 a vezető anyagára jellemző relatív permeabilitás. A 01 / HH  arány a burkolat 

árnyékolási tényezője, mely az árnyékolás hatásosságát jellemzi. A fenti összefüggésből 
szembetűnő, hogy a vastagságon és az anyagon kívül az árnyékoló képességet a szomszédos 
burkolat távolsága (2·r) is befolyásolja. Visszahelyettesítve (7)-be a (9), (19), (18), (15) és 
(13) összefüggéseket, bármely komplex térjellemző vezetőn belüli eloszlása kiszámítható. 
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Az örvényáram-veszteséget jellemző, felületegységre vonatkoztatott P teljesítmény 
legegyszerűbben a vezetőbe belépő és az azt elhagyó teljesítmény, vagyis a felületi Poynting-
vektorok különbségeként számolható. Az E és H terek vektoriális szorzata az 1D modellben 
egy közönséges szorzássá egyszerűsödik, ezért P a következő módon adható meg [42]: 
 

)ˆRe()ˆRe( 1100 HEHEP ⋅−⋅= , (20) 

 
ahol ^ a komplex konjugált értéket jelenti és Re a komplex szám valós részét. Figyelembe 
véve a (18) összefüggést, a második tag zárójelén belüli kifejezés 
 

1011011
ˆˆ HrjHHrjHE ⋅=⋅⋅=⋅ ωµωµ , (21) 

 
amely biztosan csak képzetes összetevőt tartalmaz, így valós része nulla. Ez nem is annyira 
meglepő, hiszen veszteségi teljesítmény csak a vezetőben keletkezhet, tehát az nem léphet ki 
annak külső oldalán. Az (18) és (19) képletet felhasználva E1: 
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Ezt behelyettesítve (15)-be: 
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Mind a számlálót és a nevezőt elosztva cosh(pd)-vel: 
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H0-t valósnak feltételezve, a (20) és (21) összefüggés felhasználásával a teljesítmény: 
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2.2 Veszteségek a végtelen lemezben és a lemez árny ékoló 
képessége 

A következőkben három jellemző hatását vizsgálom meg a modellbeli burkolat 
veszteségeire, illetve a burkolat árnyékoló képességére. Ezek a következők: a burkolatok 
egymástól – pontosabban a szimmetriatengelytől – való távolsága (r), a burkolat vastagsága 
(d) és a burkolat anyaga (ρ és µ). Először általános következtetéseket vonok le a fenti 
egyenletek alapján, majd három különböző anyagot hasonlítok össze. Egy nemlineáris 
mágnesezési görbével rendelkező ferromágneses anyagot is megvizsgálok, amely – 
mágnesezési görbét is tekintetbe vevő – modellezéséhez 1D-s végeselem számítást is 
felhasználtam. 

 
 

2.2.1 Általános következtetések 
A 2a ábrán r és d függvényében figyelhetjük meg a veszteségek (25) alakulását egy 

végtelen-féltér vezető veszteségéhez viszonyítva. A végtelen-féltér vezetőben, mivel abban a 
gerjesztő elektromágneses tér teljesen elnyelődik, a teljes gerjesztőáram folyik. Ez utóbbi 
veszteségét a következő, egyszerű képlet szerint számolhatjuk [41]: 
 

δ
=

2

0
inf

H
ρP . (26) 

 
A P/Pinf arány ábrázolása függetlenné teszi az eredményinket a fajlagos ellenállástól; illetve a 
hosszakat a behatolási mélységhez viszonyítva, a vastagság és a távolság is anyagtól és 
frekvenciától függetlenül ábrázolható. Az egyetlen mennyiség, amelyet ilyen módon nem 
tudunk kiküszöbölni, a mágneses permeabilitás. Nem ferromágneses anyagoknál azonban ez 
megegyezik a vákuum permeabilitással, µ0-lal∗, így a 2a ábra µr=1-gyel ábrázolt felülete a 
nem ferromágneses anyagokra jellemző értékeket mutatja. Ezt összehasonlíthatjuk egy 
µr=1000 konstans permeabilitással jellemzett ferromágneses anyaggal. Hasonlóan, a 
méreteket δ-hoz viszonyítva ábrázoltam az árnyékolás hatásosságát jellemző 01 / HH  

árnyékolási tényezőt a 2b ábrán. Bár a pontos értékek a grafikonokról nehezen olvashatók le, 
a 3D ábrázolásmód lehetővé teszi a geometriai változók egyidejű hatásának bemutatását. 
Mivel számunkra pillanatnyilag a változások jellege az érdekes, ezért ezek a grafikonok 
kielégítő információt nyújtanak. Amennyiben az olvasó pontos arányokra kíváncsi, azokat a 
fent közölt összefüggésekből egy megfelelő matematikai szoftver segítségével könnyedén 
megkaphatja.  
 

                                                 
∗ Pararamágneses és diamágneses anyagoknál az eltérés általában elhanyagolható 



1D modell állandósult állapotban fellépő burkolati veszteségek leírására  
 

 18 

 
2. ábra. Végtelen lemezburkolat veszteségei a végtelen féltér vezető veszteségeihez viszonyítva (a) és az 

árnyékolási tényező (b) d és r függvényében. 
 

Jól látható, hogy δ-nál vastagabb lemezt véve, a P/Pinf arány 1-hez, vagyis a teljes elnyelés 
értékéhez tart. Nem ferromágneses anyagoknál a behatolási mélység alá csökkentve a 
vastagságot, a Joule-hő előbb nő, majd egy maximumot elérve rohamosan csökken. Ha 
µr=1000, akkor ez a csökkenés δ alatt még szembetűnőbb, bár nem szabad megfeledkeznünk 
arról, hogy ferromágneses anyagoknál δ általában eleve sokkal kisebb, mint nem 
ferromágneseseknél. A nagyon vékony lemezek csökkenő vesztesége megmagyarázható azok 
megnövekedett ellenállásával, amelyen a vezetőben indukált feszültség csak kevesebb áramot 
tud keresztülhajtani. De mivel indokolható a veszteség jelentős növekedése még vékony 
burkolatnál is, ha a burkolatok távol helyezkednek el egymástól? Eltekintve egy pillanatra az 
áramkiszorítástól, vizsgáljuk meg a burkolatban indukált összáram Iö viszonyát a  
gerjesztőáramhoz képest.  A gerjesztési törvény szerint Iö az alábbi alakban írható egy l 
magasságú vezetődarabra:  
 

)HH(lI ö 10 −⋅= . (27) 

 
Mivel a gerjesztőáram 0HlI g ⋅= , a (19) összefüggésnek megfelelően a két áramérték aránya 
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Feltéve, hogy r → ∞ és a d vastagság állandó, a kifejezés második tagja nullához tart. Ez 

annyit jelent, hogy növelve a távolságot, a burkolatban folyó áram értéke közelít a 
gerjeszőáraméhoz, függetlenül a burkolat vastagságától és így ellenállásától. A nagyobb 
ellenálláson átfolyó ugyanakkora áram pedig értelemszerűen nagyobb veszteséget jelent. Még 
egyszerűbb a magyarázat, ha a szomszédos burkolatok, mint vezetők által körülfogott hurokra 
gondolunk. Korlátlanul növelve a hurok méretét, a gerjesztő vezető és a burkolat közti 
kölcsönös induktivitást növeljük, azaz a burkolatban indukált feszültséget. A nagyobb 
feszültség adott ellenálláson nagyobb áramot hajt keresztül, megnövelve a veszteséget. 
(Megjegyzés: Az indukált feszültség és a gerjesztés kapcsolata tulajdonképpen a szimmetria-
feltételünkből következő (18) összefüggésben bújik meg.) Az egyébként jól ismert jelenség 
megmagyarázható az elektromágneses közelhatásokat elhanyagoló modellekkel is [45], [46]. 
 



Veszteségek a végtelen lemezben és a lemez árnyékoló képessége  
 

 19 

2.2.2 Három burkolatanyag összehasonlítása 
A következőkben három anyagot hasonlítok össze, mégpedig a nagyfeszültségű 

berendezések tokozatához is sokszor használt AlMgSi ötvözetet (ρ=4.08·10-8 Ωm), egy 
rozsdamentes acélötvözetet (ρ=7.50·10-7 Ωm), és a ferromágneses acélt (ρ=1.50·10-7 Ωm), a 
δ-nál kézzelfoghatóbb hosszegységeket és lineáris méret-skálát alkalmazva, f=50 Hz 
frekvencián. A ferromágneses anyagra a számításokat, a nemlineáris mágnesezési görbét (3a 
ábra) is figyelembe vevő, végeselem modellel végeztem. 

A 4a. ábra a felületegysége eső veszteséget mutatja d és r függvényében H0 = 1000 A/m 
gerjesztés esetén. Jól látható, hogy a burkolatok közti távolság növelésével a veszteségek 
monoton nőnek. A vastagság függvényében a változás valamivel összetettebb: nagyon vékony 
lemeznél a nagyobb fajlagos ellenállású, tehát nagyobb behatolási mélységű rozsdamentes 
acélban kevesebb a veszteség. A ferromágneses acél már kis vastagságoknál is kedvezőtlen, 
ami az elektromágneses térnek abba való kis behatolásával, azaz egy vékony rétegbe 
koncentrált nagy áramsűrűséggel magyarázható. Ezt a jelenséget használják ki az indukciós 
hevítési eljárások, indukciós főzőlapok [47], [48]. Itt nem véletlenül mellőzöm a behatolási 
mélység fogalmát, hiszen az egy állandó µ-vel rendelkező anyagra definiált, tulajdonképpen 
fiktív mélység. Ha a mágnesezési görbe nemlineáris, a ξd behatolás gyakorlatilag tényleg 
végessé válik, ahogyan azt a 3b ábrán, az áramsűrűségre vonatkozóan, különböző gerjesztések 
mellett megfigyelhetjük végtelen féltér vezetőben [41]. 

A 4b ábrán az árnyékolás hatásosságának változását követhetjük nyomon, amely mind a 
vastagság, mind pedig a távolság növelésével javul. Ferromágneses anyagnál, ξd-t meghaladó 
d esetén teljes hullámelnyelés érvényesül, a lemez tökéletes árnyékolást biztosít, amelyhez 
jelentős veszteség járul. 

Az 1D modellnél nem jelentkezik, de a ferromágneses anyagú vezetőknek egy másik 
tulajdonsága, hogy a felületükkel nem párhuzamos mágneses teret eltérítik, bennük a 
mágneses fluxus gyakorlatilag a felülettel párhuzamossá válik [41], [12]. Ezen utóbbi 
jelenséget, a felületen megfelelő irányú mélyedések létrehozásával, akár az örvényáram-
veszteségek csökkentésére is ki lehet használni [49], [50]. Ezzel a kérdéssel azonban itt nem 
foglalkozom. 

 
 

 

 
3. ábra. Ferromágneses anyag nemlineáris mágnesezési görbéje (a) és behatolás változása eltérő gerjesztő terek 

esetén, végtelen féltér vezetőben, az áramsűrűség felületi értékre normált ábrázolásával (b). 
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4. ábra. Végtelen lemezmodell felületegységre eső veszteségei (a) és a lemez árnyékolási tényezője (b) H0=1000 

A/m gerjesztés mellett a d és r függvényében három különböző anyagra. 
 

2.3 Tézis 
A villamos berendezések burkolati veszteségeit ma már a legtöbbször olyan számítógépes 

módszerrel számítják, amely a modellezett tér vagy a határfelület apró elemekre való 
felosztására épül [30]-[34] (véges differencia (finite difference), végeselem (finite element), 
peremelem (boundary element), stb. módszerek). Emellett bizonyos tipikus geometriai 
elrendezésekre léteznek fél-analitikus módszerek, amelyek a térjellemzők eloszlását 
matematikai sorok segítségével adják meg [24]-[27]. Jóllehet ezen módszerek pontos 
eredményeket szolgáltatnak, belőlük általános – az egyes bemeneti paraméterek (pl. 
geometriai méretek) változásának hatására vonatkozó – következtetéseket nem, vagy csak 
nehezen lehet levonni. 

Bár az elektromágneses tér szkin- és közelségi hatását figyelembe vevő egydimenziós 
modellek jelentős egyszerűsítéseket tartalmaznak, segítségükkel a különböző, modellt leíró 
paraméterek befolyása könnyen követhetővé válik. Az analitikus összefüggésekkel való 
leírásmód gyors becslő számítást tesz lehetővé a pontos, de időigényes numerikus 
szimulációk futtatását megelőzően. 

Egy olyan egydimenziós modellt fejlesztettem ki, amely a külön burkolattal rendelkező 
fázisvezetőjű villamos berendezések burkolataiban lejátszódó folyamatok nyomon követésére 
alkalmas. A modell a [41]-ben található végtelen kiterjedésű, de véges vastagságú lemez 
leírásának továbbfejlesztése annyiban, hogy a vezető anyagú lemez – vagyis a burkolat – nem 
magában áll, hanem egy szimmetriafeltétellel az adott távolságban elhelyezkedő 
áramvisszavezetést, azaz a szomszédos fázisvezető burkolatát is figyelembe veszi. Ezzel 
egyben azt is feltételezzük, hogy a burkolatok a végeiken fémes kapcsolatban vannak, tehát 
bennük a fázisvezetőkben folyó áram keltette mágneses tér hatására hosszanti áramok 
indukálódhatnak. Így a lemez vastagsága mellett egy – mások által publikált egydimenziós 
modellekben tekintetbe nem vett – a térjellemzők eloszlását nagyban befolyásoló geometriai 
paraméter is megjelenik, mégpedig a burkolatok egymástól való távolsága.  

A modell könnyen áttekinthető, analitikus összefüggések segítségével érthetővé teszi a 
burkolatok vastagságának, a köztük lévő távolságnak és az anyagjellemzőknek a befolyását a 
bennük keletkező veszteségek alakulására és árnyékoló képességükre. Legjobban használható 
olyan kapcsolóberendezések jellemzésére, amelyekben a fázisvezetők egymástól 
különválasztva, külön tokozatban foglalnak helyet. 

Kapcsolódó publikációk: [35], [47], [48], [49], [50], [51]. 
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3 Fázisonként burkolt villamos berendezések állandó sult 
veszteségei és a küls ő mágneses tér 

 
Az egyszerűsített modell alkalmazhatóságát a valóság, de legalábbis a valóságot jobban 

megközelítő szimulációk igazolhatják. A következőkben két, a modellezés szempontjából 
nagyon hasonló esetet vizsgálok meg: egy fázisonkénti tokozású kapcsolóberendezés 
gyűjtősín-szakaszait és az egyerű földkábeleket.  

A fázisvezetőkben folyó váltakozó áram a tokozatban és az árnyékolásban, azok hossza 
mentén feszültséget indukál, mely akár veszélyes villamos potenciálkülönbséghez is vezethet 
az egyes, fázisonként különálló burkolatok és a föld között. Ezt a potenciálkülönbséget fémes 
összekötéssel és földeléssel lehet kiküszöbölni. Emiatt a fémtokozott kapcsolóberendezések 
burkolatait mindkét végén, sőt akár a hossz mentén több helyen is, közös potenciálra hozzák 
és földelik. A kábelek árnyékolását, illetve a fém köpenyt a kábelvonal hosszától, vagyis az 
indukált feszültség nagyságától függően, vagy csak a kábelek egyik, vagy pedig mindkét 
végén rövidre zárják és földelik. A mindkét végen való összekötés valósít meg az egyszerű 
modellhez hasonló feltételeket. Ha a kábelvonal rövid, elegendő az árnyékolásokat csak az 
egyik végen rövidre zárni. 

Jóllehet a mindkét végen való rövidre zárás és a földelés a potenciálkülönbséget 
kiküszöböli, annak következményeként, a végeken való összekötésekkel alkotott 
vezetőhurkokban nagy burkolati áramok indukálódnak, növelve a berendezés veszteségeit. 
Ehhez – bár a legtöbb esetben az előzőhöz képest elhanyagolható mértékben – hozzájárulnak 
az indukált örvényáramok, amelyek nyitott burkolatokban is létrejönnek. Mindez a 
fázisvezetőkön belüli árameloszlásra is visszahat, módosítva annak váltakozó áramú 
ellenállását, és így veszteségeit is. Röviden, az elektromágneses térben fellépő kölcsönhatások 
alakítják ki az áram vezetők közötti eloszlását és a vezetőkön belüli áramsűrűség-eloszlást. 
Mindez számítógépes szimulációkkal meghatározható. 

A számítások java része olyan 2D végeselem szimulációkra épült, amelyeknél egyszerű 
áramgerjesztéses modelleket használtam, azaz az egyes vezetőkre vagy vezetőkötegekre 
előírtam a bennük folyó összáram értékét. Mindez az azonos árammal terhelt vezetők 
modellbeli elemeinek megfelelő összecsatolásával valósítható meg. Ezt a módszert 
használtam a 3.4 fejezetben is, ahol egy nemzetközi szabványban közölt analitikus módszert 
hasonlítok össze a végeselemessel. 

Bizonyos esetekben aszimmetrikus terhelésre volt szükség. Ilyenkor feszültséggerjesztést 
alkalmaztam. Ehhez a végeselem tér mellett egy olyan villamos áramköri modellt is definiálni 
kellett, amelyben az egyes vezetőknek impedanciák felelnek meg. Ezen impedanciákat 
tetszőlegesen összekapcsolhatjuk akár egymással, akár egyéb áramköri elemekkel, így 
feszültség- vagy áramforrásokkal és ellenállásokkal is. Az 5. ábra egy ilyen áramköri modellt 
mutat, ahol az egyes ellenállások nagyságával állítható be a terhelőáram. Jóllehet, ilyenkor 
maga a modellezett vezetőszakasz – aszimmetrikus volta miatt – torzítja az áram 
szimmetriáját, a vezetők impedanciája a hálózat mögöttes impedanciájához és a terheléshez 
képest csekély, így ez a hatás elhanyagolható. Az 5. ábra általános modelljében egy fázishoz 
több vezető ér is tartozhat (V1A .... VnC), amelyek között az árameloszlást a vezetők 
egymáshoz képesti helyzete jelentősen befolyásolja. A későbbi, zárlati számításokhoz is ezt a 
gerjesztés-típust használtam, amellyel a földkábeleknél a talaj hatása is figyelembe vehető. 
Ennek elsősorban zérus-sorrendű összetevőt is tartalmazó áramoknál van jelentősége.  

Mivel a mágneses tér a vizsgált berendezések burkolatán az esetek többségében áthatol, 
ezért a külső teret is modellezni kell. Ezért a vizsgált berendezés minden esetben egy kör 
alakú, véges nagyságú térrész közepén helyezkedett el. A modell pereme felé haladva az 
elemsűrűség egyre csökken. A peremet annak végtelenbe való kiterjedését figyelembe vevő 
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elemek zárják le. Egy kábelmodellre mutat példát az rFE modellméret feltüntetésével a 6. ábra.  
Az rFE nagyságát a levegővel körülvett kapcsolóberendezésnél a berendezés méreteinek 10-
szeresére választottam. A talajba fektetett kábeleknél rFE az elektromágneses tér talajba való 
behatolásának nagyságrendjébe esett, amelyet a talaj fajlagos ellenállása határozott meg. Ezt 
ρtalaj=50 Ωm-nek vettem [52]. 

 
 

 
 

5. ábra. A feszültséggerjesztést leképező áramköri modell. 
 
 
 
 

 
 

6. ábra. Példa egy végeselem felosztásra. 
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3.1 Nagyfeszültség ű, fémtokozott kapcsolóberendezés 
A villamosenergia-átviteli rendszerek fontos elemei a nagyfeszültségű alállomások, 

amelyeknek egy korszerű típusa a fémtokozott, gázszigetelésű alállomás (Gas Insulated 
Substation). Ezekben nemcsak a megszakítók érintkezői, hanem az összes berendezés – 
beleérve a gyűjtősíneket is – egy fém burkolaton belül, SF6 szigetelő gázban helyezkedik el 
[19]. Az utóbbi években a nagyfeszültségű, gázszigetelésű, fémtokozott sínek megjelentek a 
viszonylag nagyobb távolságra történő energiatovábbításban is (Gas Insulated Transmission 
Line, GIL). Ezt a megoldást a nagyfeszültségű távvezetékek kiváltására használják olyan 
helyeken, ahol a távvezeték kiépítésére nincs lehetőség. A világszerte kiépített GIL vonalak 
összes hossza ma már meghaladja a 200 km-t [53]-[56]. Ezeknél a rendszereknél, a 
viszonylag nagyobb mennyiségű szigetelő gáz szükséglete miatt, szigetelésként újabban SF6 
és nitrogén keverékét alkalmazzák. 

A 7. ábrán egy nagyfeszültségű, Ir = 4000 A névleges áramú, SF6 gázszigetelésű, 
fémtokozott villamos kapcsolóberendezés gyűjtősínjeinek 2D modellje látható, a hengeres 
fázisvezetők különálló tokozásával. Az 1D modelltől eltérően, egy ilyen berendezésben a tér 
erővonalai nem mindenhol párhuzamosak a burkolattal, illetve a fázisvezetőkben, egy szimpla 
oda-vissza vezetéssel szemben, szimmetrikus három-fázisú áram folyik. Az aszimmetrikus 
terhelés esetével itt nem foglalkozom, hiszen tartós üzem esetén az aszimmetria 
nagyfeszültségű, de még középfeszültségű hálózatokban is, általában elhanyagolható [57]. A 
jelentős aszimmetriával bíró zárlatok esetét a 7. fejezet tárgyalja. Jóllehet a 2D modellek sem 
tükrözik tökéletesen a valóságot, amennyiben a vizsgált berendezés elegendően hosszú, akkor 
a „véghatások” és a távolabb elhelyezkedő érintkezők és csatlakozók befolyása már nem 
számottevő. Ez a feltétel esetünkben teljesül. 

 
 

 
 

7. ábra. Nagyfeszültségű tokozott, gázszigetelésű gyűjtősín 2D modellje. 
 

A hengeres tokozású A, B és C fázisvezetők az alállomás földelőhálója felett h=1,03 m-re 
helyezkednek el. A 2D modell korlátai miatt a földelőhálót, amely a modell síkjával 
párhuzamos vezetőket is tartalmaz a valóságban, végtelen hosszú, egymástól 30 cm-re 
elhelyezkedő acél rudakkal vettem figyelembe. A végeselem modellben a burkolatokat és a 
földet olyan – mindkét végükön villamosan összecsatolt – vezetőkként modelleztem, amelyek 
összárama a keresztmetszetben zérus, bennük csak indukált áram folyhat. A d vastagságú 
burkolatok közötti távolságot w-vel jelölve kérdés, hogy d és w változtatása milyen módon 
befolyásolja a veszteségeket, illetve a mágneses tér tokozaton kívüli alakulását, azaz a 
változás jellege megfelel-e az 1D modell alapján vártnak. Fontos megjegyezni, hogy az 1D 
modellből csak a tokozatok közti tér alakulására következtethetünk. Gyakorlati szempontból 
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viszont érdekesebb a mágneses indukció értéke a könnyen megközelíthető pontokon, azaz a 
berendezés két oldalánál, tehát az egészségügyi előírásokat [9], [10] is ott érdemes figyelembe 
venni. Ezen megfontolásuk alapján vizsgáltam a mágneses indukciót (fluxussűrűséget) 
névleges terhelés mellett a burkolatok között (ΠAB és ΠBC pontok), illetve a szélektől 30 cm-re 
(Πbal and Πjobb). 

 
 

3.1.1 Veszteségek és mágneses indukció 
A 8a. ábra a burkolati veszteségek, míg a 8b ábra a burkolatok közötti mágneses indukció 

alakulását mutatja w és d változásával a 2.2.2 fejezet három különböző anyagára, azaz egy 
alumínium ötvözetre, rozsdamentes acélra és ferromágneses acélra. Az utóbbi szimulációja 
nemlineáris mágnesezési görbével történt. Az indukció értékeit a d=0, vagyis a burkolat 
nélküli esettel összehasonlítva a tokozat árnyékoló képességére következtethetünk. A 
veszteségek alakulása hasonló jellegű, mint ahogy azt az 1D modell alapján vártuk: a d 
vastagság függvényében maximum mutatkozik, míg a w távolság növelésével monoton nő. 
Kivételként, a kis fajlagos ellenállású AlMgSi ötvözetnél a C fázis burkolatában egész enyhe 
csökkenést is tapasztalunk, ha annak vastagsága meghaladja a d=2 mm-t. A gyűjtősínek közti 
tér alakulása is követi az egyszerű modell jellegét: mind a vastagság, mind a távolság 
növelése a mágneses tér csökkenését eredményezi. 

 
 

 

 
8. ábra. Burkolatok veszteségei (a) és a mágneses fluxussűrűség értéke a burkolatok között (b) a d és w változók 

függvényében három különböző anyagra. 
 

 
 
Az üzemeltetés szempontjából fontosabb lehet az összes veszteség ismerete, illetve a bal 

és jobb oldali mágneses indukció alakulása, amelyek értékeit a 9a és 9b ábrák mutatják. A 
fázisvezetők veszteségeire, így bennük az árameloszlásra, a burkolatok kiegyenlítő hatással 
bírnak, azaz az egyes sínek veszteségei annál egyenletesebben oszlanak meg, minél nagyobb 
a tokozat árnyékoló hatása. Pl. w = 250 mm-es burkolat nélküli (pontosabban szigetelő 
anyagú) esetben az A, B és C sínek veszteségei rendre PA = 180,06 W/m, PB = 187,09 W/m és 
PC = 179,99 W/m, míg egy d = 4 mm vastag AlMgSi ötvözetet alkalmazva PA = 177,64 W/m, 
PB = 177,64 W/m és PC = 177,64 W/m. Ez a veszteségcsökkenés azonban jóval kisebb, mint 
az indukált burkolati áramok okozta veszteség növekedése, amely a fázisvezetők 
veszteségének nagyságrendjébe esik (148,48 W/m, 157,36 W/m, 168,67 W/m). 
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Megjegyezzük még, hogy a földelőhálóban folyó áramok és azok veszteségei gyakorlatilag 
elhanyagolhatók (0,14 W/m). Emiatt a háló valóságot nem tökéletesen tükröző 
modellezésének sem lehet számottevő hatása a végeredményekre. 

A számítások alapján a mágneses fluxussűrűség a C fázis oldalán (Πjobb) nagyobbnak 
adódott, mint a túloldalon, ezért a 9b ábrán az itteni értékeket ábrázoltam, amelyek 
összehasonlíthatók a dolgozókra megengedett B = 500 µT határértékkel. Jól látható, hogy 
ezek az értékek teljesen másképp alakulnak, mint a sínek közöttiek, a távolság növelésével 
növekednek. Ez nem is meglepő, hiszen minél közelebb helyezzük a síneket egymáshoz, az 
eltérő fázisokban folyó áramok terének kiegyenlítő hatása annál jobban érvényesül. 

Végeredményben megállapíthatjuk, hogy – eltekintve a szilárdsági követelményektől –  
vékony (a vizsgált esetben kb. 1 mm-nél vékonyabb) burkolatok alkalmazásakor, ha a lehető 
legkisebb veszteségre törekszünk, nagy fajlagos ellenállású anyagot érdemes választani és a 
burkolatokat egymáshoz képest a lehető legközelebb érdemes elhelyezni. Azonban ha fontos 
az árnyékoló hatás is, a külön tokozott gyűjtősíneknél érdemes egy jó vezetőképességű nem 
ferromágneses, de valamivel vastagabb burkolatot alkalmazni. 

 
 
 
 
 
 

 

 
9. ábra. Összes veszteség (a) és a mágneses indukció a Πright pontban (b) a d és w változók függvényében, három 

különböző anyagra. 
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3.2 Párhuzamosan kapcsolt, fémtokozott gy űjtősínek 
A nagyfeszültségű alállomásokban sokszor van igény párhuzamosan több 

gyűjtősínrendszer kialakítására. Gázszigetelésű, fémtokozott alállomások esetén a két 
sínrendszer általában egymás felett, párhuzamosan helyezkedik el. Normál üzemi 
körülmények során a terhelést nagyjából egyenletesen osztják el közöttük. Nagyobb 
távolságra történő energiatovábbításban (GIL) az átviteli kapacitás növelése érdekében 
párhuzamosan futó három-fázisú rendszereket is alkalmaznak, a síneket a talajba fektetve, 
esetleg kábelalagútban, vagy más közművekkel közös alagútban elhelyezve [53] (lásd 10a 
ábra). 

A következőkben két párhuzamosan egymás mellett futó sínrendszer esetét vizsgálom 
meg, a számításokhoz a 3.1 fejezet sínjeit alapul véve, d=6 mm falvastagságú burkolattal, a 
burkolatok között w=50 mm távolsággal. Célom annak meghatározása, hogy a sínek 
fáziskiosztása mennyiben befolyásolja a veszteségeket, illetve a külső teret. A számítások 
során feltételezem, hogy az azonos fázishoz tartozó sínek párhuzamosan kapcsolódnak, 
közöttük az áram a vezetők és burkolatok kölcsönös és önimpedanciái által meghatározott 
arányban oszlik el. Ez a feltétel elsősorban a párhuzamosan kapcsolt GIL esetére 
alkalmazható. Két fő esetet vizsgálok, közöttük a két párhuzamos rendszer közötti wg távolság 
az eltérő. Az első esetben wg=50 mm, amely egy alagút közepén elhelyezett elrendezésnek 
felel meg, az alagútban a közlekedés oldalt lehetséges (10b ábra). A második eset a 10a ábrán 
látható megoldáshoz hasonló,  ekkor wg=1 m (10c ábra). 

  

 
10. ábra. GIL közműalagútban (forrás: [54]) a) és a geometriai modell wg = 50 mm b) és wg = 1 m c) esetén. A 

kontúrvonalak a mágneses indukció számításának pontjait jelölik. 
 
Hat párhuzamosan futó sínt feltételezve összesen 30 számítást kell elvégezni ahhoz, hogy 

az összes lehetséges kombinációt megvizsgáljuk. Hogyan is jön ki ez az érték? Az egyik, 
tetszőlegesen kiválasztott sín fázisát rögzíthetjük (pl. A), hiszen ennek változtatása B-re vagy 
C-re mindössze egy időbeli eltolást jelent, ami a térjellemzők effektív értékeire nincs hatással. 
Tehát 5 vezető között kell szétosztanunk 1 db A, 2 db B és 2 db C fázist. Kezdve az A 
fázissal, ezt 5 helyre helyezhetjük el. A következő, B fázist, a maradék 4 sín valamelyikéhez 
rendelhetjük. A második B fázist azonban már nem szükséges az összes lehetséges maradék 
helyre kiosztani, hiszen a két B sorrendje nem lényeges. Ahhoz, hogy ne vizsgáljuk kétszer 
ugyanazokat az eseteket, a második B kiosztásakor elegendő az első B-jénél nagyobb 
sorszámú síneket figyelembe venni. Ennek megfelelően a 2 db B fázis 4 sín közti szétosztása 
3+2+1 különböző esetet eredményez. A két A és két B fázis rögzítésével már csak kettő 
szabad sín marad, amelyek biztosan C fázist kapnak, így további variációkra már nincs 
szükség. Ez összesen 5·(3+2+1)=30 esetet eredményez. 



Párhuzamosan kapcsolt, fémtokozott gyűjtősínek 
 

 27 

Valójában ennél kevesebb az eltérő eredményeket szolgáltató esetek száma, hiszen 
bizonyos sorrendek egymás tükörképeit adják. Ilyen pl. az 

ACC
ABB  és 

ABB
ACCvagy az 

CCB
AAB  és 

BBC
AAC  

sorrendek.  
 

3.2.1 Fáziskiosztás hatása a veszteségekre 
A fáziskiosztások hatásának összehasonlításához egy magában álló, háromfázisú rendszert 

vettem alapul. Ir = 4000 A névleges áramot feltételezve, a magában álló rendszer veszteségei 
a sínekben és a burkolatokban rendre: PA=177,64 W/m, PB=177,65 W/m, PC=177,64 W/m, 
PbA=93,29 W/m, PbB=101,33 W/m, PbC=114,84 W/m. Az összes veszteség P1=842,40 W/m. 
A továbbiakban minden értéket a magában álló rendszerhez hasonlítok, pontosabban – mivel 
két párhuzamosan futó rendszert vizsgálok – a magában álló rendszer veszteségeinek 
kétszereséhez. Azaz egy olyan idealizált esethez, amikor az egymás mellett futó két 
sínrendszer nincs egymással elektromágneses kölcsönhatásban. 

A 11. ábrán eltérő fáziskiosztások összveszteségét és összes burkolati veszteségét 
hasonlíthatjuk össze a két esetre (wg=50 mm, wg=1 m). A sínek összveszteségeinek arányát 
nem ábrázoltam, mivel annak eltérése a magában álló esethez képest százezrelékes 
nagyságrendbe esett. Ez a sínek árameloszlásának nagymértékű egyenlőségére utal, amelyért 
– amint a 3.1.1 pontban is láttuk – a burkolatokban folyó indukált áramok a felelősek. Tehát a 
veszteségbeli különbségekért a burkolatok eltérő indukált áramai, esetleg azok sűrűségének 
eltérő eloszlása a felelős. A legnagyobb és legkisebb értékeket vastag vonal jelzi. 

A grafikonokra pillantva feltűnhet, hogy bizonyos kiosztásokra a veszteségek a magában 
álló esethez képest kisebbek (<100%), másoknál nagyobbak (>100%), esetleg azzal közel 
azonosak. Vajon mit is jelent ez? A válasz egyszerű: ha egy helyett két párhuzamos rendszert 
alkalmazunk, és az átvitt áramot is kétszeresre növeljük, a veszteségek nem kétszeresre 
növekednek, hanem – a fáziskiosztástól függően – annál kisebb vagy nagyobb mértékben. Azt 
mondhatjuk, hogy minél kisebb a P/P1 arány, annál jobb az energiaátvitel hatékonysága. 
 

 

 
11. ábra. Összveszteség és összes burkolati veszteség magában álló rendszerhez viszonyított aránya a wg=50 mm 

és wg=1 m esetek eltérő fáziskiosztásaira. 
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Ennél a berendezésnél az eltérés nem jelentős. Az összveszteségben a csökkentési lehetőségek 
mindössze fél százalékon belül vannak, a növekedés is alig haladja meg a fél százalékot.  

A nagyobb távolságra elhelyezett síneknél a veszteség általában nagyobb, ez alól kivételt 
mindössze az 

ABC
ABC  és 

ACB
ACB  sorrendek képeznek. A távolság növelésének ilyen jellegű hatása 

nem meglepő, hiszen már az 1D modell alapján is megállapítottuk, hogy az eltérő fázisú 
áramot továbbító sínek burkolati veszteségei a burkolatok közti távolság növelésével 
növekednek. 

 

3.2.2 Fáziskiosztás hatása a küls ő mágneses térre 
Szintén a magában álló sínrendszerhez képest vizsgálom a berendezésen kívül, annak jobb 

és bal oldalán a burkolatoktól 30 cm-re, illetve wg=1 m esetén a két rendszer középvonalában 
kialakuló legnagyobb mágneses indukció értékét (lásd a 10b és 10c ábrákon feltüntetett 
kontúrvonalakat). A magában álló esetben a tér a két oldalon megegyezik, értéke 4000 A 
terhelés mellett B1=129,3 µT. Ennél az összehasonlításnál sínenként – az áram- és 
áramsűrűség-eloszlások minimális eltérése miatt (csak) közel – azonos terhelést tételezek fel. 
Tehát a párhuzamos sínrendszereknél az összes, a párhuzamos sínek között megoszló áram a 
magában állóénak kétszerese.  

A 12. ábrán megfigyelhetjük a különböző esetekben kialakuló legnagyobb mágneses 
indukciók B1-hez viszonyított arányát, az oldalsó értékek ábrázolásánál a jobb és baloldali 
értékek közül a nagyobbat alapul véve. Jól láthatóan, a rendszer kettőzése már önmagában 
jóval kisebb külső teret eredményez, mintha csak egyetlen rendszert alkalmaznánk. A 
fáziskiosztás körültekintő megválasztásával pedig minimalizálható a személyzetet érő 
mágneses tér. A csökkenés elsősorban az eltérő fázishelyzetű áramok generálta tér egymást 
kiküszöbölő hatásának tudható be. 

 
 
 

 
12. ábra. Mágneses fluxussűrűség maximális értékének magában álló rendszerhez viszonyított aránya wg=50 mm 

és wg=1 m esetek eltérő fáziskiosztásaira (Bmax a 10b és 10c. ábra kontúrvonalai mentén). 
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3.3 Mindkét végén rövidrezárt árnyékolású, egyer ű kábelek [58] 
Az előző fejezetben ismertetett elrendezéshez nagyon hasonló az egyerű földkábelek 

esete, amelyeknél a fázisvezetők saját árnyékolással, illetve köpennyel rendelkeznek. A 
különbségek az elektromágneses számítás szempontjából elsősorban méretbeliek, bár 
kábeleknél a burkolat, vagyis az árnyékolás nem feltétlenül tömör. Nagyfeszültségű 
energiaátvitelben találkozhatunk tömör vezető anyagból, rendszerint alumíniumból vagy 
rézből kialakított árnyékoló köpennyel [59], míg az energia-elosztó hálózatokban, mind 
közép, mind pedig nagyfeszültségen általában rézhuzalokból és szalagokból felépített 
árnyékolást alkalmaznak. Ez utóbbiaknál a vékony, kb. 0,8 ... 1 mm átmérőjű huzalokat 
csavarvonal alakban viszik fel egy, az érszigetelést borító, vékony félvezető rétegre (lásd 13a 
ábra). Nagy fajlagos ellenállású (kb. ρfvz=1 Ωm [60]) félvezetőréteg veszi körül a vezető eret 
is. Ezen rétegek feladata a villamos térerősség érszigetelésen belüli lehető legegyenletesebbé 
tétele. Az árnyékoló-huzalokat egy vagy két, ellentétes irányban tekercselt, de jóval kisebb 
menetemelkedésű vékony rézszalag rögzíti. Ez az elrendezés, a sodrás miatt, szigorúan véve 
3D szimulációt igényelne, azonban – mint később látni fogjuk – egy 2D modell (13b ábra) is 
megfelelő eredményeket szolgáltat. 

Mielőtt a huzalárnyékolást, illetve azok sodrását is figyelembe vevő számításokra térnék 
rá – mintegy gondolatkísérletként az 1D modell tesztelésére – megvizsgálom az árnyékolás 
keresztmetszet-változásának hatását tömör vezetőjű árnyékolást tartalmazó modellekkel (13c 
ábra). A vizsgálat hasonló lesz az előző pontban tárgyalt kapcsolóberendezéséhez, mindössze 
más mérettartományban és anyaggal. Az eddigiek alapján azt várjuk, hogy a vezető anyagú 
árnyékolás vastagsága és a kábelek egymástól való távolsága együttesen meghatározza a 
burkolati veszteségeket, melyeknek a vastagság függvényében maximumuk van. Huzal-
árnyékolás esetén a kábelgyártók megadják az összes árnyékolás-keresztmetszetet [61], 
amelyből az ér rc sugarának, a félvezetőrétegek ds és az érszigetelés dic vastagságának 
ismeretében, az eredetivel azonos keresztmetszetű, tömör árnyékolásréteg egy egyenértékű dkp 
vastagsága meghatározható.  

A szimulációkhoz egy Aér = 300 mm2 ér-keresztmetszetű rézkábelt vettem alapul, melynek 
névleges terhelhetősége kb. Ir = 450 A.  Adott árnyékoláskeresztmetszet más-más vastagságot 
jelent eltérő méretű érszigetelésnél, így két esetet, egy középfeszültségű (KöF) és egy 
nagyfeszültségű (NF) kábelnek megfelelő típust vizsgáltam. A két típus szigeteléseik 
vastagságában tér el, a KöF kábelnél dic = 5,18 mm és dis = 2,5 mm, míg az NF típusnál dic = 
17.73 mm és dis = 8 mm volt. Mind a vezető ér, mind pedig az árnyékolás ρCu=2·10-8 Ωm 
fajlagos ellenállású rézből készült.  

A magyar szabvány [62] által megadott két alapelrendezést vizsgáltam (14. ábra), a 
talajban 70 cm mélyen elhelyezve. A kábelek közti wk távolság és az árnyékolás dkp 
vastagságának változtatásával figyeltem a három-fázisú rendszer veszteségeit és a talaj felett 
30 cm-re a legnagyobb mágneses indukció értékét. Jelen vizsgálatban – annak érdekében, 
hogy a háromszög elrendezésnél nagy wk esetén se kerüljenek a kábelek túl közel a 
talajfelszínhez – a legfelső kábel tengelyének talajfelszíntől való távolságát tekintettem (h∆) a 
fektetési mélységnek. Mivel eredményeim alapján a nagy fajlagos ellenállású talajnak 
gyakorlatilag elhanyagolható a hatása a tér eloszlására, ez a mélység gyakorlatilag csak a talaj 
feletti teret befolyásolja.   

A hazai előírások a fektetési távolságot rögzítik: sík elrendezésnél wk=70 mm az előírás, 
míg háromszögnél a kábeleknek érinteniük kell egymást. Nagyfeszültségű kábeleket 
helyeznek el háromszög elrendezésben, külön védőcsövekben is, ami értelemszerűen nem 
teszi lehetővé az egymással való érintkezést. 
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13. ábra. Huzalárnyékolású kábel (a) és 2D modellje (b); 2D modell tömör vezető köpennyel (c). 1. Vezető ér; 2. 

belső félvezető réteg; 3. érszigetelés; 4. külső félvezető réteg; 5. árnyékoló huzalok; 6. rézszalag; 7. beágyazó 
réteg; 8. köpenyszigetelés; 9. tömör árnyékolás. 

 
 

 
14. ábra. Fölkábelek fektetési módjai: sík (a) és háromszög elrendezés (b). 

 

3.3.1 Egyerű kábelek veszteségei 
Mivel végeselem számításnál minden egyes távolság és vastagságérték egy-egy külön – az 

analitikus eljáráshoz képest időigényes – szimulációt jelent, a következő grafikonok 
felvételénél felhasználtam az analitikus modell azon eredményét, hogy a vizsgált 
vastagságtartományban a veszteségi teljesítménynek maximuma van. A cél ezen 
maximumhoz tartozó dkp megkeresése, és környezetében a futtatások sűrítése volt. Ez egy 
egyszerű algoritmussal megvalósítható, amelynek részleteibe itt nem megyek bele, mivel nem 
célom a végeselem programcsomag használatának és programozásának ismertetése. 

A 15. ábrán az összes veszteséget – beleértve az árnyékolások és fázisvezetők Joule-hőjét 
– viszonyítottam a kábel egyenáramú, PDC veszteségéhez, mindhárom fázisban a 
szimmetrikus terhelőáram effektív értékével megegyező egyenáramot feltételezve. PDC 

meghatározásakor sem áramkiszorítást, sem árnyékolásban indukált áramot nem kell 
figyelembe venni, az ér keresztmetszetének és fajlagos ellenállásának ismeretében az 
egyszerűen számítható. A 15a ábra dkp függvényében mutatja a kábel összteljesítményének 
változását réz árnyékolásra, az NF kábel négy különböző wk távolságánál, sík elrendezésben. 
Ezt összevethetjük a 15b ábra háromszög elrendezésre vonatkozó diagramjaival. A dkp=0-hoz 
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tartozó teljesítmény az árnyékolást nem tartalmazó kábelekre vonatkozik, a PDC-hez képesti 
növekmény a fázisvezetőkben kialakuló egyenlőtlen árameloszlás eredménye. Mindkét ábrán 
feltüntettem két, KöF-re kapott görbét is. Mint látható, a görbék jellege nagyon hasonló, ami 
az eddigiek alapján nem is meglepő. Feltűnő, hogy azonos távolságnál a KöF kábelre 
vonatkozó csúcsok nagyobb vastagságok felé tolódnak. Ennek oka, hogy az árnyékolások 
hengeresek, a két kábelre más-más közepes sugárral. Tehát a nagyobb sugarú NF kábel 
árnyékolása nagyobb keresztmetszettel rendelkezik, ha rk adott. Emiatt érdemes az árnyékolás 
keresztmetszetének függvényében is felrajzolni a görbéket (15c ábra), amikor is a csúcsok 
már sokkal közelebb esnek egymáshoz. Ez utóbbit csak sík fektetésre tettem meg, mivel 
háromszög elrendezésre is nagyon hasonló képet kapnánk. Amint az előző fejezetekben 
láttuk, wk-t növelve egyre nagyobb az árnyékolások által alkotott hurkokban folyó indukált 
áram mértéke. Az  árnyékolás vesztesége KöF kábelnél valamivel nagyobb, hiszen annak 
vékonyabb érszigetelése miatt az árnyékolás a fázisvezetőhöz közelebb helyezkedik el, így az 
árnyékolás belső oldalán a gerjesztő mágneses tér nagyobb. Ugyanakkor, miért fordul meg 
helyzet nagyon közel elhelyezett kábeleknél, ilyenkor az NF kábelek veszteségei miért 
haladják meg a KöF kábelekét? Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy wk nem a 
középvonalak közti távolságot jelenti. Hiába helyezzük közelebb az NF kábeleket, a 
vastagabb szigetelések miatt azok középvonalai messzebb kerülnek, kiterjedtebb hurkokat 
képezve mind az erek, mind az árnyékolások között. Ez nyilvánvalóan teljesül nagy 
távolságon is, azonban ott ez a növekmény már elhanyagolható. 

 
 

 
15. ábra. Összveszteség alakulása az árnyékolás vastagságának függvényében sík (a) és háromszög (b) 
elrendezésben, illetve az árnyékolás keresztmetszetének függvényében (c) sík elrendezésre különböző 

kábeltávolságoknál réz árnyékolásra. 
 

 
Középfeszültségen a gyártók egy A = 300 mm2 keresztmetszetű kábel árnyékolására Akp = 

25 mm2-t, míg nagyfeszültségen nagyobb, Akp = 105 mm2-t adnak meg [61]. Összehasonlítva 
ezeket az értékeket a 15c ábra diagramjaival, látható, hogy egy szokványos sík fektetési 
távolságnál (wk≈70…100 mm) az NF kábel veszteségei a maximumhoz nagyon közel esnek, 
de még a kisebb árnyékolás-keresztmetszetek is jelentős, a fázisvezetők veszteségeivel 
összemérhető többletet okoznak. A tömör árnyékoló köpennyel rendelkező, energiaátvitelben 
használatos nagyfeszültségű kábeleknél, ahol egy alumínium árnyékolás vastagsága 1,5 … 2 
mm is lehet, szintén jelentős köpenyveszteséggel kell számolni. Bár ez utóbbiaknál a 
kábelszakasz mentén, a szakaszt három egyenlő hosszú részre osztva, az árnyékolást két 
helyen megszakítják, és azok szomszédos fázishoz való ciklikus kapcsolásával (keresztkötés, 
cross-bonding) elérik, hogy hosszanti hurokáramok ne jöjjenek létre [63].  
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A diagrammokra pillantva felmerülhet a kérdés, hogy vajon nem lehetne-e csökkenteni a 
veszteséget, azaz minél távolabb kerülni a maximumtól? Ez elérhető lenne az árnyékolás 
keresztmetszetének növelésével, amely megoldás semmiképp sem gazdaságos, hiszen jóval 
több anyagot igényel, illetve még nagyon vastag árnyékolásnál is viszonylag nagy 
veszteségtöbblet keletkezik. Másik megoldás lehet a keresztmetszet csökkentése az 
árnyékolás vastagságának csökkentésével, esetleg huzalárnyékolású kábeleknél kevesebb 
huzal felhasználásával. Ez a megoldás valószínűleg a kábel mechanikai szilárdságát is 
lerontaná, így feltehetően ez sem célravezető. Az 1D modell alapján azonban már ismerjük a 
fenti görbe alakulásának okait, és azt is tudjuk, hogy a görbe más, nem ferromágneses anyagra 
is nagyon hasonlóan változik, mindössze a maximum helye tolódik el, és megváltozik a 
meredekség. Tehát megtartva a keresztmetszetet és rosszabb vezetőképességű anyagot 
választva, az ésszerű árnyékolásvastagságok tartományában a többletveszteség a maximumtól 
távol tartható. A 16. ábrán erre mutatunk egy példát, ahol az árnyékolás anyagaként egy 
ρStn=7.50·10-7 Ωm fajlagos ellenállású rozsdamentes acélt választottunk. Mint látható, ezzel a 
megoldással sikerült elérni, hogy a keresztmetszet–teljesítmény görbéknek a kezdeti, közel 
lineárisan emelkedő szakaszára essen a vizsgált és ábrázolt keresztmetszet-tartomány. A 
többletteljesítmény, azaz a dkp=0-hoz képesti növekmény a szabványos fektetési távolság 
közelében, egy Akp=100 mm2-es árnyékolásnál is mindössze 2-3 %, ami lényegesen kisebb, 
mint a rézvezetősnél a közel 80%. Ez több mint 40% megtakarítást jelent az 
összveszteségben. Sík fektetésnél még a kisebb keresztmetszetű árnyékolással rendelkező 
KöF kábelnél is közel 20% a megtakarítás, bár egymást érintő háromszög elrendezésnél ez 
már csak 6...7%.  

A rossz vezetőképességű árnyékolás használata biztatónak tűnik, bár további kérdések 
vetődnek fel. Vajon a lecsökkent hurokáramok révén a talaj feletti mágneses tér nem nő-e 
meg túlzott mértékben? Illetve mi történik nagy zérus sorrendű áramot jelentő földzárlatok 
esetén, amikor a nagy ellenálláson nagy teljesítmény és így nagy hő keletkezik? Ezekre a 
kérdésekre próbálok választ adni a következőkben. 

 
 
 
 
 
 

 
16. ábra. Összveszteség alakulása az árnyékolás keresztmetszetének függvényében sík (a) és háromszög (b) 

elrendezésre különböző kábeltávolságoknál rozsdamentes acél árnyékolásra. 
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3.3.2 A talaj feletti mágneses indukció 
Az egészségügyi előírások [9], [10] a civil lakosságra és a dolgozókra külön 

határértékeket állapítanak meg, amelyek fölött a mágneses indukció értékét az egészségre 
ártalmasnak tekintik. Ez az előbbi esetben 100, míg az utóbbiban 500 µT, és tartós – napi 24, 
illetve 8 órás – expozícióra vonatkozik. Jelen esetben a lakosságra megadott értéket kell 
alapul vennünk, mivel a kábeleket általában bárki által megközelíthető, és ráadásul nem is 
látható helyen fektetik. 

A 17. ábra a talaj felett hm=30 cm magasságban mutatja a Bmax maximális mágneses 
fluxussűrűség alakulását a réz árnyékolás vastagságának függvényében, eltérő fektetési 
távolságoknál, Ig=450 A gerjesztőáram mellett. Bmax – a térben szimmetrikus elhelyezésnél és 
szimmetrikus, három-fázisú gerjesztésnél – a függőleges szimmetriasíkban jön létre (14. ábra 
x=0). A diagramok jól mutatják, hogy még a legrosszabb esetben, egymástól 1 m-re fektetett, 
árnyékolásmentes kábeleknél is Bmax az egészségügyi határérték alatt marad; szokványos wk 
távolságoknál a 30 µT-t sem éri el. A háromszög elrendezés jóval kisebb értékei egyrészt a 
kábelek egymáshoz képesti kisebb vízszintes távolsága, másrészt a fektetési mélység legfelső 
kábelhez való rögzítése miatt adódnak: adott h∆-nál wk növelése a két szélső kábel mélyebbre 
kerülését eredményezi. 

A 18. ábrán Bmax értékeit rozsdamentes acél árnyékolás esetén hasonlíthatjuk össze. Ennél 
a megoldásnál a mágneses térre az árnyékolás vastagságának gyakorlatilag nincs hatása. Ez 
nem is meglepő, hiszen – ahogy a veszteségekből már következtetni lehetett – áram ilyenkor 
alig indukálódik. Sőt, kis wk esetén még enyhe növekedést is tapasztalunk dkp növelésével, 
amit a kábelek középvonalainak távolabb kerülése okoz. Tehát megállapíthatjuk, hogy az új 
köpenyünk a mágneses térrel szemben árnyékolást egyáltalán nem biztosít. Viszont ez nem is 
feladata. A korábban említett keresztkötés vagy a csak egyoldali földelés is a hurokáramokat 
küszöböli ki, tehát a fém köpeny azokban az esetekben sem csökkenti a külső teret. A 
mágneses tér sokkal hatékonyabban befolyásolható a fektetési távolsággal, esetleg – amint a 
következő pontban látni fogjuk – több-rendszerű kábelek esetén a fáziskiosztás megfelelő 
megválasztásával. 

 
 
 
 

 
17. ábra. Mágneses fluxussűrűség maximuma a talaj felett 30 cm-re az árnyékolás keresztmetszetének 

függvényében, eltérő fektetési távolságokra, réz árnyékolás esetén, sík (a) és háromszög (b) elrendezésre. 
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18. ábra. Mágneses fluxussűrűség maximuma a talaj felett 30 cm-re az árnyékolás keresztmetszetének 

függvényében, eltérő fektetési távolságokra, rozsdamentes acél árnyékolás esetén, sík (a) és háromszög (b) 
elrendezésre. 

 

3.3.3 Földzárlati áramok hatása 
A nagyobb ellenállás egyértelműen az árnyékolás áramterhelhetőségének csökkenésével 

jár együtt, amely nagy zérus sorrendű összetevőt tartalmazó földzárlati áramoknál lehet 
kritikus. Ugyanis a nagyobb ellenálláson átfolyó nagyobb áram több hőt termel, túlmelegítve 
az árnyékolást és az azzal érintkező szigetelőanyagot. Jóllehet arra is gondolhatnánk, hogy a 
megnövekedett ellenállás miatt az áram lecsökken, ez a gyakorlati esetekben nem feltétlenül 
teljesül, hiszen a zárlati áramot a mögöttes hálózat és a kábel impedanciája együttesen 
határozzák meg. Jelen esetben feltételeztem, hogy a mögöttes hálózatéhoz képest a kábel 
impedanciája elhanyagolható.  

Az 1a. táblázat az egyes erekben és árnyékolásokban kialakuló relatív teljesítményeket 
mutatja az A fázisban létrejövő földzárlatkor egy vízszintes elrendezésben fektetett NF és 
KöF kábel esetére réz, illetve rozsdamentes acél-árnyékolást feltételezve. A relatív 
teljesítmény jelen esetben – a zárlatos fázisban folyó áram nagyságával azonos egyenáram 
feltételezése mellett – a zárlatos ér PDC teljesítményéhez viszonyított arányt jelöl. Ezeknél a 
számításoknál már figyelembe vettem az árnyékolás valós, huzalokból álló felépítését is. A 
gyártó által megadott keresztmetszetet nem változtattam meg, mindössze az árnyékolás 
anyagát. A vizsgált kábelek alumínium érrel (ρAl=3.36·10−8 Ωm) rendelkeztek, amelyek 
keresztmetszete KöF és NF esetben Aér=300 és 630 mm2. Az árnyékolások 
összkeresztmetszete Akp=25, illetve 105 mm2. Ez a KöF-nél 0,8, míg az NF-nél 1 mm2 
keresztmetszetű huzalokkal 50, illetve 134 db, a kerület mentén egyenletesen elosztott 
árnyékolóhuzalt jelent. A kábeltípusok [61]: KöF - NA2XSY 1x300 RM/25 6/10kV és NF - 
A2XS(FL)2Y 1x630 RM/105 76/132kV. (Megjegyzés: bár Magyarországon középfeszültségű 
hálózatok csillagpontja földeletlen, így egyszeres földzárlat esetén jelentős áramra nem 
számíthatunk, kettős földzárlat már okozhat nagy zérus sorrendű áramot.) 

Megfigyelhető, hogy az újfajta árnyékolás zárlati terhelhetősége önmagában rendkívül 
gyenge, a benne keletkező teljesítmény akár 20-szorosa is lehet a réz árnyékolásban, illetve az 
érben keletkezőnek, ami ilyenkor minden bizonnyal a kábel gyors túlmelegedéséhez és 
tönkremeneteléhez vezetne. A helyzet azonban nem reménytelen. Egy egyszerű megoldással, 
mégpedig egy jó vezetőképességű fém – pl. alumínium – vezetőnek a függőleges 
szimmetriatengelyben való lefektetésével a nagy zérus sorrendű áram az árnyékolásból 
kicsalogatható. Mivel az új földelővezető nem érintkezik közvetlenül a kábel szigetelésével, 
abban zárlatkor akár nagyobb melegedést is megengedhetünk, tehát keresztmetszete akár 
kisebb is lehet, mint az éré. Bár érdemes megjegyezni, hogy a korróziós hatások elkerülésére 
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ezt is el kell látni szigetelő köpennyel. Az 1a táblázat harmadik oszlopa az ezen megoldással 
kapott eredményeket mutatja, az érrel megegyező keresztmetszetű alumínium vezetőnek 20 
cm-rel a kábel felett való elhelyezésekor. Jól látható az árnyékolás veszteségének számottevő 
csökkenése. 

Jóllehet a zárlatot megszelídítettük, de vajon nem rontottuk-e el azt, ami miatt a speciális 
árnyékolást alkalmaztuk, nem nőtt-e meg a veszteség üzemi terhelések során? Az 1b 
táblázatban összefoglaltam az egyetlen ér PDC értékéhez viszonyított veszteségeket 
hagyományos és újfajta árnyékolásra. Látható, hogy mindkét végén földelt, réz árnyékolású 
rendszerekhez képest ez a megoldás számottevően csökkenti a veszteségeket, KöF-nél 17, 
NF-nél 43 %-kal. Ezt összehasonlíthatjuk az egyik végen földelt árnyékolás esetével, amely 
tulajdonképpen megfelel a kábelszakasz költséges megbontásával járó, a hurokáramokat 
kiküszöbölő telepítési módszereknek. Bár ekkor a veszteség kisebb, mint az új megoldással, 
az eltérés már nem olyan jelentős. Megfelelő anyagválasztással az új megoldás esetleg még 
tovább is javítható. 

Megjegyzem, hogy ez az eredmény inkább elméleti, hiszen a kábelek még sok egyéb 
követelményeknek is meg kell feleljenek (pl. mechanikai szilárdság), amelyeket nem 
vizsgáltam. Viszont jól példázza az 1D modell alapján levont következtetések helyességét. 

 
 

 
1. Táblázat. Veszteségek az A fázis földzárlatakor (a) és szimmetrikus terhelés esetén (b), vízszintes elrendezésű 

kábelekre, egyetlen ér egyenáramú veszteségéhez viszonyítva; wk=70 mm. 
a) b) 
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P /PDC 
[%] 

Réz 
árnyéko-

lással 

Rozsda-
mentes acél 
Al rúddal 

Egyik végén 
földelt réz 
árnyékolás 

A ér 102.89 102.91 102.93  A ér 103.02 103.04 103.03 

B ér 0.30 0.62 0.52  B ér 103.36 103.64 103.61 

C ér 0.12 0.33 0.19  C ér 102.97 103.03 103.03 

A árnyékolás 126.01 1237.73 25.00  A árnyékolás 116.52 3.99 0.74 

B árnyékolás 30.01 1231.69 11.10  B árnyékolás 51.45 1.64 3.02 

C árnyékolás 24.85 1239.82 8.47  C árnyékolás 85.67 3.94 0.80 

Al rúd - - 90.60  Al rúd - 0.12 - 

N
F

 

Talaj 0.00 0.01 0.00  Összes 562.99 319.41 314.23 

A ér 100.71 100.71 100.71  A ér 100.74 100.74 100.74 

B ér 0.40 1.26 0.40  B ér 100.87 100.88 100.88 

C ér 0.34 1.17 0.35  C ér 100.73 100.73 100.73 

A árnyékolás 91.66 1928.46 4.31  A árnyékolás 26.67 0.69 0.03 

B árnyékolás 65.54 1924.86 1.90  B árnyékolás 12.98 0.40 0.13 

C árnyékolás 69.92 1933.82 1.53  C árnyékolás 24.25 0.68 0.03 

Al rúd - - 87.25  Al rúd - 0.01 - 

K
ö

F
 

Talaj 0.00 0.08 0.00  Összes 366.26 304.14 302.55 
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3.4 Fáziskiosztás hatása többrendszer ű kábelvonalak 
veszteségeire és a küls ő mágneses térre [38]–[40] 

A kábelvonalak tervezésekor figyelembe kell venni a kábelek terhelhetőségét és a 
feszültségesést. Az ehhez szükséges paraméterek értékét a gyártók a 
gyártmánykatalógusokban megadják, amelyeket a szabványokban [64], [65], illetve a 
szakirodalomban megadott számítási módszerekkel határoznak meg [66]-[68]. Esetenként az 
átviendő teljesítmény növelése érdekében a kábelvonalat több rendszer párhuzamos 
kapcsolásával kell létesíteni. Az egyes fázisokat képező párhuzamosan kapcsolt erek között 
váltakozó áram esetén az áram nem teljesen egyenletesen oszlik el.  Az árnyékolások 
kábelvégeken való összekötése és földelése esetén kialakuló hurokáramok szintén 
befolyásolják a kábelek közti árameloszlást. Azt, hogy az egyes vezetőkben mekkora áram 
folyik, elsősorban a fázisvezetők, az árnyékolások és a földvisszavezetés ön- és kölcsönös 
impedanciái határozzák meg.  

Az előző pontban elvégzett gondolatkísérlet után a többrendszerű kábelvonalakat állítom 
vizsgálataim középpontjába. A nemzetközi szabványban [64] közölt veszteségszámítási 
módszer alapján bemutatom a fáziskiosztás változásának hatását az árameloszlásra, a 
veszteségekre és a talaj feletti mágneseses térre, majd az IEC analitikus számítási módszerét 
összevetem a végeselem szimulációkból kapott eredményekkel. Bemutatom, hogy fektetési 
módtól függően, általában nem található olyan fáziskiosztás, amely mindhárom szempontból 
a legkedvezőbb megoldást nyújtja. Természetesen vannak kivételek, amelyeket külön jelzek. 
Bár ez utóbbiak nem minden esetben általánosíthatók, hiszen a számítások a 3.3.3 pontban 
már ismertetett NF és KöF kábelek szimulációjára, tehát pontosan rögzített méretekre és 
elrendezésekre épülnek. Érdemes megjegyezni, hogy a kábelvonalak optimális kialakításánál 
más szempontokat is figyelembe vehetnek, pl. a vezetők reaktanciáit. Különböző szempontok 
alapján az optimális fáziskiosztás vizsgálatával már többen is foglalkoztak [68], [69], [70]. 
Ezért ezen összehasonlítás valójában egy régebbi probléma újabb megközelítése, amely 
egyben alapul szolgál a szabványos és végeselem módszerek elemzéséhez. 

A gyakorlatban a veszteségszámítást, mint kiindulást használják a kábelek 
terhelhetőségének meghatározásához. Ez utóbbi tulajdonképpen a melegedés számítását 
jelenti, figyelembe véve a kábelt felépítő anyagok és a környezet (pl. talaj) hővezető 
képességét is. Az IEC 60287-1-3:2002 [64] szabvány erre analitikus összefüggéseket közöl. 
Bár az IEC TR 62095:2003 [71] bonyolult elrendezésekre javasolja a termikus számítás 
végeselem módszerrel való kivitelezését, azt csak a hőmérsékleti tér szimulációjára 
vonatkozóan, amelynek gerjesztéseként az IEC 60287 szabványsorozat analitikus 
összefüggéseiből nyert Joule-hő értékeket javasolja. 

Az IEC 60287-1-3:2002 – mindkét végén földelt árnyékolású, többrendszerű kábelek 
terhelhetőségének számítására vonatkozó – nemzetközi szabvány módszere a vezetők és 
árnyékolások közötti kölcsönös induktivitások, az öninduktivitások és a váltakozó áramú 
ellenállás meghatározásán alapul. Az induktivitásokat a vezetők redukált sugarával, illetve az 
árnyékolások közepes sugarával számítja. Ez egyben azt is jelenti, hogy az induktivitások 
számításakor az áramkiszorítás hatását elhanyagolja, vagyis egyenletes áramsűrűséget tételez 
fel egy vezetőn belül. Ezzel együtt elhanyagolja az árnyékolásokban keletkező 
örvényáramokat azzal a feltételezéssel, hogy azok sokkal kisebbek a köpenykörökben 
indukált hosszanti hurokáramoknál. A váltakozó áramú ellenállást az IEC 60228:2004-ben 
[73] megadott egyenáramú ellenállásból, a szkin- és közelségi hatásokat figyelembe vevő 
módosító tényezőkkel határozza meg. Az [52]-ben megtalálható a módszer fizikai hátterének 
részletes bemutatása, így arra itt külön nem térek ki. A terhelőáramok, az ön- és kölcsönös 
impedanciák ismeretében bármely kábelelrendezésre felírható egy lineáris egyenletrendszer, 
amelynek ismeretlenjei (n·6 db) a vezetők és az árnyékolók komplex áramai. Az 
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egyenletrendszert megoldása után, tudva az áramok és ellenállások értékeit, az egyes erek 
veszteségei is számíthatók, illetve meghatározható a mágneses tér eloszlása a kábelek körül. 
Mindezt már számítógép segítségével célszerű elvégezni. A számításokhoz felhasznált 
program megtalálható a DVD melléklet ../Tobbrendszer/ParaKabel.exe  útvonalán, a 
program használati útmutatója pedig a melléklet M5 fejezetében. 

A ma kereskedelmi forgalomban kapható végeselem programok jó része képes mind 
termikus, mind pedig elektromágneses tér szimulációjára, illetve ezek egymással való 
csatolására. Ez feleslegessé teheti a külön, egyébként egyedi szoftvert igénylő, analitikus 
veszteségszámítást, amely a mai számítógépek teljesítményét tekintve már nem feltétlenül 
jelent számottevő időmegtakarítást. Huzalárnyékolású kábeleknél, a kábelek sodrásából 
adódóan felmerül a kérdés, hogy a tapasztalaton, méréseken is alapuló szabványos 
összefüggések vagy a 2D végeselem módszer ad pontosabb megoldást a kábelek veszteségére. 
Két különböző FE modellt hasonlítottam össze a szabvány módszerével két, az előző 
fejezetben már megismert, méreteiben eltérő kábeltípusra. Célom az egyes módszerek több 
esetre való összevetése volt, ezért olyan kábeleket igyekeztem választani, amelyek mind 
szigetelési méreteikben, mind pedig a vezetők és az árnyékolások keresztmetszetében eltértek. 
Érdemes azonban megjegyezni, hogy a gyakorlat szempontjából inkább a KöF kábel 
vizsgálatának van jelentősége, hiszen a nagyfeszültségű kábelek árnyékolását csak nagyon 
ritkán zárják rövidre mindkét végükön úgy, hogy keresztkötést nem alkalmaznak.  

 
 

3.4.1 A végeselem modellek 
A gerjesztést mindkét végeselem modellnél az azonos fázisáramot vivő vezetők elemeinek 

csatolásával és áramgerjesztés előírásával valósítottam meg. Az első, a modellfelépítés 
szempontjából egyszerűbb FE modellben az összes vezető, beleértve az árnyékoló huzalokat 
is, párhuzamosak. Ebben az esetben a vezető szálak sodrása nem vehető figyelembe, emiatt 
egy árnyékoláson belül a huzalok vezette áramok nem feltétlenül egyenlők. Mindez a modell 
2D mivoltából következik, vagyis abból, hogy az áram iránya csak a modell síkjára merőleges 
lehet, azaz az áramszálak párhuzamosak. A következőkben ezt a modellt nevezem 
„párhuzamos FE” modellnek. 

A gyakorlatban, 50 Hz-en, az árnyékoló huzalok sodrása miatt egy kábelen belül a 
huzalok áramai egyenlők, azaz a párhuzamos FE modell nem felel meg teljesen a valóságnak. 
Egy olyan végeselemes modellt kellett kialakítani, amely lehetővé teszi az árnyékolások 
alkotta vezető hurkokban az indukált áramok létrejöttét, ugyanakkor az árnyékoláson belül az 
elektromágneses közelhatás nem érvényesítheti áramkiszorító hatását. Mivel a huzalok a tér 
behatolási mélységéhez képest nagyon vékonyak, bennük az áramsűrűség gyakorlatilag 
azonos, amely egyenletes áramsűrűség a sodrás miatt az egész árnyékolásra ki kell terjedjen. 
Mindez két egymásnak látszólag ellentmondó feltétel előírását jelentené az árnyékolást alkotó 
modellbeli elemekre. Az általam használt programmal nem lehetséges ugyanazokon az 
elemeken egyszerre állandó áramsűrűség előírása és az indukált áramok hatásának számítása. 
Viszont, ahogyan a 3. fejezet bevezetőjében láthattuk, lehetséges az FE vezetők áramköri 
elemekkel való figyelembevétele. Ilyenkor definiálnunk kell az áramköri elemet képező FE 
vezető hosszát is, hiszen annak impedanciája véges kell legyen. Mindezt kihasználhatjuk az 
előbbi feltételek megvalósítására, mégpedig úgy, hogy minden egyes árnyékoló huzal egy-egy 
impedanciát képvisel egy áramköri modellben. A 2D FE modell sokszorozásával és az egy 
kábelen belüli huzaloknak megfelelő impedanciák 19a ábrán bemutatott ciklikus 
összekötésével elérhető, hogy minden egyes huzal több térbeli helyzetet is elfoglaljon a teljes 
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19. ábra: Sodrott árnyékoló-huzalok áramköri modellezése: a) az FE modell sokszorozásával, b) a huzalok sorba 

kötésével. 
 
 

modellben. Az így kialakított „hamis 3D” modellünk a valóságot próbálja követni, mivel a 
sodrás is a huzalok térbeli helyzetének cserélődését okozza. Az ideális megoldás az lenne, ha 
a sokszorozott FE tartományok száma az egy kábelen belüli huzalok nw számával egyezne 
meg, bár ez hatalmasra duzzasztaná a teljes modell méretét. 

Vizsgáljuk meg ilyenkor az egyes huzalok és a teljes huzalkoszorú-árnyékolás áramköri 
modellben megjelenő impedanciáit. A 19a ábrán Zk,h az eltérő pozíciókban elhelyezkedő 
huzalok l hosszra vonatkozó impedanciáit mutatja*, ahol az alsó index a huzal 2D 
tartományon belüli pozíciójára utal. Ezen belül k a kábel, h pedig a huzal sorszáma. Mivel a 
modell ugyanannak a 2D végeselem térnek a többszöri felépítésére épül, ezért a különálló 
tartományokban az azonos pozícióban elhelyezkedő huzalok impedanciái egyenlők. A 19a 
ábrán az egymással megegyező Zk,h impedanciák egymás mellett egy vízszintes vonal mentén 
helyezkednek el, azonos indexszel. Amennyiben egy l hosszúságú kábelszakaszt akarunk 
vizsgálni, azt nw db azonos, l/nw hosszú részre kell osszuk. Ilyenkor a k-adik kábel egy 
tetszőlegesen kiválasztott huzaljának a modell teljes l hosszán végigfutó eredő impedanciája 
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amely az összes kábelen belüli huzalra azonos. A nw db párhuzamosan kapcsolt huzalból álló 
teljes huzalkoszorú áramköri modellen belüli impedanciája: 
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Ez tulajdonképp megegyezik az l/nw

2 hosszra vonatkoztatott Zk,h impedanciák sorba 
kapcsolásával (19b ábra). Ugyanakkor nem elegendő mindössze az áramkörben megjelenő 

                                                 
*A kapacitív hatásoktól a modellben értelemszerűen eltekintek. 
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hosszat 1/nw
2-tel csökkenteni, hiszen számunkra az is szükséges, hogy a teljes 

huzalkoszorúban mind az FE, mind pedig az áramköri modellben ugyanakkora áram folyjon. 
Mindössze a hossz csökkentésével ez nem teljesül. Mivel ilyenkor az áramkörben a 
huzalkoszorút leképező impedanciákon átfolyó áram az FE modell minden egyes, a 
valóságban párhuzamosan kapcsolódó huzalján átfolyik, a teljes huzalkoszorú árama itt nw-
szeres lesz. A megoldás az FE szoftverekben felkínált szimmetria feltétel kiaknázásában 
rejlik. A modellezett fizikai jelenségek sokszor szimmetrikusak. Ilyenkor elegendő a teljes tér 
csak egy tört részének leképzése. Ha a vizsgált jelenség egy vezető, amelyet egy áramkör 
gerjeszt, akkor az áramkörben már a vezető egészét figyelembe kell venni. Ez egy szimmetria 
faktor megadásával történik. A szimmetria tulajdonképpen felfogható úgy is, mintha az 
áramkörben több ugyanolyan vezető lenne párhuzamosan kapcsolva. Esetünkben, mivel egy 
huzalkoszorú nw huzalból áll, ennek a faktornak az értéke is nw kell legyen. Ezzel együtt, az 
eredő impedancia megtartása érdekében, az áramköri hosszat l/nw-re kell állítani. 

Ezen megfontolások alapján a sodrás a 2D terek sokszorozásánál egyszerűbb módon is 
figyelembe vehető. Egyetlen 2D tartományhoz tartozó áramköri modellben kössük sorba az 
egy kábelhez tartozó huzalok impedanciáit a 19b ábrának megfelelő módon. Ez a fajta 
összekötés azt eredményezi, hogy egyetlen kábel árnyékolásának huzalaiban azonos áram fog 
folyni. A későbbiekben ezt a modellt „csavart FE” modellnek nevezem. Érdemes 
megjegyezni, hogy ha az áramkörben a gerjesztés nem jelenik meg – pl. a fázisvezetőkre az 
áramkörtől független áramot kapcsolunk – akkor a modell hosszának és a szimmetria 
beállításának nincs jelentősége. Ilyenkor az árnyékolást leképző áramkörrel a fázisvezetők 
csak a végeselem téren keresztül kerülnek kapcsolatba. Az áramgerjesztéses modelleknél ez a 
feltétel teljesül, illetve ehhez hasonló megoldással találkozhatunk [72]-ben is. Ugyanakkor az 
5. ábra modelljében már szükséges az árnyékolás pontos leképzésének figyelembevétele (7.2 
fejezet), amelyet az általam leírt módszer biztosítani tud. 

 
 

3.4.2 Kiindulási feltételek 
Mind a végeselem, mind pedig az analitikus számításnál a vezetők adott egyenáramú 

ellenállásából indultam ki, amely a háromféle modellben azonos volt. A kábelek vezetőinek 
egyenáramú ellenállását az IEC 60228:2004 [73] nemzetközi szabvány, illetve a gyártók 
katalógusai alapján határozhatjuk meg. Ezek figyelembe veszik a sodronyokból álló vezetők 
sodrásából adódó hossznövekedést, illetve a sodratok kitöltési tényezőjét is. Az IEC 60287-1-
3:2002 analitikus modelljében – a szkin- és közelségi hatásból eredő járulékos veszteségeket 
figyelembe vevő – módosító tényezőkkel kapunk az egyenáramúból váltakozó áramú 
ellenállást, míg végeselemes szimulációnál az a számítások eredményeként adódik. Az FE 
modellekben a fázisvezetőket az egyenáramú ellenállás és a keresztmetszet ismeretében 
meghatározott, adott fajlagos ellenállású tömör vezetőknek tételeztem fel. Mint látni fogjuk, 
ezekben nem szükséges a sodratok pontosabb figyelembevétele. Vizsgálataim során a 
fázisvezetőket ρAl=3.36·10−8 Ωm, míg az árnyékolásokat ρCu=2·10−8 Ωm-rel számoltam. A 
kábelcsoportokat minden esetben It = 100 A áram terhelte, ahol It a teljes kábelcsoport 
fázisáramát jelenti, amely megoszlik az egyes vezető erek között. A végeselem számításoknál 
a talajt is modelleztem, ρtalaj=50 Ωm fajlagos ellenállással. 

A fenti két FE megoldást hasonlítottam össze az IEC analitikus módszerével, több fajta 
fektetési elrendezés összes lehetséges fáziskiosztását vizsgálva. Mind a sík, mind pedig a 
háromszög fektetési módra (14. ábra) vizsgáltam több, a magyar szabvány [62] által javasolt 
többrendszerű elrendezést (lásd M1A melléklet), hg=1 m fektetési mélységben. A vizsgált 
elrendezéseket a 20. ábra mutatja. Ezek a következők voltak: 
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a) két rendszer, síkban egymás mellett fektetve (n=2); 
b) két rendszer, síkban egymás alatt fektetve (n=2); 
c) három rendszer, síkban egymás mellett (n=3); 
d) két rendszer, szabályos háromszögben fektetve (n=2) és 
e) három rendszer, szabályos háromszögben fektetve (n=3), 
 

ahol n a párhuzamosan futó rendszerek számát jelenti. A rendszerek közötti távolság minden 
esetben 70 mm volt, sík fektetésben egy rendszer kábelei között szintén 70 mm-rel, 
háromszögnél egymást érintő kábelekkel. A 21a és 21b ábrákon összehasonlíthatjuk a 
párhuzamos és a csavart FE modellel kapott hosszegységre eső, huzalonkénti veszteségeket a 
KöF kábelek árnyékoló-huzalai között, It = 100 A áram mellett az a és d elrendezésben ABC-
ABC fáziskiosztás esetére. Az eltérés a háromszög fektetésű kábelek eredményeiben a 
szembetűnőbb, amely az egyes kábelek egymáshoz képesti közelségével, így a közelségi hatás 
fokozott megjelenésével magyarázható. 

Ismerve n értékét, azaz a párhuzamosan futó rendszerek számát, a fáziskiosztások összes 
lehetséges kombinációjának száma 6n, mivel egyetlen, magában álló rendszerben 6 féle 
sorrendben oszthatjuk ki a fázisokat. Ez n=4 esetén 1296 esetet jelentene. Vajon szükség van- 
e ennyi számítás futtatására, nem lehetséges-e, hogy több, eltérő sorrend is ugyanazt az 
eredményt szolgáltatja? 

Ez nemcsak a számítási idő, hanem az eredmények áttekinthetősége miatt is fontos kérdés, 
amelynek megválaszolására induljunk ki egyetlen három-fázisú rendszerből. Az A, B és C-vel 
 

  

 
 

20. ábra. Többrendszerű kábelek vizsgált elrendezései: a)...e) . 



Fáziskiosztás hatása többrendszerű kábelvonalak veszteségeire és a külső mágneses térre 
 

 41 

 
21. ábra. Párhuzamos és csavart FE modellből kapott hosszegységre eső teljesítmények a KöF kábel árnyékoló-

huzalaiban I t = 100 A áram mellett az (a) a és (b) a d elrendezés egy-egy fáziskiosztása esetén*. 
 
 

jelölt fázisokon egyenként Ig nagyságú áram folyik, eltérés köztük mindössze egy-egy 120 
fokos fázistolásban van.  Mivel az eredményeinkben feltüntetett effektív 
áramértékek,veszteségek és abszolút mágneses indukciók függetlenek a kezdőfázistól – 
mondhatni egy 120 fokos eltérés mindössze csak időbeli nézőpontunkat tolja el 1/(3·f) idővel 
– így az ABC, BCA és CAB sorrendek ebből a szempontból megegyeznek. Ugyanez állítható 
a CBA, ACB és BAC sorrendekről. A két alaptípus egymás tükörképe, és mivel a 
szimmetriatengely függőleges, mind az összveszteség, mind pedig a talaj feletti legnagyobb 
indukció mindkettőnél azonos. A tér eloszlása természetesen tükröződik. Tehát egyetlen 
rendszerre elég egyetlen számítást elvégezni. 

Hasonló megfontolások a többrendszerű esetre is érvényesek, és egyértelmű, hogy a 
fázistolás itt sem hozhat új eredményt. Azt gondolhatnánk, hogy az egyik rendszer 
fáziskiosztásának pl. ABC-re való rögzítésével és a többi variálásával az összes lehetséges – 
eltérő eredményt szolgáltató – kombinációt megkapjuk, azaz elegendő 6n-1 számítást 
elvégezni. Egyes elrendezésekre – mint pl. két rendszer egymás alatt síkban elhelyezkedő sík 
fektetésére – ez igaz is. Könnyen belátható, hogy a 20b ábra felső rendszerének ABC-re való 
rögzítésével minden kombinációnak megtalálható egy függőleges – a kábelek tengelyével 
párhuzamos – síkra vonatkozó tükörképe a felső rendszer CBA sorrendjével. Azaz a siető A 
és a késő C fázis cseréje nem hoz újabb eredményt. Vegyük azonban tüzetesebben szemügyre 
a 20a ábra fektetését. A két, egymás mellett síkban fektetett rendszer közül rögzítsük pl. a bal 
oldali sorrendjét ABC-re, és változtassuk a jobb oldalit. Belátható, hogy ilyenkor az ABC-
ACB és ABC-BAC egymás tükörképeit adják, vagyis nem elegendő csak az egyik sorrendet 

                                                 
* Az ábra polár-diagramjain a középponttól való távolság a számított értékekkel arányos, míg a pontok 
szöghelyzete egy árnyékoló-huzalnak (vagy más ábrákon az ér kerülete mentén egy pontnak) a tényleges 
geometriai helyzetét adja meg. A diagramok elrendezése a kábelek elrendezésének felel meg. Ezt az 
ábrázolásmódot követjük a későbbi fejezetek hasonló ábráin is. 
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változtatni*. Hasonlóan egymás tükörképei a CBA-BCA és CBA-CAB sorrendek. Mi a 
tükörképe az ABC-CBA és a CBA-ABC elrendezéseknek? Jól láthatóan önmaguk, tehát nem 
állíthatóak elő egy siető és egy késő fázis cseréjével. Megjegyzem, hogy ez utóbbi két sorrend 
mind a veszteségben, mind pedig a fázisvezetők árameloszlásában azonos eredményt ad, 
viszont eltérő eloszlást nyújtanak az árnyékolások áramai között, így eltérő talaj feletti 
mágneses teret hoznak létre. 

Röviden összefoglalva: általában közel sem egyértelmű az ABC és CBA sorrendek 
szimmetriájának kérdése, hiszen a siető A és a késő C fázis cseréje már nem feltétlenül jelent 
tükrözést a tér eloszlásában. Az n rendszerszám növelésével az azonos eredményeket 
szolgáltató fáziskiosztások előzetes párosítása még bonyolultabb feladat. Ezért – tudva, hogy 
az eredmények jó része ismétlődik – 2·6n−1 számítást végeztem el minden elrendezésre, 
egyszer ABC-re, máskor CBA-ra rögzítve a bal szélső, illetve felső rendszer sorrendjét. A 
következő ábrákon igyekszem csak eltérő eredményeket nyújtó fáziskiosztásokat feltüntetni. 
 

3.4.3 Árameloszlás többrendszer ű kábelvonalakban 
Az elektromágneses közelségi hatások révén mind a vezetőkön belüli áramsűrűség-

eloszlás, mind pedig a vezetők közötti árameloszlás egyenetlenné válik. A vezetők méretének 
növelésével a hatás fokozódik, amely nemcsak tömör, hanem egymástól elszigetelt, de 
párhuzamos elemi összetevőkből álló vezetőnél is jelentkezik. Ilyenkor az egyes elemi 
szálakat eltérő áramerősség terheli. Tulajdonképpen ez a helyzet a párhuzamos FE modell 
huzal-árnyékolásával, amelyben az egyes huzalokat egymástól rossz vezetőképességű 
félvezető anyag választja el, illetve kötegelt gyűjtősínekkel is [3]. Hasonlóan, a párhuzamosan 
fektetett többrendszerű kábelek azonos fázishoz tartozó erei is egy, a saját átmérőjüknél 
nagyobb méretű vezetőt alkotnak. Jóllehet itt az egyes összetevők közé egy másik fázis 
áramát vivő erek is kerülnek, amelyek befolyásolják az eredő eloszlást, növelve vagy 
csökkentve az egyenlőtlenségeket. Mindez ez egyes fázisvezetők egymáshoz képesti 
helyzetén múlik.  

A 2. táblázat az a elrendezés fázisvezetőiben és árnyékolásaiban folyó áramok három 
eltérő modellből kapott abszolút értékeit mutatja hét, eltérő eredményt adó fáziskiosztásra. 
Mivel az It áram 100 A volt, ezek az adatok felfoghatók egyben It-hez viszonyított százalékos 
értékeknek is. Néhány fáziskiosztásnál észrevehető, hogy egy adott fázishoz tartozó 
fázisvezetők relatív áramainak összege meghaladja a 100 A-t, vagyis az összáramot. Az 
eltérés az azonos fázis ereinek árama közötti enyhe fázistolásra utal, hiszen a táblázatban 
abszolút effektív értékeket adtam meg. A feltüntetett értékek összehasonlításával lehetővé 
válik az árameloszlás egyenlőtlenségének vizsgálta, bár a rendszerek számának növelésével, 
ahogy az erek száma is növekszik, egyre több adatot kell figyelembe vennünk. Az egyes 
elrendezések és fáziskiosztások könnyebb összehasonlíthatósága érdekében egyetlen olyan 
jellemző mennyiséget érdemes keresni, amely utal az áramok közötti egyenlőtlenségre, és 
lehetővé teszi akár eltérő n rendszerszámú csoportok egymással való összevetését is. Erre 
tökéletesen megfelel a statisztikából jól ismert szórás (σ), mely az áltagtól való eltérés 
mértékét mutatja. Esetünkben az átlagot a teljesen egyenletes árameloszlás – erenként It/n 
áram – jelenti, azaz százalékos értékben 100/n %. 

A 22. ábra összefoglalja a négy alapelrendezés eltérő fáziskiosztásaira vonatkozó, IEC 
modellből kapott szórásokat mind a KöF, mind pedig az NF kábelre. A legkisebb és 

                                                 
* Először írjuk fel fordított sorrendben az ABC-ACB elrendezést, vagyis tükrözzük a modellt: BCA-CBA. 
Láthatjuk, hogy a bal oldali rendszer bal szélső kábele a középsőhöz képest siet, a jobb szélső pedig késik. Mivel 
ez mindössze egy jelölésbeli különbséget jelent, a BCA sorrendet átírhatjuk ABC-re. Ugyanakkor a jobb oldalon 
is el kell végezni a jelölés ugyanazon cseréit, vagyis B helyett A-t, C helyett B-t, A helyett C-t kell írjunk. Ezzel 
a jobb oldal sorrendje: BAC. Mint látható, az így kapott sorrend: ABC-BAC. 
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legnagyobb értékekhez tartozó eseteket vastagított vonallal, míg a magyar szabvány által 
javasolt kiosztásokat vastagon szedett betűvel jelöltem. Az esetek nagy száma miatt a 
háromrendszerű elrendezéseknél csak azokat a fáziskiosztásokat mutatom be, amelyek 
valamilyen szempontból kitüntetettnek számítanak, tehát vagy szabványosak, vagy pedig 
minimumot illetve maximumot szolgáltatnak (figyelembe véve az árameloszlást, a 
veszteségeket és a talaj feletti teret is). Könnyen észrevehető, hogy az a, b és d 
elrendezéseknél található olyan fáziskiosztás, amelynél az áram az erekben teljesen egyenlően 
oszlik meg. Később látni fogjuk, hogy ez nem feltétlenül egyezik meg a minimális 
veszteséget, illetve teret biztosító kiosztással. A szabványos fáziskiosztás a vizsgált esetekben 
az áram egyenletességének szempontjából optimálisnak mondható. 

A 2. táblázatra visszatérve, összehasonlíthatjuk az eltérő számítási eljárásokkal kapott 
eredményeket is. Az analitikus módszerből kapott IIEC áramokat véve alapul, I IEC-hez 
viszonyított százalékos értékben meghatároztuk az egyes, végeselem és az analitikus módszer 
szolgáltatta, áramok különbségét (∆I=I FE-IIEC). Mivel a ∆I/IIEC értékek minden egyes 
fázisvezetőre és árnyékolásra való feltüntetése az összes lehetséges fáziskiosztásban sok 
adatot tartalmazó és nehezen áttekinthető táblázatokra vezetne, ezért a 23. ábrán fektetési 
módonként a KöF, illetve NF kábelre vonatkozó minimális, maximális és átlagos eltéréseket 
tüntettem fel. A diagramok negatív értékei a szabványos számításhoz képest kisebb, míg a 
pozitívak nagyobb áramokat jelentenek. 

Jól látható, hogy sík fektetési módoknál (20a, 20b és 20c ábrák) a fázisvezetők végeselem 
módszerrel kapott áramai alig tértek el az analitikus eredményektől (23a és 23b ábrák). Az 
eltérés KöF kábelnél nem lépte túl a 0,1, NF kábelnél 0,3 %-os értéket. Háromszög 
elrendezésnél (20d és 20e ábrák) valamivel nagyobb eltéréseket kaptunk (23c és 23d ábrák): 
KöF, illetve NF kábelnél ∆I/IIEC valamivel meghaladta a 0,4, illetve 1%-os értékeket. Az 
eltérés sokkal szembetűnőbb, ha az árnyékolások áramait vesszük szemügyre. Sík 
elrendezésnél KöF-re meghaladta az 1,6, NF-re pedig majdnem elérte a 3 %-ot. 
Háromszögben fektetve az NF kábelnél a 6 %-ot is túllépte. Az eltérés az árnyékolások 
áramaiban gyakorlatilag mindig negatív volt, azaz az FE modellek a szabványosnál kisebb 
értékeket adtak. Ez elsősorban az FE modellekben figyelembe vett talajnak tudható be. A 
 

2. Táblázat. KöF kábel fázisvezetőinek és árnyékolásainak áramai I t = 100 A mellett, három eltérő módszerrel 
számolva az a elrendezés eltérő fáziskiosztásaira. 

Rendszer 1 Rendszer 2 

Fázisvezetők áramai Árnyékolások áramai Fázisvezetők áramai Árnyékolások áramai Mod. Fáziskiosztás 

IA [A]  IB [A]  IC [A]  IsA [A]  IsB [A]  IsC [A]  IA [A]  IB [A]  IC [A]  IsA [A]  IsB [A]  IsC [A]  
ABC-ABC 47.82 48.02 55.73 22.95 20.38 21.38 52.75 52.03 44.28 20.95 18.17 26.77 
ABC-BCA 53.04 47.43 46.86 25.86 20.03 25.29 47.58 53.34 53.84 28.76 17.34 20.19 
ABC-CAB 48.21 55.90 48.98 22.10 22.19 29.20 52.36 44.13 51.41 20.19 27.86 27.91 
ABC-CBA 50.00 50.00 50.00 25.54 19.76 31.75 50.00 50.00 50.00 25.54 19.76 31.75 
ABC-ACB 50.62 51.79 51.19 22.93 21.89 19.37 51.31 48.85 48.81 24.74 22.79 20.57 
CBA-ABC 50.00 50.00 50.00 27.00 18.80 31.12 50.00 50.00 50.00 27.00 18.80 31.12 IE

C
 6

02
8

7
-1

-3
 

CBA-BCA 57.40 50.90 43.62 18.92 19.32 26.49 43.30 49.13 56.44 26.05 20.37 20.22 
ABC-ABC 47.81 48.09 55.77 22.58 19.93 20.87 52.76 51.96 44.24 20.47 17.75 26.39 
ABC-BCA 53.06 47.38 46.85 25.43 19.62 24.92 47.55 53.38 53.84 28.32 16.93 19.79 
ABC-CAB 48.21 55.93 48.88 21.70 21.71 28.74 52.35 44.10 51.51 19.69 27.47 27.39 
ABC-CBA 50.00 50.00 50.00 25.10 19.34 31.23 50.00 50.00 50.00 25.10 19.34 31.23 
ABC-ACB 50.64 51.82 51.17 22.57 21.38 18.97 51.26 48.82 48.84 24.30 22.39 20.17 
CBA-ABC 50.00 50.00 50.00 26.55 18.35 30.67 50.00 50.00 50.00 26.55 18.35 30.67 P

á
rh

uz
a

m
o

s 
F

E
 

CBA-BCA 57.51 50.86 43.62 18.41 18.93 26.12 43.19 49.17 56.44 25.67 19.94 19.76 
 ABC-ABC 47.79 48.02 55.76 22.68 20.02 20.98 52.78 52.03 44.24 20.57 17.79 26.49 

 ABC-BCA 53.04 47.44 46.86 25.57 19.69 24.99 47.58 53.34 53.86 28.47 17.04 19.81 

 ABC-CAB 48.19 55.94 48.98 21.83 21.80 28.91 52.39 44.09 51.42 19.81 27.59 27.63 

 ABC-CBA 50.00 50.00 50.00 25.29 19.40 31.46 50.00 50.00 50.00 25.29 19.40 31.46 

 ABC-ACB 50.61 51.82 51.19 22.64 21.52 19.00 51.34 48.82 48.81 24.40 22.51 20.22 

 CBA-ABC 50.00 50.00 50.00 26.76 18.43 30.84 50.00 50.00 50.00 26.75 18.43 30.84 

C
sa

va
rt

 F
E

 

 CBA-BCA 57.44 50.90 43.59 18.56 18.96 26.21 43.28 49.13 56.47 25.78 20.02 19.82 
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csavart FE modell eredményei minden esetben valamelyest közelebb estek a szabványos 
eredményekhez. A párhuzamos és a csavart FE modell közötti különbség az NF kábelnél 
jelentkezik hangsúlyozottabban (23b és 23d ábrák). 

Bár a diagramokon feltüntetett értékek jól mutatják az eltérő módszerekkel kapott eltérő 
áramértékeket, ezek mégsem utalnak közvetlenül a kábelek melegedésére. Egyrészt a 
veszteségeket nemcsak az áramok, hanem a váltakozóáramú hatásos ellenállások is 
meghatározzák, amelyek szintén eltérhetnek. Másrészt, amint a 2. Táblázatban láthattuk, sem 
a fázisvezetők, sem az árnyékolások áramai nem azonosak. 
 

 
22. ábra. Az erek áramainak szórása az összáram százalékos értékében az a ... e elrendezésekre. 

 
 

 
23. ábra. Fázisvezetők és árnyékolók FE számításból kapott áramainak legkisebb, legnagyobb és átlagos eltérése 

az IEC 60287-1-3 eredményeitől. a) KöF sík, b) NF sík, c) KöF háromszög, d) NF háromszög elrendezések. 
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3.4.4 A veszteség fáziskiosztás-függése 
Láthattuk, hogy a geometriai elrendezés megváltozása – beleértve a fáziskiosztást is – 

módosítja az áramsűrűség-eloszlást, amely így a Joule-hő, azaz a veszteségi teljesítmény 
eloszlását is meghatározza. Ennek egyenlőtlensége az egyes fázisvezetőkben és 
árnyékolásokban eltérő veszteségekhez vezethet, amely a kábelvonal összes veszteségét is 
befolyásolja. A 24. ábra diagramjain az egyes kábelvonal-fajták PT összes veszteségét az 
egyrendszerű eset P1 veszteséghez viszonyítva tüntettem fel különböző fáziskiosztásokra. A 
PT összveszteség tartalmazza a gerjesztő és indukált áramok keltette teljesítményeket, de 
elhanyagolja a szigetelések dielektromos veszteségeit. P1 azt a teljesítményt jelenti, amely 
akkor lépne fel, ha minden kábelen I1=It/n áram folyna. Pl. ha I1 = 100 A, akkor sík fektetéssel 
P1 = 4.12 W/m és P1 = 3.04 W/m, míg háromszöggel P1 = 3.53 W/m és P1 = 2.08 W/m a 
vizsgált KöF és NF kábelvonalakra. 
 

 

 
24. ábra. Az összveszteség egy-rendszerű esethez viszonyított aránya az a … e elrendezésekben, eltérő 

fáziskiosztásokra. 
 

A PT/P1 arányokat figyelve, a fáziskiosztás veszteségre gyakorolt hatása nyilvánvaló. A 
22. és 24. ábrák összehasonlításával megállapíthatjuk, hogy a b elrendezés kivételével, a 
legegyenletesebb erek közti árameloszláshoz a legnagyobb veszteségek tartoznak. Jól látható, 
hogy a többrendszerű elrendezések közül egyes fáziskiosztások kisebb, mások nagyobb 
relatív veszteséget hoznak létre a magában állónál. Hasonló megállapítást már a 3.2 
fejezetben is tettem a fázisonként tokozott gázszigetelésű gyűjtősínekkel kapcsolatban. A 
kábelek esetében azonban az eltérések valamelyest nagyobbak, ami az árnyékolás kisebb – a 
15c ábra maximumához közelebb eső – keresztmetszetének tudható be. A hatás egyértelműen 
az árnyékolásban indukált hosszanti áramok csökkenésének vagy növekedésének köszönhető, 
hiszen a használt analitikus modellben áramkiszorítás nem jelenik meg.  
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A veszteségek optimalizálásánál érdemes figyelembe venni, hogy azok az áram 
négyzetével arányosak. Ha a kábelek általában kis terheléssel üzemelnek, akkor a 
veszteségeik nem jelentősek, a fáziskiosztás cseréjével mindössze néhány száz wattot nyerünk 
egy kb. 100 méteres kábelszakaszon. Ha azonban a kábeleken névleges terhelhetőségükhöz 
közeli áram folyik, ez a teljesítménykülönbség már tíz-kilowattokban mérhető. 

A kábelek terhelhetősége szempontjából az összteljesítmény mellett az egyes kábelek 
egyedi terhelése is érdekes, hiszen a kábelek elhelyezkedése is befolyásolja azok 
hőmérsékletét. Mint az előző pontban már említettem, a teljesítményeket az áram mellett az 
AC ellenállás is befolyásolja, amelynek az értéke az egyes számítási módszerekkel enyhén 
eltérhet. A 3. táblázatban és a 25. ábrán összehasonlíthatjuk a két végeselem modell 
eredményeit a szabványos módszerével. A diagramokon PFE a végeselem szimulációkból 
kapott, míg PIEC a szabványos eljárás alapján számolt, fázisvezetőnkénti, illetve 
árnyékolásonkénti teljesítményeket jelenti. Az előző ponthoz hasonlóan itt is statisztikai 
adatokat: legnagyobb, legkisebb és átlagos eltéréseket tüntettem fel. Külön diagramokban 
ábrázoltam a KöF és az NF kábel sík és háromszög fektetési módokkal kapott eredményeit. 
Az áram- és a teljesítménybeli eltérések különbsége háromszög elrendezésnél a 
legszembetűnőbb. A párhuzamos FE modell 3-6 %-os csökkenést mutatott a 
köpenyáramokban, ezzel szemben ugyanitt a teljesítmény 10-20 %-kal nőtt. Ez az eltérés a 
közelségi hatás fokozott érvényesülésének tudható be, hiszen háromszög elrendezésben a 
kábelek érintik egymást. A párhuzamos modellben az árnyékoló-huzalok párhuzamossága 
miatt az áram az árnyékolás bizonyos pontjaira szorul (lásd 21. ábra). Sokkal kisebb az eltérés 
a csavart FE modellel, ami nem meglepő, hiszen ez – az analitikus módszerhez hasonlóan – a 
huzalkoszorúban egyenletes árameloszlással számol. 

 
3. Táblázat. KöF kábel fázisvezetőinek és árnyékolásainak veszteségei I t = 100 A mellett, három eltérő 

módszerrel számolva az a elrendezés eltérő fáziskiosztásaira. 
Rendszer 1 Rendszer 2 

Fázisvezetők 
veszteségei 

Árnyékolások 
veszteségei 

Fázisvezetők 
veszteségei 

Árnyékolások 
veszteségei Model Fáziskiosztás 

PA 
[W/m] 

PB 
[W/m] 

PC 
[W/m] 

PsA 
[W/m] 

PsB 
[W/m] 

PsC 
[W/m] 

PA 
[W/m] 

PB 
[W/m] 

PC 
[W/m] 

PsA 
[W/m] 

PsB 
[W/m] 

PsC 
[W/m] 

ABC-ABC 0.1259 0.1270 0.1710 0.1003 0.0791 0.0870 0.1532 0.1490 0.1080 0.0836 0.0629 0.1365 

ABC-BCA 0.1549 0.1239 0.1209 0.1274 0.0764 0.1219 0.1247 0.1566 0.1596 0.1575 0.0572 0.0777 

ABC-CAB 0.1280 0.1721 0.1321 0.0930 0.0938 0.1624 0.1509 0.1072 0.1455 0.0776 0.1478 0.1483 

ABC-CBA 0.1377 0.1377 0.1377 0.1243 0.0744 0.1920 0.1377 0.1377 0.1377 0.1243 0.0744 0.1920 

ABC-ACB 0.1411 0.1477 0.1443 0.1002 0.0913 0.0715 0.1450 0.1314 0.1312 0.1166 0.0989 0.0806 

CBA-ABC 0.1377 0.1377 0.1377 0.1388 0.0673 0.1845 0.1377 0.1377 0.1377 0.1388 0.0673 0.1845 IE
C

 6
02

8
7

-1
-3

 

CBA-BCA 0.1814 0.1427 0.1048 0.0682 0.0711 0.1336 0.1033 0.1329 0.1754 0.1293 0.0791 0.0779 

ABC-ABC 0.1255 0.1273 0.1709 0.0977 0.0774 0.0842 0.1530 0.1486 0.1075 0.0809 0.0618 0.1333 

ABC-BCA 0.1547 0.1238 0.1204 0.1239 0.0757 0.1182 0.1243 0.1563 0.1595 0.1537 0.0546 0.0765 

ABC-CAB 0.1277 0.1722 0.1316 0.0902 0.0919 0.1593 0.1510 0.1069 0.1460 0.0765 0.1444 0.1446 

ABC-CBA 0.1373 0.1379 0.1377 0.1205 0.0742 0.1877 0.1373 0.1379 0.1377 0.1205 0.0742 0.1877 

ABC-ACB 0.1409 0.1477 0.1441 0.0977 0.0885 0.0703 0.1441 0.1309 0.1314 0.1123 0.0961 0.0795 

CBA-ABC 0.1374 0.1379 0.1374 0.1354 0.0672 0.1800 0.1374 0.1379 0.1374 0.1354 0.0672 0.1800 P
á

rh
uz

a
m

o
s 

F
E

 

CBA-BCA 0.1814 0.1423 0.1046 0.0645 0.0700 0.1306 0.1026 0.1330 0.1752 0.1263 0.0770 0.0760 

 ABC-ABC 0.1255 0.1270 0.1709 0.0978 0.0763 0.0837 0.1531 0.1490 0.1076 0.0805 0.0602 0.1334 

 ABC-BCA 0.1546 0.1241 0.1204 0.1244 0.0737 0.1188 0.1245 0.1561 0.1596 0.1542 0.0552 0.0746 

 ABC-CAB 0.1275 0.1723 0.1322 0.0906 0.0904 0.1589 0.1513 0.1068 0.1455 0.0746 0.1447 0.1451 

 ABC-CBA 0.1373 0.1379 0.1377 0.1217 0.0716 0.1883 0.1373 0.1379 0.1377 0.1217 0.0716 0.1883 

 ABC-ACB 0.1407 0.1477 0.1442 0.0975 0.0881 0.0687 0.1446 0.1309 0.1313 0.1132 0.0963 0.0777 

 CBA-ABC 0.1375 0.1380 0.1374 0.1361 0.0646 0.1809 0.1375 0.1380 0.1374 0.1361 0.0646 0.1809 

C
sa

va
rt

 F
E

 

 CBA-BCA 0.1810 0.1426 0.1044 0.0655 0.0684 0.1307 0.1030 0.1327 0.1754 0.1264 0.0762 0.0747 
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A 3.3.1 pont alapján már tudjuk, hogy ha az egyes kábelek egymáshoz közelebb kerülnek, 
árnyékolásukban a teljesítmény csökken, azaz kevésbé járulnak hozzá a teljes kábel 
melegedéséhez. Lehet, hogy egy 10-20 %-os eltérés a jóval kisebb árnyékolás-
teljesítményben kevésbé jelentős, mint egy 1-2 %-os változás a fázisvezetőkében. Emiatt 
fontosabb lehet a két teljesítményt kábelenként közösen figyelembe venni. A 26. ábra 
erenként mutatja az eltérő módszerekkel számított veszteségek eltéréseit. Látható, hogy KöF 
kábel sík fektetésénél az eltérés egyik módszerrel sem jelentős. Valamivel nagyobb 
ugyanezen kábel háromszögbe való elhelyezésénél, de még a legrosszabb esetben, 
párhuzamos modellel sem éri el az 1,5 %-ot. Nagyobb különbségeket tapasztalhatunk az NF 
kábel esetében, ahol síknál 2, háromszög fektetésnél pedig közel 5 % az eltérés. Ez az NF 
kábel jóval nagyobb keresztmetszetű árnyékolásának tudható be. Érdemes megjegyezni, hogy 
a gyakorlatban csak ritkán használnak mindkét végen való földelést és összekötést ekkora 
árnyékolás-keresztmetszet mellett. 

A kábelcsoportban megengedhető legnagyobb áramerősséget a legmelegebb kábel 
korlátozza. Emiatt a terhelhetőség számításánál a cél a legmelegebb kábel hőmérsékletének, 
majd ez alapján a maximális megengedhető áramnak a meghatározása. Azt, hogy melyik 
kábel melegszik leginkább, elsősorban a bennük keletkező Joule-hő befolyásolja, bár a kábel 
csoporton belüli helyzete is fontos szempont. A csoport közepén a szomszédok hőhatása is 
jelentős lehet, míg a szélen a hő nagyobb részét a talaj elvezeti. Ez utóbbi hatás 
figyelembevételéhez a termikus tér modellezésére is szükség van, amelytől jelen esetben 
eltekintek, és csak az elektromágneses térszámításból nyerhető legnagyobb veszteségű, 
kritikus kábelre koncentrálok. A 27. ábrán a kritikus kábelek eltérő módszerekkel kapott 
veszteségeinek statisztikus eltéréseit figyelhetjük meg. Nem meglepő módon, az eredmények 
elrendezéstől, kábeltípustól és modelltől való függése hasonló az előző, 26. ábránál 
megfigyelt változásokhoz. 

Összehasonlítva a szabvány eredményeit a pontos, csavart FE modelléivel, a legnagyobb 
eltérést a kritikus kábel veszteségében az ABC-ACB-ACB fektetés eredményezte sík  

(-1,48 %), míg a 
C    BAAB
 A     C     C 

B
 háromszög (-2,31 %) elrendezéssel. A vastagon szedett betűk a 

kritikus kábeleket jelzik. A legnagyobb eltérés azonban nem feltétlenül a lehető legnagyobb 
veszteséghez tartozik. Sík fektetésnél az előzőhöz képest (a szabvány módszerének 
eredményét alapul véve) 34 %-kal nagyobb kritikus kábelveszteség jelentkezik az ABC-CBA-
ABC fektetéssel, amelynél a két módszer közti eltérés -1.26 %. Hasonlóan, háromszög 

elrendezésnél a 
  BAAB  A

 C     C     C 
B

 sorrend adja a lehető legnagyobb veszteséget, -2,27 % 

módszerek közti eltéréssel. Bár ebben az esetben a veszteség csak 0,3 %-kal nagyobb, mint az 
előző, legnagyobb eltérést adó sorrendnél. 
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25. ábra. Fázisvezetők és árnyékolók FE számításból kapott veszteségeinek legkisebb, legnagyobb és átlagos 

eltérése az IEC 60287-1-3 eredményeitől. a) KöF sík, b) NF sík, c) KöF háromszög, d) NF háromszög 
elrendezések. 

 
 

 
26. ábra. Kábelerek FE számításból kapott veszteségeinek legkisebb, legnagyobb és átlagos eltérése az IEC 

60287-1-3 eredményeitől. a) KöF sík, b) NF sík, c) KöF háromszög, d) NF háromszög elrendezések. 
 

 

 
27. ábra. Legjobban terhelt kábelerek FE számításból kapott veszteségeinek legkisebb, legnagyobb és átlagos 

eltérése az IEC 60287-1-3 eredményeitől. a) KöF sík, b) NF sík, c) KöF háromszög, d) NF háromszög 
elrendezések. 
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3.4.5 A talaj feletti mágneses tér fáziskiosztás fü ggése 
Egymással párhuzamosan futó nagyfeszültségű kábelek fáziskiosztásának külső térre való 

befolyását vizsgálták E. I. Mimos és társai [69]. Ők feltételezték, hogy az egyes rendszerek 
kábeleinek árnyékolása ciklikusan egymással összekötött (keresztkötés, cross bonding), tehát 
bennük indukált áram nem folyik; másrészt, hogy az egyes párhuzamos rendszerek egymástól 
függetlenek, azaz közöttük az áram egyenlőtlen eloszlását nem kell figyelembe venni. A mi 
esetünkben más a helyzet: nem biztos, hogy az áram az erek között egyenletesen oszlik meg, 
illetve a köpenyáramokat sem hanyagolhatjuk el. 

A 3.3.2 fejezetnek megfelelően, számunkra most is a talaj feletti legnagyobb mágneses 
fluxussűrűség (Bmax) érdekes, pontosabban azon fáziskiosztások és elrendezések, amelyek a 
lehető legkisebb Bmax-ot szolgáltatják. Az egyes konfigurációk könnyű összehasonlíthatósága 
érdekében bevezettem egy B0 értéket, mely egy adott talaj feletti magasság esetén azt a 
maximális mágneses indukciót jelenti, amelyet egy magában álló, három-fázisú, vonalszerű 
vezetőkkel modellezett, árnyékolás nélküli rendszer hozna létre. Tehát B0-ban mind az 
áramkiszorítás, mind pedig az indukált köpenyáramok hatását elhanyagolom. Ebben az 
egyszerűsített modellben mindhárom fázis Ig = It/n áramot vezet, ahol It a viszonyítani kívánt, 
n rendszerből álló kábelcsoport egy fázisra jutó összes árama. Ezzel a feltétellel a vonalszerű 
vezető árama közel azonos a végeselemes vagy IEC modellbeli kábelek egyetlen erének 
áramával. A vonalszerű vezetők közötti távolság wx=wk+rk (lásd 14a ábra), és a vizsgált 
magasság h=hg+hm, ahol hg a fektetési mélység és hm a talajszint feletti magasság. Egyszerű 
fizikai megfontolásokkal belátható, hogy egy adott h magasságban a legnagyobb térerősség a 
kábelrendszer középvonalában alakul ki (x=0). Ennek a pontnak a távolsága sík fektetés 
esetén az A, B és C fázisvezetőktől: 
 

22
xCA whrr +== , hrB = . (31) 

 
Ha a fázisáramok komplex effektív értékei 
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akkor a gerjesztési törvény szerint a vezetőktől rA, rB és rC  távolságban számított mágneses 
térerősségek vektoros eredőjének x és y komponense: 
  

( )22

2

2 x

xg
x whh

wI
H

+
⋅=

π
, ( )22

3

2 x

xg
y wh

wI
jH

+
⋅⋅=

π
, (33) 

 
ahol j a komplex képzetes egység. Ebből a mágneses térerősség effektív értéke: 
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Beszorozva ezt a µ0 vákuum permeabilitással, a sík elrendezésben elhelyezett vonalszerű 
vezetők okozta maximális mágneses indukció mikroteszlában kifejezve a következő: 
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28. ábra. Maximális relatív mágneses fluxussűrűség a talaj felett 1 m-re az a … e elrendezésekben, eltérő 
fáziskiosztásokra. A szaggatott és szaggatott-pont vonalak egy magában álló rendszer legnagyobb relatív 

mágneses fluxussűrűségét jelzik. 
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B0 értéke hasonlóan levezethető háromszög elrendezésre is, ez az M1B mellékletben 
megtalálható. 

A 28. ábra a szabványos modellel nyert, a talaj felett 1 m-re kialakuló (h=2 m) maximális 
mágneses indukciók B0-hoz viszonyított értékét mutatja eltérő konfigurációkra. Az összes 
diagram tartalmazza a magában álló, egyrendszerű (n=1) eset generálta legnagyobb relatív 
indukciókat is. A B1/B0 értékek elsősorban az árnyékolás tércsökkentő hatásáról árulkodnak, a 
síkban fektetett KöF kábelnél B1/B0=97.86%, amely kevesebb, mint 3 %-os csökkenést jelent, 
míg az NF-nél B1/B0=81.31%, több mint 18%-os csökkenéssel. Háromszögben fektetett 
kábeleknél B1/B0=97.10%, illetve B1/B0=95.10%. A 3.3.2 fejezet eredményeihez hasonlóan, 
rögtön láthatjuk, hogy a nagyobb keresztmetszet előidézte megnövekedett köpenyáramok az 
árnyékolás hatékonyságát növelik. 

Összehasonlítva az egyes konfigurációkat, egyértelműen látszik, hogy a fáziskiosztás 
megfelelő megválasztásával a külső tér jelentősen csökkenthető, míg bizonyos sorrendek 
megnövelik a talaj feletti indukciót az egyrendszerű fektetéshez képest. De vajon mekkora a 
tényleges talaj feletti fluxussűrűség? Egy Ig=It/n=1000A gerjesztőáramot feltételezve – mely 
jóval meghaladja a vizsgált kábelek névleges áramterhelhetőségét – B0 a talaj felett 1 m-re sík 
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elrendezésnél kevesebb, mint 13, háromszögnél kevesebb, mint 5 µT, amely még a 
legkedvezőtlenebb esetben is Bmax = 2.5·31 = 32.5 µT teret eredményez. Ez az egészségügyi 
határértékekben rögzített 100 µT alatt marad. Ha összevetjük a külső tér szempontjából 
legkedvezőbb fáziskiosztást a legkisebb veszteséget okozóval, láthatjuk, hogy a két eset csak 
ritkán esik egybe. Sőt, a legtöbbször a kis térhez nagy veszteség, és fordítva, a kis 
veszteséghez nagyobb külső tér tartozik. Tehát érdemes megfontolni, hogy fontos-e az eleve 
egészségügyi határérték alatt maradó teret csökkenteni, vagy inkább érdemes a veszteségeket 
minimalizálni. Azt persze nem tudhatjuk, hogy a jövőben a határértéket nem viszik-e lejjebb. 

Az NF kábel általában nagyobb mértékben növeli, illetve csökkenti a teret, mint a KöF, 
azonban ez nem mindig van így. Egyes esetekben – pl. az a elrendezés ABC-CBA 
sorrendjénél – ugyanazon elrendezés ugyanazon fáziskiosztásánál a KöF típus kedvezőbbnek 
mutatkozik. Megállapítható, hogy a külső térre az elrendezésnek, beleértve a fáziskiosztást is, 
sokkal nagyobb a hatása, mint az árnyékolás keresztmetszetének. Érdemes megjegyezni, hogy 
az NF kábelekhez tartozó kisebb relatív értékek nem feltétlenül jelentenek ténylegesen kisebb 
indukciót, hiszen a nagyobb méret és tengelytávolság (wx) miatt ugyanakkora áramnál B0 
eleve nagyobb, mint KöF kábelre. 

A 29. ábrán összehasonlíthatjuk az eltérő modellekkel kapott maximális mágneses 
indukciók eltéréseit. Látható, hogy sík fektetésnél az egyes számítási módok közti eltérés 
minimális, fél százalékon belüli. Jóval nagyobb lehet a különbség háromszög elrendezés 
esetén, amelyre megadjuk az értékek szórásait is: KöF, párhuzamos FE - 1,09 %; KöF, csavart 
FE - 0,87 %; NF, párhuzamos FE - 1,69 %; NF, csavart FE - 1,60 %. 

 
 
 

 
29. ábra. FE számításból kapott, a talaj felet 30 cm-re számított maximális mágneses indukció eltérése az IEC 

60287-1-3 eredményeitől. a) KöF sík, b) NF sík, c) KöF háromszög, d) NF háromszög elrendezések. 
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3.4.6 Tézis 
A nemzetközi szabványok [64], [65] a kábelek terhelhetőségének meghatározásához 

szükséges fázisvezető- és árnyékolás-veszteségek számításához analitikus összefüggések 
használatát írják elő. Bár az IEC TR 62095:2003 bonyolult elrendezésekre a termikus 
számítás végeselem módszerrel való kivitelezését ajánlja, azt csak a hőmérsékleti tér 
szimulációjára vonatkozóan, amelynek gerjesztéseként az IEC 60287 szabványsorozat 
analitikus összefüggéseiből nyert veszteségértékeket javasolja. A ma kereskedelmi 
forgalomban kapható végeselem programok jó része képes mind termikus, mind pedig 
elektromágneses tér szimulációjára, illetve ezek egymással való csatolására. Ez feleslegessé 
teheti a külön, egyébként egyedi szoftvert igénylő, analitikus veszteségszámítást. A 2D 
végeselem szimuláció hátránya azonban, hogy közvetlenül nem tudja modellezni a vezetőket 
felépítő sodratok és huzalárnyékolások sodrását.  

Két, eltérő méretekkel rendelkező kábeltípus különböző fektetési elrendezésére kapott 
eredmények összehasonlítása és statisztikus kiértékelése alapján kimutattam, hogy a mindkét 
végükön rövidrezárt és földelt köpenyű, egyerű, huzalárnyékolású kábeleknél a végeselem és a 
szabvány módszerével kapott Joule-hő értékek közötti eltérésért elsősorban az árnyékolások 
felelősek. Az elrendezés változtatása a fektetési mód, a rendszerszám és a fáziskiosztás 
variálását jelentette. Az FE modellek fázisvezetőit megfelelően megválasztott fajlagos 
ellenállású, tömör vezetőkként modellezve, az egyes módszerekkel kapott fázisvezető-
veszteségek csak  minimális mértékben térnek el. A fajlagos ellenállás értékét az IEC 
60228:2004 szabvány alapján kapott DC ellenállás és a keresztmetszet ismeretében 
határozhatjuk meg. Ugyanezen DC ellenállás az analitikus veszteségszámítás kiinduló 
paramétere is.  

Megállapítottam, hogy a gyakorlati esetek többségében (vagyis kis árnyékolás 
keresztmetszetű kábeleknél) az árnyékolást párhuzamos vezetőkként leíró egyszerű FE modell 
is használható a veszteségek meghatározására, az nem jár jelentős eltéréssel a szabványos 
módszerhez képest. Amennyiben az árnyékolás sodrását pontosan figyelembe vevő 
eredményekre van szükségünk, használhatjuk az IEC módszert, vagy – pl. tranziens melegedés 
számításánál – egy általam javasolt speciális 2D végeselem modellt.  

Bebizonyítottam, hogy a végeselem programok áramkör-modellezési lehetőségét és a 
szimmetria feltételeket kihasználva a vezetők sodrása 2D-ben is jól tekintetbe vehető. Az 
általam javasolt módszerrel a veszteségek kábelen belüli eloszlása is meghatározható, egy 
termikus szimulációval csatolva akár a kábelen belül eltérő hőmérséklet-eloszlást is 
feltételezve. A módszer nemcsak egyerű kábelek huzalárnyékolásának modellezésére, hanem 
minden olyan esetben használható, ahol hosszú, párhuzamosan kapcsolt, egymástól elszigetelt 
vezetők sodrását kell figyelembe venni. 

Kapcsolódó publikációk: [38], [39], [40], [58], [74]. 



Közös burkolatú villamos berendezések veszteségei és a külső mágneses tér 
 

 53 

4 Közös burkolatú villamos berendezések veszteségei  és 
a küls ő mágneses tér 

 
A következőkben egy közös tokozású KöF, és egy NF kapcsolóberendezésben keletkező 

teljesítmények vizsgálatát mutatom be. A KöF berendezésnél egy optimális burkolatméret és 
anyag kiválasztása volt a cél, vizsgálva a burkolaton kívüli mágneses indukció nagyságát is, 
míg az NF berendezés veszteségeiről, pontosabban melegedéséről mérési adatok is álltak 
rendelkezésre. Ez utóbbi esetben a Joule-hő meghatározása a termikus analízis kiindulási 
adataként szolgált. Az NF berendezés állandósult melegedésének számításával a 5.2 
fejezetben foglalkozom részletesebben. A vizsgálat mindkét esetben végeselemes modellekre 
épült, szimmetrikus, három-fázisú, névleges értékű áramgerjesztéssel. A berendezések 
sínjeinek és burkolatának 2D geometriai modelljei a 30a és 30b ábrákon figyelhetők meg. 

 
 
 

 
30. ábra. A vizsgált KöF a) és az NF b) kapcsolóberendezések gyűjtősínjeinek keresztmetszeti képe. 

 
 
 

4.1 Középfeszültség ű, fémtokozott kapcsolóberendezés [51] 
A KöF kapcsolóberendezés vizsgálata során – a 3.1 fejezethez hasonlóan – a cél a 

gyűjtősínek és burkolat veszteségeinek, és a burkolaton kívüli mágneses indukció 
meghatározása volt szimmetrikus, három-fázisú, névleges terhelés mellett különböző 
burkolat-anyagokkal és burkolatvastagsággal. Egy létező konstrukcióból indultam ki, ahol 
adottak a sínek keresztmetszeti méretei és a sínek és a burkolat közötti távolságok. Mivel a 
távolságok a villamos térerősségre optimalizáltak, ezért azokat nem változtattam. A 
kapcsolóberendezés keresztmetszeti képét a 30a ábra mutatja. Egy d vastagságú burkolaton 
belül helyezkednek el a 20 mm vastag hengeres áramvezető réz csövek. A berendezés 
névleges árama Ir = 2000 A, névleges zárlati áramterhelhetősége 40 kA (effektív érték). Az 
elektromágneses tér szimulációjához a síneket körülvevő gázt és a burkolaton kívüli levegőt 
µr=1 relatív permeabilitású szigetelőként modelleztem. A burkolat anyagaként, a 2.2.2 
fejezetben is vizsgált rozsdamentes acélt, AlMgSi ötvözetet és ferromágneses acélt 
választottam. Utóbbit nemlineáris mágnesezési görbével modellezve. A réz fajlagos 
ellenállását állandó, θ=60 ºC-on érvényes, ρ=2·10-8  Ωm-nek vettem. 
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4.1.1 Veszteségek és mágneses indukció 
A számítási eredmények viszonyítási alapjaként a burkolat nélkül, névleges árammal 

gerjesztett gyűjtősínekben létrejövő veszteségeket, illetve az ilyenkor kialakuló mágneses 
indukciót tekintettem. A veszteségek eloszlása ilyenkor nem egyenletes, a három fázisra 
rendre PA = 30,08 W/m, PB = 38,21 W/m és PC = 29,74 W/m adódott. A közelségi hatás révén 
kialakuló egyenlőtlen áramsűrűség révén a középső fázisvezetőben mintegy 27 %-kal több 
veszteség keletkezik, mint a szélső kettőben. Emellett a két szélső sín között is kismértékű, 
1,12 %-os eltérés mutatkozik [3]. 

Egy d=5 mm vastag AlMgSi burkolatot (rS = 0) választva a fázisvezetők veszteségei 
PA = 28,13 W/m, PB = 31,79 W/m, PC = 29,27 W/m, illetve a burkolaté PE = 42,96 W/m. A 
burkolat vesztesége a kialakuló örvényáramok miatt a fázisvezetőkével azonos 
nagyságrendben van, azok bármelyikénél valamelyest nagyobb. Ugyanakkor a keletkező 
teljesítmény a sínekben mérséklődött, illetve azok között egyenletesebben oszlik meg, amely 
az egyenletesebb áramsűrűség-eloszlásnak köszönhető (31. ábra). A fém burkolat tehát 
csökkenti a síneken belüli áramsűrűség-eloszlás egyenlőtlenségét. Hasonló helyzet 
tapasztalható a tégelyes olvasztókemencéknél is; az induktortekercsben az áramsűrűség 
eloszlása egyenletesebbé válik a betét hatására [4]. Mindemellett a burkolat örvényáramai 
csillapítják a berendezésen kívüli mágneses teret. Az oldalfaltól 30 cm távolságra, ahol pl. a 
karbantartó személyzet huzamosabb ideig tartózkodhat, a mágneses fluxussűrűség legnagyobb 
értéke 354,5 µT-ról 64,5 µT-ra csökkent. Láthatóan ez nem jelent teljes mértékű árnyékolást, 
bár erre nincs is szükség, hiszen a mágneses indukció még burkolat nélkül sem haladta meg a 
dolgozókra vonatkozó 500 µT határértéket [9], [10]. 

A többi burkolatanyagnak is hasonló a hatása, bár nyilvánvalóan van eltérés az indukálódó 
örvényáramok nagyságában és így a veszteségekben és a külső térben is. A sínek 
teljesítményének d függvényében való alakulását a 32a, míg a burkolatét a 32b ábra 
grafikonjain figyelhetjük meg. Ferromágneses acél esetén alig észrevehető a változás, ami a 
tér kis, már 1 mm vastagságú burkolatban való szinte teljes elnyelődésével magyarázható. 
 

 

 
 

31. ábra. Áramsűrűség effektív értékének eloszlása a sínek külső kerülete mentén, azok vízszintes 
keresztmetszetében és a burkolat oldalának belső felületén (j fB, j fJ) névleges terhelés mellett, d=3mm vastag 

AlMgSi burkolattal és burkolat nélkül. 
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Azaz ennél az anyagnál a vizsgált tartományban gyakorlatilag nincs eltérés az örvényáramok 
mértékében. Más a helyzet a másik két anyaggal, amelyeknél a változás nyilvánvaló. Érdemes 
megjegyezni, hogy a görbék jellege mindhárom esetben hasonló, mint a külön tokozású sínek 
esetén, illetve az 1D modellben, bár egymáshoz képesti helyzetük, azaz a veszteségek eltérők. 
Az 1D modellel való hasonlóságként megjegyezhető, hogy jelen esetben a burkolatban 
létrejövő örvényáram a szemközti oldalfalakon oda-vissza folyik. 

Az oldalfalakon kívül, azoktól 30 cm-re különböző d vastagságoknál megjelenő 
legnagyobb mágneses indukció értékeit a 33. ábra mutatja. A d=0 vastagság a burkolat nélküli 
esetben fennálló fluxussűrűséget jelenti. A ferromágneses acél 1 mm felett már gyakorlatilag 
teljes árnyékolást biztosít, míg a rozsdamentes acél szinte egyáltalán nem árnyékol, illetve 
hatása csak jelentős vastagságoknál számottevő. 

Ha csak a burkolati veszteségeket vennénk figyelembe, kb. d=2,5 mm-nél a ferromágneses 
acél tűnhet minden szempontból a legjobb választásnak. Azonban a burkolati veszteségek 
csökkenése minden esetben a sínek teljesítményének kisebb-nagyobb növekedésével jár 
együtt, így érdemes az együttes hatást, vagyis az összveszteséget vizsgálni. Ennek alapján a 
gyakorlatban alkalmazott méreteknél a kis vezetőképességű ferromágneses acél a kedvező, 
bár 5-6 mm vastag AlMgSi ötvözet már kisebb összveszteséget eredményez. Érdemes 
megjegyezni, hogy más méreteknél az eltérések másképpen alakulnak. Például közelebb 
helyezve a burkolat alsó és felső falát a sínekhez, a veszteségek növekednek, illetve a 
ferromágneses árnyékolás egyre kedvezőtlenebb. 

 
 
 

 
32. ábra. Veszteségek alakulása különböző burkolatanyagok és d vastagság mellett a fázisvezetőkben a) és a 

burkolatban b). A b) ábra a sínek és a burkolat együttes veszteségét is mutatja. 
 

 
 

33. ábra. Maximális mágneses indukció a burkolaton kívül, attól 30 cm-re, eltérő falvastagságoknál, három 
különböző burkolatanyagra. 
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4.1.2 Burkolat lekerekítési sugarának hatása 
Megvizsgáltam az rS lekerekítési sugár (lásd 30a ábra) befolyását a veszteségekre, illetve a 

mágneses térre két burkolatanyag, rozsdamentes acél és AlMgSi ötvözet esetén. A 34a és 34b 
ábrákon nyomon követhetjük a lekerekítési sugár hatását az összteljesítményre és az 
oldalfaltól 30 cm-re számított legnagyobb mágneses fluxussűrűségre különböző 
falvastagságoknál, d=0,5 és 10 mm között. Az értékeket minden vastagságnál az ugyanolyan 
vastag, de rS = 0 lekerekítési sugarú burkolat hasonló értékeihez viszonyítottam (Pr0, Br0). 100 
%-ot az éles sarkokkal rendelkező burkolat jelenti, függetlenül attól, hogy az milyen vastag. 
Tehát a veszteségekre és B abszolút értékére az ábrából közvetlenül nem tudunk 
következtetni. Ezeket, vagyis az rS = 0-hoz tartozó értékeket a 32b és a 33. ábrák 
diagramjairól olvashatjuk le.   

Az összehasonlítás megkönnyítésére az ábrákon a 100 %-ot sárga sík mutatja. A választott 
anyagtól és falvastagságtól függően a lekerekítési sugárnak más-más hatása lehet mind a 
teljesítményre, mind pedig a külső térre. Kis d esetén a lekerekítés növelése a kis 
vezetőképességű rozsdamentes acélnál a teljesítményben csökkenést, míg az alumínium 
ötvözetnél növekedést okoz. Kb. d=5 mm felett mindez megfordul, a lekerekítési sugarat 
növelve, az AlMgSi kedvezőbb, míg a rozsdamentes acél kedvezőtlenebb a veszteség 
szempontjából. A lecsökkent Joule-hő jelen esetben nem feltétlenül jár együtt nagyobb külső 
mágneses térrel, legalábbis nem az általam választott megközelítési síkban. Jól láthatóan az 
alumínium ötvözet d>1 mm-nél gyakorlatilag jobban árnyékol, ha növeljük a lekerekítést, míg 
rozsdamentes acélnál a helyzet fordított, minden esetben a külső tér enyhe növekedésére 
számíthatunk.  

A gyakorlati esetekben érdemes lehet a lekerekítést növelni, hiszen rozsdamentes acél 
házat általában vékony, legfeljebb 1-2 mm vastagságban használnak, míg alumínium 
ötvözeteket 5 mm felett. Bár a teljesítmény mérséklése nem jelentős, egy jól megválasztott 
sugárral is legfeljebb 1 % körüli, mégis érdemes figyelembe venni, hogy a lekerekítés minden 
esetben a felhasznált burkolatanyag mennyiségét csökkenti. A legnagyobb vizsgált rS = 290 
mm sugár már közel kör keresztmetszetű tokozást jelent, amelynél a burkolat 
anyagmennyisége a kezdeti szögletes kialakításúnak kb. 73 %-a. 

 
 
 
 
 

 
34. ábra. Lekerekítési sugár (rS) hatása az összveszteségre a) és a külső mágneses indukcióra b). 
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4.2 Nagyfeszültség ű, fémtokozott kapcsolóberendezés 
Egy 170 kV névleges feszültségű, Ir = 3000 A névleges áramú, SF6 gázszigetelésű, 

fémtokozott kapcsolóberendezést vizsgáltam. A kör keresztmetszetű, cső alakú sínek 
szimmetrikusan, egy szabályos háromszög csúcspontjaiban helyezkednek el a szintén kör 
keresztmetszetű burkolaton belül (lásd 30b ábra). A méretek – beleértve a burkolat 
vastagságát is – adottak, azokat nem változtattam. A cél a sínekben és a tokozatban keletkező 
teljesítmény és teljesítmény-eloszlás meghatározása volt, amely adatok kiindulási értékként 
szolgáltak az 5.2 fejezetben tárgyalt állandósult melegedés számításához. Bár jelen 
dolgozatban végeselem módszert használok, érdemes megjegyezni, hogy fél-analitikus 
módszerek is léteznek hasonló elrendezések veszteségeinek számítására [24], [26].  

A sínek A6063, míg a burkolat A5083P típusjelű alumínium ötvözetből készültek. Ezek 
anyagjellemzői az M3 mellékletben találhatók. A fajlagos ellenállást egységesen a θ = 60 ºC-
hoz tartozó értéknek vettem. Mivel mérések alapján rendelkezésre álltak az Ig = 3000 A 
áramú, három-fázisú szimmetrikus gerjesztés esetén a berendezés eltérő pontjain kialakuló 
hőmérsékleti adatok, és a méréseket f = 60 Hz gerjesztő frekvenciával végezték, így a 
szimulációk során is ezt a frekvenciát használtam. A szimulációk célja jelen esetben a mérési 
adatokkal való összehasonlítás volt, ezért a külső mágneses tér eloszlását nem vizsgáltam. 

A 35a és 35b ábrák a sínek külső és a burkolat belső kerülete mentén mutatják az 
áramsűrűség effektív értékének eloszlását. Jól láthatóan mind a sínek áramai, mind pedig a 
burkolatban indukálódó örvényáramok egyenetlenül folynak. A síneknél az egyenlőtlen 
áramsűrűség-eloszlás kevésbé jelentős, mint a burkolatban, ahol az örvényáram a sínekhez 
közeli pontokon sűrűsödik. A teljesítmény-sűrűség eloszlására a négyzetes arány miatt ez 
fokozott hatással bír, amelyhez hozzájárul a burkolat anyagának nagyobb fajlagos ellenállása 
is. Az egyenlő oldalú háromszögben való szimmetrikus elrendezés révén a sínekben az 
eloszlások hasonlók, eltérés közöttük mindössze egy-egy 120 fokos forgatásban van. Ezt a 
bennük keletkező veszteségi teljesítmények egyenlősége is igazolja, PA = PB = PC = 115,03 
W/m, illetve mindez fél-analitikus számítási módszerrel is kimutatható [24]. A burkolatban 
keletkező veszteség PE = 134,56 W/m. 

 
 
 
 

 
 

a) b) 
35. ábra. Áramsűrűség effektív értékének eloszlása a sínek külső a) és burkolat belső kerülete b) mentén. 
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5 Villamos berendezések állandósult melegedése 
 

A veszteség, vagyis a vezetőkben folyó áramok keltette Joule-hő eloszlásának ismeretében 
egy termikus számítási modellel meghatározható a villamos berendezésben kialakuló 
hőmérséklet-eloszlás*. Az előző fejezetekben láthattuk, hogy a veszteség a nagy 
keresztmetszetű vezetőkben az elektromágneses közelhatások révén nem egyenletesen oszlik 
el, azaz egyes helyeken több, máshol kevesebb hő keletkezik. A kialakuló hőmérsékleti 
gradiens miatt a hő a szilárd anyagon belül a magasabb hőmérsékletű helyről az alacsonyabb 
felé hővezetéssel terjed, azaz a hőmérsékletkülönbségek igyekeznek kiegyenlítődni. Ha hő az 
anyag egy adott térfogatán belül nem keletkezik, akkor a térfogatot határoló felületen 
átáramló hőfluxust vagy hőáramot, illetve a felületegységre vonatkoztatott q hőáramsűrűséget 
[W/m2] az anyagra jellemző λ [W/mK] hővezetőképesség és a hőmérsékletkülönbség 
együttesen határozzák meg [75], [76].  

Amennyiben a szilárd anyag gázzal (vagy folyadékkal) érintkezik, a határfelületen – a 
gázok rossz hővezetőképessége miatt – a konduktív hatás már minimális, a gáz konvektív 
módon továbbítja a hőt. Ilyenkor azt a felülettel ütköző gázmolekulák szállítják el vagy adják 
át, attól függően, hogy a felület a gáznál melegebb vagy hidegebb. Amennyiben mesterséges 
hűtést, azaz áramoltatást nem alkalmazunk, akkor a nagyobb hőmérsékletű, vagyis kisebb 
sűrűségű gázra ható felhajtó erő idézi elő az áramlást és hőátadást, amelyet természetes 
konvekciónak nevezünk. A konvektív hőátadást a gyakorlatban sokszor egy α [W/(m2K)] 
hőátadási tényezővel veszik figyelembe. Ez általában egy becsült érték, amelyet rendkívül sok 
paraméter befolyásol, mint a gáz anyaga, sűrűsége, vagy az elrendezés geometriája, sőt értéke 
általában a felület mentén pontról pontra változik. Pontos számítására csak a gáz áramlási 
terének modellezésével nyílik lehetőség. 

A felületről a hő elektromágneses hullámok formájában sugárzással is távozhat. 
Gyakorlatilag bármely, abszolút nulla fok feletti hőmérséklettel rendelkező test bocsát ki 
elektromágneses sugárzást, amelynek frekvenciája a test hőmérsékletétől függ. A felületen 
emittált hő a Stefan-Boltzmann törvény [77] szerint a felület hőmérsékletének negyedik 
hatványával arányos:  

 
4Tqs εσ= , (36) 

 
ahol qs a kisugárzott hőáramsűrűség, ε a felületre jellemző emissziós tényező,  
σ = 5,67·10-8 [W/(m2K4)] a Stefan-Boltzmann állandó, T [K] pedig a hőmérséklet. A dimenzió 
nélküli ε az abszolút fekete testhez viszonyított sugárzás arányát adja meg, értéke 0 és 1 
között változhat. A felület nemcsak kibocsát, hanem el is nyelhet elektromágneses 
hullámokat. Az elnyelés mértékét az anyag felületére és a sugárzás jellegére jellemző 
abszorpciós tényező határozza meg. Ha az emissziós és abszorpciós tényezők a frekvenciától 
függetlenek, Kirchoff sugárzási törvénye szerint értékük megegyezik [77]. Mivel a 
számítások az elektromágneses spektrum egy viszonylag keskeny sávjára, a hőmérsékleti 
sugárzás tartományára korlátozódnak, ezt a feltételezést érvényesnek tekinthetjük.  
Amennyiben a sugárzó felületek közötti közeget a sugárzás szempontjából átlátszónak 
tekintjük, a hőátadás ezen formája, mint speciális, a felületek között megadott peremfeltétel 
jelenik meg a modellekben. 

Állandósult állapotban a szilárd vezetők, burkolatok és szigetelők hőmérséklete már nem 
változik, az összes bevitt teljesítmény a környezetnek adódik, az eredő hőmérséklet-eloszlást 
az előbbi folyamatok eredője határozza meg. A kapcsolóberendezéseknél a gyűjtősíneket 

                                                 
* A szigetelő anyagok polarizációjából eredő dielektromos veszteséget elhanyagolom. 



A termikus számítás alapegyenletei 
 

 59 

szigetelő gáz veszi körül, így ilyenkor az állandósult hőmérséklet számításához az áramlást is 
modelleznünk kell. A földbe fektetett kábelek jó részénél csak szilárd anyagokon, így a 
talajon keresztül távozik a hő, a talaj felszínén pedig egy állandó hőmérsékletet előíró 
peremfeltételt adhatunk meg.  

E két esetet vizsgálom a következőkben egy-egy adott gyűjtősín-, illetve kábelelrendezés 
esetén, csatolt 2D végeselemes szimulációval. A csatolt analízis – az anyagjellemzők 
hőmérsékletfüggése miatt – minden esetben egy nemlineáris modellt jelent, így a kapott 
eredmények csak és kizárólag az adott számításra, adott gerjesztésekre érvényesek. A 
gerjesztés nagyságának változtatása minden esetben újabb futtatást igényel. Ezért jelen 
esetben sokszor nincs jelentősége egy alapmennyiséghez – pl. egyen-gerjesztés okozta 
eloszláshoz – való viszonyításnak; a legtöbb esetben az adott gerjesztéshez tartozó tényleges 
áram, teljesítmény és hőmérsékleti értékeket közlök.  

Ha feltételezzük, hogy egy adott anyagra vonatkozó fajlagos ellenállás a teljes modellen 
belül állandó érték, akkor ezen érték növelése vagy csökkentése – rögzített áramgerjesztés 
mellett – nyilvánvalóan a teljesítmény arányos növekedésével vagy csökkenésével jár. Mivel 
a villamos vezetőképesség hőmérsékletfüggő, a hőmérséklet változása egyben a δ behatolási 
mélység (9) megváltozását is okozza. Váltakozó áramú gerjesztésnél – a δ-val összemérhető 
keresztmetszeti méretek mellett – a teljesítmény a fémekben a fajlagos ellenállással nem 
egyenes arányban növekszik, hanem annál valamivel kisebb mértékben. Így a hőmérséklet 
növelése egyenletesebben eloszló áramot eredményez. Tovább bonyolítja a helyzetet, ha a 
hőmérséklet nem mindenhol ugyanakkora a modellen belül, hiszen ilyenkor a villamos 
vezetőképesség és a behatolási mélység is helyről helyre változik. 

Megvizsgálom, hogy a villamos anyagjellemzők hőmérsékletfüggése mennyiben 
befolyásolja az eredményeket, mekkora hibát okozhat az állandósult teljesítmény- és 
hőmérséklet-eloszlásban egy állandó fajlagos ellenállással való számítás. Ez utóbbi lényeges 
kérdés [32], hiszen a villamos jellemzők hőmérsékletfüggésének pontos figyelembevétele az 
elektromágneses és a termikus vagy áramlási analízis egymás utáni többszöri futtatását 
igényli. Mivel az áramlási és a – termikus anyagjellemzők hőmérsékletfüggését tekintetbe 
vevő – termikus modellek önmagukban is nemlineárisak, az iterációs lépések számának 
növekedése jelentősen megnöveli egy-egy szimuláció futtatási idejét. 

Mielőtt rátérek a vizsgálatokra és azok eredményeinek ismertetésére, összefoglalom a 
hőmérsékleti számítás alapjául szolgáló egyenleteket. Ennek azért láttam szükségét, mert 
dolgozatom elsősorban villamosmérnököknek szól, akik számára nem biztos, hogy ismertek a 
termikus, illetve az áramlási teret leíró alapösszefüggések. Annak ellenére, hogy a végeselem 
szimulációk során a mérnökök a legtöbb esetben az egyenletekkel nem foglalkoznak, 
megítélésem szerint a megértéshez és a dolgozat teljességéhez is hozzátartozik a számítások 
alapját jelentő összefüggések bemutatása. Amennyiben az olvasó ezeket ismeri, vagy nem 
látja szükségét ezek két és fél oldalba tömörített, rövid áttekintésének, a következő, 5.1-es 
fejezetpont nyugodtan átugorható. 
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5.1 A termikus számítás alapegyenletei 
A termikus modellek célja az anyagokon belüli és az anyagok közötti hő eloszlásának és 

áramlásának meghatározása. A jelenség ún. transzportfolyamatként írható le, a 
transzportfolyamatra vonatkozó mérlegegyenlet vagy egyenletek megadásával, amelyek a 
hőátadás formájától függően más-más módon alakulnak. A modellnek minden esetben ki kell 
elégítenie az energia-megmaradás tételét, azaz modellezett rendszer energiájára vonatkozó 
mérlegegyenletet. Konduktív hőátadásnál a szilárd anyagok belső hőenergiája egyensúlyban 
kell legyen a rendszerbe be és kiáramló, illetve a rendszerben keletkező hővel*. Ez utóbbit, 
azaz a hőforrást jelen esetben a vezetőkben keletkező veszteség, vagyis Joule-hő jelenti, míg a 
be és kiáramló hő mennyiségét a peremfeltételek határozzák meg. Ilyenkor a szilárd anyagon 
belül egy adott pontra vonatkozó lokális mérlegegyenlet [76]: 
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ahol ρ a sűrűség, c az anyag fajhője, T a hőmérséklet és fh a hőforrás erőssége.  

A hő konvekcióval való továbbítása esetén, vagyis gázszigetelésű kapcsolóberendezések 
szimulációjakor a lokális energiamérleg már összetettebb. Ilyenkor az áramlásképes közeg 
egy adott térfogatán belüli energia megváltozását már nemcsak a hőenergia konduktív 
áramlása, hanem az anyag mozgása is előidézi. Egyrészt a mozgó anyag részecskéinek – jelen 
esetben gázrészecskéknek† – a hőenergiájában  eltérés lehet, másrészt a részecskék mozgási 
energiája is hozzájárul az energiaegyensúlyhoz. Tovább bonyolítja a helyzetet az áramló 
közeg részecskéi közötti súrlódás okozta erőhatás, amely mint mechanikai csúsztatófeszültség 
a részecskéken munkát végez. Erőssége a sebesség-gradienssel arányos, az arányossági 
tényező az anyagra jellemző η [Pa·s] dinamikus viszkozitás. Kis áramlási sebességek esetén 
megengedett közelítés, ha a közeget összenyomhatatlannak vesszük. Ilyenkor benne pl. 
nyomáshullámok nem alakulhatnak ki, ugyanakkor a viszkózus hatások okozta munka 
elhanyagolható [37]: 
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Itt cp az gáz fajhője állandó nyomáson, v az áramlási sebesség vektora.  

Konvekció esetén az energiaegyensúlyon kívül az egyenleteknek ki kell elégíteniük a 
tömeg megmaradására vonatkozó feltételeket is, így a transzportfolyamatok között megjelenik 
a tömegtranszport is. Vizsgálataink során feltételezzük, hogy kémiai vagy egyéb folyamatok 
révén tömeg a modellen belül nem keletkezik illetve nem vész el, azaz a tömeg forrásmentes, 
a ρ sűrűség helyi megváltozását csak az anyag áramlása okozhatja. Ilyenkor a Reynolds féle 
lokális tömegmérleg-egyenlet vagy más néven kontinuitási egyenlet fejezi ki a tömeg 
megmaradását [76]: 
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* A szilárd anyagok hőmérsékletváltozásából eredő térfogatváltozását, azaz a hőtágulásból eredő, környezeten 
végzett mechanikai munkát elhanyagoljuk. 
† A gázrészecske kifejezés jelen esetben nem a gáz molekuláira vonatkozik, hanem egy adott térfogatot kitöltő 
folytonos közeg – ún. kontinuum – egy kicsiny térfogatát jelenti, amely szintén kontinuum, tehát nagy számú 
molekulából áll. 
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A tömeg áramlása egyben impulzusáramlást, azaz impulzustranszportot is jelent. A 

gázszigetelésű kapcsoló-berendezésekre vonatkozó vizsgálatainkban az impulzusáram nem 
forrásmentes, a gáz mozgását a hőmérséklet-különbség okozta eltérő sűrűségű 
gázrészecskékre ható felhajtóerő idézi elő. Vagyis az impulzus-mérlegegyenletben megjelenik 
egy impulzus-forráserősség tag, amely a gravitációs gyorsulás (g = 9,81 m/s2) és a 
sűrűségkülönbség szorzataként áll elő [78]. A belső súrlódást, azaz a gáz viszkozitásának 
hatását is tartalmazó impulzus-mérleget a Newtoni közegekre, mint amilyen a levegő és az 
SF6 gáz is, a Navier-Stokes egyenlet írja le: 
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ahol ⊗  a diadikus szorzat jele, p a nyomás g a gravitációs gyorsulás vektora, ηe pedig az 
effektív vagy átlagos viszkozitás (lásd lejjebb). Az egyenlet ezen formája 
összenyomhatatlannak feltételezett közegre érvényes. A fenti egyenletek lamináris áramlást 
írnak le, illetve állandósult állapotban az időbeli változást tartalmazó tagjaik értelemszerűen 
nulla értéket vesznek fel. 

A gázrészecskék mozgása áramvonalakkal szemléltethető. Az áramvonalakat minden 
pontban érintik a helyi sebességvektorok. Lamináris áramlás esetén az áramvonalak 
egymással és az áramlást határoló felülettel párhuzamosak, ilyenkor a gázrészecskék nem 
keverednek egymással. Sok gyakorlati esetben az áramlási sebesség iránya és nagysága 
pontról pontra véletlenszerűen ingadozik, viszont egy rövid időintervallumon belül egy 
átlagos értékhez tart. Ilyenkor egy adott pontban az áramlási sebesség átlagértékkel adható 
meg, az áramlás turbulens. Turbulens áramláskor a részecskék keverednek, pályájuk 
szabálytalan alakú. Az, hogy a kialakuló áramlás lamináris vagy turbulens, attól függ, hogy a 
véletlenszerű sebességingadozásokat a közegben keltett viszkózus erők mennyire tudják 
csillapítani. A csillapító hatást a viszkozitáson kívül a sűrűség, az áramlási sebesség és a 
geometriai méretek is befolyásolják, mértékére egy dimenzió nélküli szám, a Reynolds szám 
(Re) ad tájékoztatást. Ha ennek értéke kicsi, akkor az áramlás lamináris, ha nagy, akkor 
turbulens. Az, hogy hol a határ, pontosabban az átmeneti tartomány a két fajta áramlás között, 
nagyban függ a vizsgált rendszertől. Más értékeket kapunk pl. kör vagy négyzet 
keresztmetszetű csőben való áramlásra, vagy akár gyűjtősínek természetes konvekcióval való 
hűlésére.  

Turbulens áramláskor a fenti, impulzus és energiatranszportot leíró egyenletek további 
tagokkal egészülnek ki (Reynolds egyenlet), amelyek meghatározására és az egyenletek 
pontos numerikus megoldása – a turbulens erőhatások közvetlenül csak kis térfogatra való 
kiterjedése miatt – rendkívül erőforrásigényes lenne. A számítási módszerek egyszerűsítésére 
több eltérő módszert is kifejlesztettek, amelyek nagy része valószínűségszámítási alapokon 
nyugszik. Ezek a turbulencia-modellek általában a lamináris áramlást leíró egyenletek 
alakjára vezetnek, viszont az áramlást jellemző együtthatók eltérő értelmezésével. Így pl. a v 
sebesség átlagsebességet jelent, az η dinamikus viszkozitás szerepét az ηe=η+ηt effektív 
viszkozitás veszi át [79], illetve a λ hővezetési együttható helyébe a λe=λ+λt effektív 
hővezetőképesség lép. ηt turbulens viszkozitást λt pedig turbulens hővezetőképességet jelenti. 
Az egyes modellek tulajdonképp ηt és λt meghatározásában térnek el egymástól. Számításaim 
során a standard k-ε turbulencia modellt használtam, amelyben  
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ahol k a turbulens mozgási energia, ε  pedig a disszipációs tényező (a sebességbeli fluktuációk 
elnyelődésének mértéke), Cη, Cp és σt a turbulenciát jellemző állandók, értékeik a 
szakirodalomban megtalálhatók [37]. Ez utóbbi két mennyiség transzportja további két 
mérlegegyenlettel egészíti ki az áramlást leíró egyenletrendszert. Ezeket itt nem részletezem, 
azok a [78], [37] irodalmakban megtalálhatók. 

A fent felsorolt egyenletek konvektív hőátadás esetén egy nemlineáris 
differenciálegyenlet-rendszert alkotnak, amely megoldása analitikusan még egyszerű 
esetekben is rendkívül bonyolult.  A számításokra numerikus eljárásokat használnak, amelyek 
egyike a jelen dolgozatban is alkalmazott végeselem módszer. A szimuláció iterációs 
eljáráson alapul, amely még egy nagyobb teljesítményű számítógéppel is igen időigényes. Az 
egyenletek általánosabb formái, és azok levezetései a [37], [76]-[79] irodalmakban 
megtalálhatók. 

 
 
 

5.2 Közös burkolatú NF kapcsolóberendezés állandósu lt 
melegedése  

Az állandósult üzemállapotra vonatkozó termikus vizsgálatok célja névleges terhelőáram 
mellett a berendezés egyes részegységein kialakuló hőmérséklet meghatározása. A dolog 
szépsége és egyben nehézsége abban rejlik, hogy nem elegendő a vezetőkben keletkező 
teljesítmény és az anyagok hővezetőképességének ismerete, ezen felül ismernünk kell a 
gázzal érintkező szilárd felületeken az α hőátadási tényező értékét, esetleg a sugárzással 
leadott teljesítmény mértékét is. A hőátadási tényezőt sokszor tapasztalati adatok alapján 
átlagértékkel vagy valamilyen – a felület és a környezet hőmérsékletkülönbségét figyelembe 
vevő – egyszerű függvénnyel közelítik [80], [81], [34]. Ez a fajta megközelítés természetes 
konvekció esetén azért lehet félrevezető, mert ilyenkor a hőátadás nagymértékben függ a 
geometriai elrendezéstől is. Pl. egy függőleges felületet az áramló gáz jobban tud hűteni, mint 
egy vízszintest, amely inkább akadályozza a felfelé történő légáramlást. Jóllehet, egyszerű 
elrendezéseknél a közelítések a geometriát is figyelembe vehetik. Újabban egyre inkább terjed 
a probléma csatolt végeselemes szimulációval való megoldása, bár az áramlási viszonyoknak 
csak a berendezés belsejében való pontos modellezésével, a külső hőátadást továbbra is 
közelítve [31] vagy a külső felületen állandó hőmérsékletet előírva [82].   

A legbiztosabb – és egy berendezés fejlesztése során egyben legköltségesebb – termikus 
vizsgálat a mérés, amelynek körülményeit a vonatkozó szabvány pontosan megadja. A mérési 
eljárások mellett, az IEC 62271-100:2003 [83] szabvány rögzíti az 1 kV-nál nagyobb 
névleges feszültségű kapcsolóberendezések megengedett melegedését is. E szerint normál 
üzemi körülmények között, azaz legfeljebb T0=40 ºC környezeti hőmérséklet mellett a sínek 
hőmérséklete nem lépheti túl a 105 ºC-ot, vagyis a környezeti hőmérséklethez képesti ∆T 
melegedésük nem lehet nagyobb 65 ºC-nál. A szabadon megérinthető részek, így a burkolat 
hőmérséklete nem lehet több 70 ºC-nál, vagyis a burkolatban legfeljebb 30 ºC melegedés 
megengedett. Célom végeselemes szimulációkkal a gáz áramlásának lehető legpontosabb 
figyelembevétele, ezáltal a hőmérséklet-eloszlás és mellékesen a felületek menti α pontosabb 
meghatározása volt. 

A következőkben a 30b ábrán látható, a 4.2 fejezetben már ismertetett közös tokozású, 
gázszigetelésű NF kapcsolóberendezés termikus vizsgálatának eredményeit mutatom be. A 
sínekben keletkező hő java részét a 4 bar nyomású SF6 gáz konvektív úton továbbítja a 
burkolathoz, amelyet kívülről légköri nyomású levegő vesz körül. Ez utóbbi természetes 
áramlása folyamatosan hűti a berendezést. Emellett a hő egy része sugárzás útján jut a 
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sínekről a burkolatra, majd onnan a környezetbe. A szilárd burkolaton és a síneken belüli 
hőmérsékletkülönbségeket konduktív hőáram igyekszik kiegyenlíteni. Mindezekből 
következik, hogy a termikus modellnek mind a gáz áramlását, mind pedig a konduktív 
hőátadást, illetve a hősugárzást együttesen figyelembe kell vennie. A modellezés nehézsége a 
két – a burkolat által – egymástól elválasztott áramlási tér összecsatolása mellett az, hogy a 
hőmérséklet – a vezetők fajlagos ellenállásának megváltoztatásával – egyben a keletkező 
teljesítményt is befolyásolja. Ez az áramlást is magába foglaló termikus és az elektromágneses 
modell oda-vissza csatolását igényli, amelyet iterációs módszerrel valósítottam meg. Ez 
annyit jelent, hogy becsült – de a térben állandó – hőmérséklettel számolt Joule-hő értékek 
szolgáltatják a kiindulási hőmérséklet-eloszlást. Ez a hőmérséklet-eloszlás adja második 
lépésben a fajlagos ellenállás helyi értékeit, majd ebből egy újabb Joule-hő eloszlást. 
Többszöri oda-vissza helyettesítés után az eredmények egyre kevéssé térnek el az előző 
lépésben kapottaktól. Ha ez az eltérés egy előre megadott értéknél kisebb, akkor befejezettnek 
tekintjük a szimulációt. 

Hőáramlás modellezésénél fontos jellemző a gáz viszkozitása, sűrűsége, illetve – a (38) 
mérlegegyenlet szerint még állandósult állapotot feltételezve is – a gáz fajhője. Mind a 
levegőt, mind pedig az SF6 gázt ideális gázként modelleztem, azaz azok nyomása, sűrűsége és 
a hőmérséklete közötti kapcsolatot az ideális gáztörvény írta le [84]. A viszkozitás és a 
hővezetőképesség hőmérséklet függvényében való meghatározásához Shutherland gázokra 
érvényes összefüggését használtam fel [85]. Ehhez SF6 gáz esetén a [86]-ban megtalálható, 
mérésekből származó grafikonokból indultam ki. Olyan együtthatókat választottam, 
amelyekkel a becsült üzemi hőmérséklettartományban – 0 és 150 ºC között – a számított 
adatok leginkább egyeznek a mérés görbéivel. A levegőre vonatkozó együtthatókat a használt 
program adatbázisa tartalmazta.  Az áramlás minden esetben turbulens volt. A vezetők és a 
burkolat anyagának, illetve a levegőnek és az SF6 gáznak az anyagjellemzői a melléklet M3 
fejezetében megtalálhatók. 

A hősugárzás modellezéséhez ismernünk kell az anyagok felületén az emissziós tényezőt. 
Mivel erre vonatkozó adatot a berendezés fejlesztőjétől nem sikerült beszerezni, ezért hasonló 
berendezések korábbi vizsgálataira támaszkodtam. H. K. Kim és tsai. cikkükben [31] a 
sínekre ε=0,1, míg a burkolatra ε=0,3 értéket adtak meg, bár ők acél burkolattal számoltak, és 
írásukban nem egyértelmű, hogy a 0,3-es érték a burkolat külső, belső, esetleg mindkét 
oldalára vonatkozik. Más forrásokban, de fázisonként külön tokozású kapcsolóberendezésekre 
a sínekre szintén ε=0,1 adnak meg, azonban a külső felületre az előzőnél nagyobb, ε=0,85 
emissziós tényezővel is találkozhatunk [33]. A burkolat külső felületét általában fehér 
festékréteggel vonják be, amelynek hőellenállása vékonysága miatt elhanyagolható. Az 
áramlásra szintén kevés a hatása, ugyanakkor a sugárzási feltételeket már megváltoztatja. A 
[87] internetes oldalon számos anyagra, többek között különböző fehér festékekre is találunk 
– a termikus tartományra megadott – emissziós tényezőket. Ez alapján ε értéke fehér 
festékekre 0,8 ... 0,9 között változik. Ezen adatokat is figyelembe véve három külső felületre 
vonatkozó értékkel, εk=0,3, εk=0,6 és εk=0,85 emissziós tényezőkkel végeztem számításokat. 
A sínek és a burkolat belső felületére  εb=0,1 értéket írtam elő. Négy esetre azt is 
megvizsgáltam, hogy a sugárzás teljes figyelmen kívül hagyása – azaz εk= εb=0 – mennyiben 
befolyásolja az eredményeket. 
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5.2.1 A hőmérsékleti és az áramlási kép 
A szimulációk során mind a belső, mind pedig a külső gázáramlást modelleztem. A külső 

levegő áramlásának figyelembevételéhez a berendezést egy, annak méretéhez képest nagy, 3 
m sugarú kör középpontjában helyeztem el. Ez tulajdonképpen egy nagy átmérőjű szilárd falú 
cső modellje, amelyben az 1 atmoszféra nyomású levegő természetes konvekció révén 
szabadon áramolhat (36. ábra). A teljes modellre vonatkozó peremfeltételként ezen cső szélén 
állandó hőmérsékletet írtam elő. Ez a hőmérséklet a mérésekben is megadott kezdeti T0=16,2 
ºC, illetve a szabványban legfeljebb megengedett T0=40 ºC volt. A következőben közölt 
grafikonokon feltüntetett α külső hőátadási tényező minden esetben ehhez a T0 
hőmérséklethez viszonyítva értelmezhető. A sínek felületén és a burkolat belső oldalán a 
hőátadási tényező külső hőmérséklethez való viszonyítása nem sokat mond, hiszen az SF6 gáz 
hőmérséklete ettől jelentősen eltérhet. Mivel a gáz hőmérséklete is a szimulációk eredménye, 
ezért a belső felületekre hőátadási tényezőt nem adok meg. Tulajdonképpen erre nincs is 
szükség, hiszen a cél mindig a hőmérséklet meghatározása, amelyet a végeselemes számítás 
eleve biztosít. 

 
 

 

 
36. ábra. A geometriai modell. 

 
 
 
A 37a és 37b ábrákon megfigyelhetjük a berendezés belsejében kialakuló hőmérséklet-

eloszlást T0=16,2 ºC és a külső felületen ε=0,3 mellett, a sínek két eltérő pozíciójában. Az első 
esetben (a) egy sín felül, két másik pedig alul helyezkedik el, míg a második esetben (b) 
fordítva, két sín fent egy pedig lent. A felül található sín jól láthatóan jobban melegszik, mint 
az alsó, illetve a burkolat kerülete mentén nem teljesen egyenletes a hőmérséklet eloszlása. 
Hiába jó az alumínium ötvözet vezetőképessége, a nagy átmérőjű csőben a hő már nem tud 
teljesen kiegyenlítődni. A 37c ábra polárdiagramjain a burkolat külső kerülete mentén 
figyelhetjük meg a hőmérséklet T0-ról való növekedésének eloszlását mindkét esetre. Az a 
elrendezésben burkolat legmelegebb teteje kb. 4 ºC-kal magasabb hőmérsékletű, mint az 
oldala, illetve az aljához képest az eltérés kb. 10 ºC. Kisebb, kb. 7 ºC a legnagyobb eltérés a b 
elrendezésben, ahol a burkolati veszteségek maximuma más helyre esik. Ilyenkor már nem is 
feltétlenül a legfelső pont a legmelegebb. Az egyenetlenséget elsősorban a meleg SF6 gáz 
felfelé való áramlása okozza, bár hozzájárulnak a burkolati veszteségek is. Összevetve a 37c 
ábra a és b görbéjét az 35b ábra teljesítménysűrűség-eloszlásával és annak 180 fokos 
elforgatásával, a burkolati veszteségek nyoma jól követhető a hőmérsékletben.  
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37. ábra. Hőmérséklet eloszlása a berendezés a) és b) helyzetiben, illetve a hőmérsékletemelkedés a burkolat 

külső szélén ugyanezen pozíciókban c). T0=16,2 ºC, εk=0,3.   
 
 
 
A hőátadást nagyban befolyásolja a felületek mentén áramló gáz sebessége. A 38a és 38b 

ábrák a berendezés belsejében és azon kívül mutatják a gáz áramlását a gázrészecskék 
sebességét feltüntetve. A nagyobb áramlási sebességgel általában nagyobb hőátadás is 
párosul, ahogy azt a 38c ábra polárdiagramjai is jelzik. Megfigyelhető, hogy a külső oldalon, 
a burkolat tetőpontjánál a legkisebb az áramlási sebesség, holott az egyben az egyik 
legmelegebb pont is. Tehát a konvektív hőátadás pontos számításánál α-t nem elegendő csak a 
hőmérséklet függvényében megadni, a geometriai pozíciót is érdemes figyelembe venni. A 
burkolat külsején a hőátadás kismértékben növelhető a második elrendezést használva. 
Ilyenkor a sínek és velük együtt a burkolatban keletkező Joule-hő maximumok a tetőponttól 
távolabb kerülnek, mégpedig a felső sínek esetén a külső áramlási sebesség maximumának, 
vagyis a legerőteljesebb konvektív hőátadásnak a közelébe.  

 
 
 

 

 
38. ábra. Áramlási sebesség az SF6 gázban és a levegőben a berendezés a) és b) helyzetiben, illetve a hőátadási 

tényező a burkolat külső szélén ugyanezen pozíciókban c). T0=16,2 ºC, εk=0,3. 
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5.2.2 Mérési adatok 
A választás nem véletlenül esett erre a berendezéstípusra, ugyanis a sínek és a burkolat 

melegedésére vonatkozóan mérési adatok álltak rendelkezésre. A mérést Koreában a 
szabványban [83] előírt módon, egy 3,7 méter hosszú tokozott sínszakaszon végezték (lásd 
M2 melléklet). A három fázisra 14 órán keresztül 60 Hz frekvenciájú 3000 A szimmetrikus 
terhelőáramot kapcsolva a berendezés több pontján mérték a kialakuló hőmérsékletet. A 
mérési adatok a mellékletben megtalálhatók. Ezek közül számomra a sínek és a burkolat 
hőmérséklete volt érdekes. A mérés során a kezdeti, illetve környezeti hőmérséklet 16,2 ºC 
volt. 

A mellékletben található táblázatban jól megfigyelhető, hogy a sínek hőmérséklete 
különböző pontokon a környezethez képest 43,9 ... 47,2 ºC-kal emelkedett (lásd a M2B 
mellékletben található táblázatot). A fejlesztő cég tájékoztatása alapján a sínek 3, 4 és 5 
mérési pontjain két sín (A, B) felül, egy pedig alul helyezkedett el (C). A 6, 7 és 8 pontoknál 
egy fáziscsere történt, amely az üzemi körülmények közt használt elrendezésre való áttérést is 
jelenti, vagyis alul kettő, felül pedig egy áramvezető sínt. Sajnos a rajz alapján nem lehet 
egyértelműen kikövetkeztetni, hogy mely fázis pontosan melyik pozícióban helyezkedett el, 
illetve ennél bővebb információt nem sikerült a mérésről beszerezni. A mérési pontok minden 
esetben a csatlakozási pontokhoz, illetve a gázteret elválasztó szigetelőtárcsához viszonylag 
közel estek, ami bizonyos mértékben rontja a 2D modellel való összehasonlíthatóságot. A 
közeli csatlakozási pontoknál az érintkezők fokozott melegedése és az elválasztó 
szigetelőtárcsa befolyásolja mind a gáz áramlását, mind a hőmérséklet-eloszlás alakulását. A 
burkolaton két ponton mérték a hőmérséklet változását, amely 24,6 illetve 21,5 ºC volt. 

 
 

5.2.3 A számított adatok értékelése és méréssel val ó összehasonlítása 
A 4. Táblázatban a számítások eredményeit hasonlíthatjuk össze egymással és a mért 

adatokkal. Az itt található értékeket az elektromágneses és a termikus modellek teljes, oda-
vissza irányú csatolásával végrehajtott szimulációk szolgáltatták. A számítások során két 
paramétert – a T0 környezeti hőmérsékletet és az εk külső emissziós tényezőt – változtatva 
vizsgáltam a hőmérséklet ∆T növekedését a két alapelrendezés burkolatában és a sínjeiben. Ez 
mindkét esetben a külső felületen megjelenő legnagyobb hőmérsékletet jelentette, mivel a 
mérőszondákat itt lehetett elhelyezni, továbbá a szabvány a burkolat kívülről érinthető 
részeire ír elő maximális hőmérsékletet. A sínekben a keresztmetszetbeli és a kerület menti 
hőmérsékletkülönbség gyakorlatilag elhanyagolható, tized fok nagyságrendű, így a mérési 
pont helye nem lényeges. A burkolat vékony falában szintén csekély az eltérés, viszont az 
5.2.1 pontban megfigyelhettük, hogy a kerület mentén már nem. A burkolat az a 
elrendezésben a legmagasabban található pontnál, míg a b-nél ahhoz képest valamelyest a 
veszteségmaximumok irányában eltolva volt a legmelegebb. Bár ez utóbbinál a tetőpont és a 
legmelegebb hely közti eltérés minden esetben kevesebb volt, mint 1 ºC.  

A táblázat fejlécében a zárójelben található számok a számításoknak leginkább 
megfeleltethető mérési pontok számát jelzik (lásd melléklet M2 fejezet). Az a elrendezés alatt 
a 6, 7. és 8. pontok sorrendje bizonytalan, ezek egy fáziscsere, illetve az a és b elrendezés 
közti átmenet közelébe esnek. A b elrendezés pontjai közül a 3. és 4. sorrendje lehet eltérő. 

A külső felületen a hősugárzás hatása a táblázat számadatai alapján nyilvánvaló. Az εk 
emissziós tényező néhány tizeddel való növekedése mind a sínek, mind a burkolat 
hőmérsékletének számottevő és nagyjából hasonló nagyságú csökkenéséhez vezet. Jóllehet, 
bármely sín és a burkolat hőmérséklete közti különbség enyhén csökken εk növekedésével, 
amely elsősorban a kisebb hőmérsékletű sínek kisebb ellenállásán keletkező kevesebb Joule-
hővel magyarázható. Ez a megállapítás egyben egy látszólagos ellentmondást is felvet. Ha 
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összehasonlítjuk a T0=16,2 ºC-hoz és a T0=40 ºC-hoz tartozó eredményeket, feltűnhet, hogy a 
nagyobb környezeti hőmérsékletnél ∆T a legtöbb esetben nem, vagy csak enyhén növekedett 
meg, ami látszólag ellentétes az előző állítással. Azaz azzal, hogy a nagyobb hőmérsékletű 
vezetők nagyobb vesztesége erőteljesebben melegít. Nem szabad azonban megfeledkeznünk 
arról, hogy a felületen sugárzással átáramló teljesítmény nem a hőmérsékletkülönbséggel, 
hanem az abszolút hőmérsékletek negyedik hatványának különbségével arányos [75]. 
Tulajdonképpen ez is azt mutatja, hogy a külső sugárzás a levegő áramlásával elszállított 
hőhöz képest nem elhanyagolható. Ezt bizonyítja az is, hogy εb=εk=0 esetén a magasabb 
kezdeti hőmérséklet tényleg 4...6 ºC-kal nagyobb hőmérsékletemelkedéssel jár.  Az 5.2.1 
pontban megállapítottuk, hogy a berendezés 180 fokos elfordításával a b elrendezésben 
kismértékben növelhető a külső, konvektív hőátadás. Ha sugárzás nem lenne, akkor a burkolat 
maximális hőmérséklete így – a sínekéinek enyhe növekedése mellett – közel 2 ºC-kal lenne 
csökkenthető (lásd a táblázat első és ötödik sora). Minél nagyobb εk, annál kisebb ez az 
eltérés.  

A burkolaton belüli sugárzott hőátadás kevésbé befolyásolja a hőmérsékletet. A táblázat 
számított értékeinek utolsó sora εb=0,3-del számolt hőmérsékleteket mutat. Jól láthatóan nincs 
számottevő csökkenés az εb=0,1-es eredményekhez képest. Ez a 4 bar nyomású, nagy 
sűrűségű SF6 gáz levegőnél jóval nagyobb hőkapacitásának és kisebb viszkozitásának, azaz 
jóval kedvezőbb hőszállító képességének tudható be, amelyhez képest a sínek és burkolat 
közötti sugárzott hőátadás már sokkal inkább elhanyagolható. 

A mért és számított adatokat összehasonlítva, a sínek mért hőmérsékletei leginkább az 
εk=0,6-tal futtatott szimulációk eredményeihez esnek közel, ugyanakkor a burkolat 
hőmérséklete jobban megfelel az εk=0,85-tel számítottnak. Az összehasonlításnál azonban 
figyelembe kell vegyük a mérési pontok elhelyezkedését. A sínek esetén a hőmérsékletet 
minden esetben a csatlakozókhoz viszonylag közel mérték, hiszen itt – az érintkezők átmeneti 
ellenállásán keletkező nagyobb veszteség miatt – nagyobb melegedésre lehet számítani. Ez 
megmagyarázhatja a 2D modell eredményeiben a néhány ºC-os eltérést, amely a mért 
értékeknél biztosan kisebb hőmérsékletet kell eredményezzen. Ennek alapján feltételezhető, 
hogy a berendezés alumínium burkolatát kívülről kb. εk=0,85 emissziós tényezőjű bevonat 
borította. 

 
  

4. Táblázat. Legnagyobb hőmérsékletemelkedés a berendezés burkolatának külső oldalán és a sínjeiben. A 
zárójelekben megadott számok a számításnak leginkább megfeleltethető mérési pontok számát jelzi (lásd 

melléklet). 
∆T [ºC] 

a elrendezés: 
C  B

A   b elrendezés: 
A  

   BC    T0 [ºC] εk εb 
Burk. 
(13) 

A 
(8) 

B 
(7) 

C 
(6) 

Burk. 
(12) 

A 
(5) 

B 
(3) 

C 
(4) 

16.2 0.00 0.00 68.9 94.9 92.0 91.8 67.0 88.2 95.2 96.0 
16.2 0.30 0.10 40.2 60.7 58.9 58.9 38.9 56.1 60.7 60.9 
16.2 0.60 0.10 28.5 46.6 45.2 45.2 27.7 43.6 46.8 46.5 
16.2 0.85 0.10 22.8 39.5 38.4 38.3 21.8 36.6 39.4 39.4 
40.0 0.00 0.00 73.4 100.7 97.6 97.5 71.6 94.2 101.5 102.0 
40.0 0.30 0.10 40.1 60.8 58.9 59.0 39.8 57.8 61.7 61.5 
40.0 0.60 0.10 27.1 45.1 43.6 43.8 26.0 42.2 44.7 44.8 
40.0 0.85 0.10 21.0 37.5 36.3 36.3 20.2 35.1 37.6 37.7 

Számított 
értékek, 

oda-
vissza 

csatolás 

40.0 0.60 0.30 26.6 44.8 43.5 43.1 - - - - 

Mért 
értékek 

16.2 - - 21.5 46.7 43.9 46.1 24.6 46.6 47.2 47.1 



Villamos berendezések állandósult melegedése 
 

 68 

Megvizsgáltam még, hogy mekkora eltérést eredményez csak egyirányú csatolás 
alkalmazása, vagyis ha nem vesszük figyelembe a villamos vezetőképesség 
hőmérsékletfüggését. Ez jelentős számítási idő megtakarítással jár, hiszen csak egyszer kell 
lefuttatni mind az elektromágneses, mind pedig a hőmérsékleti analízist. A szabványban 
megengedett hőmérsékletekből kiindulva vizsgáltam az a elrendezést, εk=0,85 külső emissziós 
tényezőt feltételezve. A megengedett legnagyobb, illetve annál 10 és 20 ºC-kal kisebb 
hőmérsékletekhez tartozó fajlagos ellenállásokkal számoltam. 

Az eredményeket az 5. Táblázat foglalja össze, illetve azokat a 4. Táblázat nyolcadik 
(szürkével jelzett) sorának azonos feltételekkel, de oda-vissza irányú csatolással kapott 
adataival hasonlíthatjuk össze. Látható, hogy a legnagyobb fajlagos ellenállásból kiindulva, a 
pontosabb számításhoz képesti különbség 2..3 ºC-on belül van. Ez egy becsléshez elegendő, 
hiszen a 2D számításból eredő hiba, illetve hogy ilyenkor nem tudjuk figyelembe venni az 
érintkezők melegítő hatását, ennél nagyobb eltérést okoz. 

A fejlesztők számára mindig az a kérdés, hogy a keletkező hőt hogyan lehetne minél 
hatékonyabban a sínekről a környezetbe juttatni. Egyértelmű, hogy ez a hő végső soron a 
burkolaton keresztül tud távozni. Esetleg lehet próbálkozni a sínek felületén az emissziós 
tényező növelésével, azonban láthattuk, hogy a nagy nyomású SF6 gázban a konvekció sokkal 
erőteljesebb hatással bír. Mivel ide a villamos térerősség megnövelése nélkül hűtőbordákat 
nehéz lenne elhelyezni, érdemes inkább burkolaton kívüli hőátadásra koncentrálni. Megoldás 
lehet a burkolaton a hossztengelyre merőleges oldalfalú hűtőbordák elhelyezése. 

 
 

 
5. Táblázat. Legnagyobb hőmérsékletemelkedés a berendezés burkolatának külső 

oldalán és a sínjeiben állandó fajlagos ellenállással számolva. Tρs és Tρb a sínek és a 
burkolat fajlagos ellenállásait meghatározó hőmérsékletek. 

∆T [ºC] 

a elrendezés: 
C  B

A     T0 [ºC] 
Tρs 

[ºC] 
Tρb 

[ºC] 
Burk. A B C 

40.0 105.0 70.0 22.6 40.0 38.8 38.8 

40.0 95.0 60.0 22.1 39.1 38.0 38.0 
Egyirányú 
csatolás 

40.0 85.0 50.0 21.6 38.3 37.2 37.1 
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5.3 Egyerű kábelek állandósult melegedése 
A földbe fektetett kábelek állandósult melegedésének számítása valamivel egyszerűbb 

feladatot jelent, mint a gáznemű szigetelőanyagot tartalmazó kapcsolóberendezéseké, hiszen 
nincs konvekciós hőátadás, így áramlási térrel nem kell számolnunk. Kivételt képeznek a 
védőcsőben vagy kábelalagútban elhelyezett elrendezések [67], amelyekkel itt nem 
foglalkozom. 

Két kábeltípust vizsgáltam [61], egy KöF és egy NF kábelt sík és háromszög 
elrendezésben, a sík elrendezésnél wk=70 mm fektetési távolsággal, a háromszögnél egymást 
érintő kábelekkel, mindkét esetben hg=1m fektetési mélységben (lásd 14. ábra): KöF - 
NA2XSY 1x240 RM/25 6/10kV és NF - A2XS(FL)2Y 1x630 RM/105 76/132kV. A 
modellezett kábelvonalak egyrendszerűek. A huzalárnyékolást különálló vezetőkkel 
modelleztem, a KöF kábelnél 0,8, míg az NF-nél 1 mm2 keresztmetszetű huzalokkal, amelyek 
50, illetve 134 db, a kerület mentén egyenletesen elosztott árnyékolóhuzalt jelentenek. A 
kábelek vezető ereit háromfázisú szimmetrikus árammal gerjesztettem, melynek effektív 
értéke a kábelek névleges áramával egyezett meg.  A névleges áramot a gyártó háromszög-
elrendezésre adja meg, KöF kábelre Ir=421 és NF-re Ir=671 ampert. Mivel vízszintes 
elrendezésben a kábelek egymástól távolabb helyezkednek el, és árnyékolásukban nagyobb 
veszteség keletkezik, ebben az esetben egy általam becsült k=0,9 értékű módosító tényezővel 
korrigáltam az áramokat, így  Ir=379 A és Ir=604 A terhelőáramot határoztam meg. A huzal-
árnyékolások mindkét végen rövidrezártak és földeltek. Az XLPE érszigetelés vastagsága 5,5, 
illetve 18 mm, míg a PVC köpenyszigetelésé 1,9 és 3,9 mm.  

A 3.4.1. fejezetben ismertetett két végeselem modellt hasonlítottam össze. A kábel 
vezetőinek, árnyékolásának és szigetelésének modellezésekor figyelembe vettem az 
anyagjellemzők hőmérsékletfüggését is (lásd M3 melléklet) [88]-[92]. Olyan számításokat is 
végeztem, amelyeknél a villamos anyagjellemzők a hőmérséklet függvényében nem változtak 
(egyirányú csatolás). Mivel a kábelkatalógus a fenti névleges terhelhetőségeket λtalaj=1 
W/(mK) hővezetőképességű talajba való fektetésre adja meg, ezért a modellbeli talajra is ezt 
az értéket írtam elő. Peremfeltételként a talaj felszínén és a modellt körülvevő peremén 
állandó, T0=20 °C hőmérsékletet írtam elő, elhanyagolva a talajhőmérséklet mélység szerinti 
enyhe változását [52]. 

 
 

5.3.1 Hőmérséklet eloszlása a talajban és a kábelekben 
A 39. ábrán egy sík és egy háromszög fektetésű kábelelrendezésre figyelhetjük meg a 

kábelekben és a környező talajban kialakuló hőmérsékleteloszlást. Mivel a kábelek 
melegedésért leginkább a vezetőkben folyó áramok keltette Joule-hő a felelős, és a 
hőmérséklet emelkedésére az érszigetelés a legérzékenyebb, ezért a vezető ereknek és az 
árnyékoló huzaloknak a szigetelést érintő felületén alakulhatnak ki melegedés szempontjából 
kritikus helyek. Emiatt mind a teljesítmény, mind pedig a hőmérséklet eloszlását ezen 
pontokon vizsgálom. Ezek a pontok egy 2D modellben egy körvonal mentén jelennek meg 
(illetve a vékony árnyékoló huzalokban mind a teljesítmény, mind pedig a hőmérséklet 
eloszlása egyenletesnek vehető), így a számértékek szemléletes bemutatására a már korábban 
is használt polárdiagrammok kiválóan alkalmasak. Bár ez a fajta ábrázolásmód nem mutatja a 
vezető ér és a szigetelők belsejében, illetve a talajban kialakuló értékeket, számunkra mégis 
megfelelő, hiszen számszerű értékeket biztosít a szigetelés melegedése szempontjából kritikus 
pontokon. 
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39. ábra. Állandósult hőmérséklet-eloszlás a kábelekben és a talajban az NF kábelek névleges terhelése mellett 

sík a) és háromszög b) fektetés esetén. 
 
 
 
A 40. és 41. ábrákon a 3.4.1 fejezetben ismertetett párhuzamos és csavart FE 

szimulációkból származó, a vezetők felületén, illetve az árnyékoló huzalokban fellépő 
hőmérséklet eloszlását hasonlíthatjuk össze. Megfigyelhetjük, hogy a vezető ér kerülete 
mentén gyakorlatilag állandó a hőmérséklet, amely – annak jó hővezető-képességéből 
adódóan – igaz a vezető teljes keresztmetszetére is. Az árnyékoló huzalokon belül, azok kis 
mérete miatt, ez fokozottan igaz, ezért a 41. ábra értékei az egyes huzalok hőmérsékletét 
mutatják.  Eltérés mutatkozhat a huzalok és az ér, illetve az egyes huzalok között. 
Megfigyelhető, hogy a huzalok közötti hőmérséklet eloszlásáért elsősorban nem a bennük 
keletkező teljesítmény, hanem a szomszédos kábelek egymást melegítő hatása a felelős. A 
kábelek egymáshoz közelebbi oldala jobban melegszik, amely hatás fokozott mértékben 
jelentkezik a kábelek egymást érintő, háromszög-elrendezésénél. 

Jól láthatóan az eltérés a két FE modellel kapott eredmények között minimális, a KöF 
kábel sík elrendezésénél gyakorlatilag észrevehetetlen. Ez a 3.4 fejezet eredményeit igazolja, 
ahol megállapítottuk, hogy a kis keresztmetszetű árnyékolással rendelkező KöF kábelre a két 
modellel számított teljesítmény-eloszlásban elhanyagolható a különbség. A két modell 
eltérése a huzalok teljesítmény-eloszlásában (lásd 21. ábra) a többi esetben is csak 
minimálisan befolyásolja a hőmérsékletet. Az eltérés a vezetőkre minden esetben kevesebb, 
mint 0,5 ºC, bár az NF esetben az árnyékolás egyes pontjain valamelyest meghaladhatja az 1 
ºC-ot. Ennek oka, hogy a párhuzamos modellnél a huzalárnyékolás egyenetlenebb 
árameloszlása valamelyest nagyobb veszteséggel jár. Ugyanakkor a 3.4 fejezetben azt is 
megállapítottuk, hogy üzemi körülmények között a vezető erek veszteségei sokkal 
jelentősebbek, így a hőmérséklet eloszlására is nagyobb a hatásuk. A sík és háromszög 
elrendezésnél nagyjából azonos az eltérés, holott láthattuk, hogy a sokkal közelebb 
elhelyezkedő kábelek miatt háromszögben sokkal nagyobb a párhuzamos modell 
teljesítmény-eloszlásbeli torzítása. Jóllehet a torzítás nagyobb, azt is tudjuk, hogy ilyenkor 
jóval kisebb az árnyékolás vesztesége, így a hőmérsékletre való befolyása is. 
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a) b) 

40. ábra. Párhuzamos és csavart FE modellekből kapott hőmérséklet-eloszlás a vezetők felülete mentén a) sík és 
b) háromszög elrendezésre. 

 
 
 

 

 
a) b) 

41. ábra. Párhuzamos és csavart FE modellekből kapott hőmérséklet-eloszlás az árnyékoló huzalokban a) sík és 
b) háromszög elrendezésre. 

 
 
A kapcsolóberendezés vizsgálatához hasonlóan a kábelek esetére is végeztem 

számításokat állandó villamos anyagjellemzők feltételezésével, azaz egyirányú csatolással. A 
kábelek vezetőire megengedett maximális hőmérséklet 90 °C [61]. Két különböző – Tρ=60 °C 
és a megengedett Tρ=90 °C – hőmérsékletnek megfelelő (lásd M3 melléklet M3-1. ábra), 
állandó fajlagos ellenállásértékekkel  számított hőmérséklet-eloszlást vethetünk össze a 42. és 
43. ábrákon. A 42. ábra polárdiagramjai a vezetők, a 43. ábra diagramjai a huzalárnyékolás 
hőmérsékletét mutatják NF és KöF kábelekre. A kétirányú csatolás eredményeivel való 
könnyebb összehasonlíthatóság érdekében, halványan az előző ábrák hőmérsékletei is 
láthatók a grafikonokon. A számítási hiba értelemszerűen annál nagyobb, minél nagyobb a 
választott fajlagos ellenálláshoz tartozó hőmérséklet és a pontosan számított hőmérséklet 
különbsége. 
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a) b) 

42. ábra. Hőmérséklet-eloszlás a vezetők felülete mentén eltérő, hőmérséklet-független fajlagos ellenállások 
mellett, a) sík, b) háromszög elrendezésre. 

 
 
 

 

 
a) b) 

43. ábra. Hőmérséklet-eloszlás a huzal-árnyékolásban eltérő, hőmérséklet-független fajlagos ellenállások mellett, 
a) sík, b) háromszög elrendezésre. 

 
 
 
Mivel a névleges terhelhetőséget a gyártók a megengedett hőmérséklethez választják, 

ezért nem meglepő, hogy Tρ=90 °C választása mellett a hiba csekély mértékű. Bár azt is 
megfigyelhetjük, hogy az NF kábel háromszög fektetésénél a megadott névleges 
terhelőárammal a vezetők hőmérséklete meghaladja a megengedett értéket, és az így kisebbre 
választott fajlagos ellenállás közel 2 °C-kal kisebb vezető hőmérsékletet eredményez. Egy 
rosszul becsült választás (Tρ=60 °C) már 7...8 °C-os különbségeket is eredményezhet a pontos 
értékekhez képest. Tehát érdemes az elektromágneses és termikus modellek között kölcsönös 
csatolást megvalósítani.  
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6 1D modellek zárlati áramimpulzusok okozta 
veszteségeloszlás számításához [20]-[23] 

 
A rövid idejű áramimpulzusok hatására az áramkiszorítás sokkal jelentősebb mértékben 

jelentkezhet a nagyáramú vezetőkben és érintkezőkben, mint ahogyan az tartós terhelés esetén 
várható. Emiatt az – akár egyenfeszültségről táplált – áramkörökben fellépő zárlati áram gyors 
megszakításakor sokkal egyenlőtlenebb veszteségi teljesítmény- és hőmérséklet-eloszlásra 
számíthatunk, mintha hosszabb idejű, kvázistacioner váltakozó áram folyna a körben. Jóllehet 
a 7. fejezetben látni fogjuk, hogy a nagyon rövid idejű áramimpulzusok a nagy 
keresztmetszetű vezetők hőmérsékletét csak elhanyagolható mértékben növelik, a hatás már 
közel sem hagyható figyelmen kívül olyan helyeken, ahol az áram kis keresztmetszetű vezető 
részekre korlátozódik, mint pl. az érintkező szerkezetek áramszűkületei. Az érintkezőkön 
átfolyó egyenetlen áram a nagy átmeneti ellenálláson már jelentős hőmérsékletbeli 
különbségekhez, így helyi túlmelegedéshez, sérüléshez vezethet. Az érintkezők 
melegedésének számításával a szakirodalomban is foglalkoztak [93], [2], bár elhanyagolták az 
áramkiszorítás hatását.  

A tranziens áram okozta fokozott áramkiszorítás jelenségét különböző, magában álló 
vezetőkre már mások is vizsgálták [94], [95], bár az itt tárgyalt módszertől eltérő 
megközelítésben. E. Bolte [95] egy magában álló, kör keresztmetszetű elrendezést vizsgálva, 
a tranziens viselkedést DC gerjesztés ki és bekapcsolására vezette le. Abból indult ki, hogy 
ezen esetek szuperpozíciójával bármely jelalak kívánt finomsággal közelíthető. A 
dolgozatomban tárgyalt módszer eltér ettől a megközelítéstől. A legegyszerűbben kezelhető 
(egydimenziós) geometriákra levezetett, a jelek spektrális felbontásán alapuló összefüggések 
a fizikai folyamatokat teszik érthetővé. Ezek az összefüggések a gyakorlati esetekben 
előforduló szinuszos zárlati impulzusokra olykor zárt alakban is megadhatók. A folyamatok 
megértése után felállított hipotézist, miszerint egy háromfázisú rendszerben, a nem magukban 
álló vezetők kerülete mentén kialakuló árameloszlás a kvázistacioner esethez képest 
egyenlőtlenebbé válik, már végeselem szimulációkkal vizsgáltam a 7.1 fejezetben. 

A következőkben különböző zárlati áramimpulzusok okozta áramkiszorítás hatásának 
vizsgálatát közlöm egydimenziós áramvezető modelleken elvégzett számítások alapján. Az 
összefüggéseket és az eredményeket több, társszerzőkkel közösen publikált folyóirat és 
konferenciacikk [20]-[23] összefoglalásaként adom meg, ezért a részletes levezetéseket 
mellőzöm, azok a hivatkozott publikációkban megtalálhatók. Az alaphipotézis felvetése, 
illetve a levezetett összefüggések alapján az itt közölt következtetések levonása saját 
eredmény, a részletek kidolgozásában, a villamosságtani összefüggések levezetésében 
kollégáimnak is jelentős szerepe volt. 

Az egydimenziós, analitikus számítási modellekben a C90 o=ϑ  (térben és időben) 
állandó hőmérsékletű réz vezető fajlagos ellenállása ρ=2,27·10-8 Ωm. 
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6.1 Áramimpulzusok id őfüggvényei és spektruma 
Feltételezzük, hogy a zárlati áram zérus értékről kezd folyni a τv időállandóval jellemzett 

induktív zárlati áramkörben, váltakozó áramú zárlat esetén f0=50 Hz frekvenciájú szinuszos 
feszültség hatására. Ez a gyakorlatban vagy zárlatra való rákapcsolást jelent, vagy azt, hogy a 
zárlat terheletlen (üresjárási) állapotból jött létre. Két – a későbbi szimulációkban is 
megjelenő – váltakozó áramú zárlati impulzus esetére mutatom be a vezetőkön és az 
érintkezőkön átfolyó áramimpulzusok melegítő hatását (44. ábra): 

 
a) szinuszos, 
b) a lehető legnagyobb csúcsértéket elérő egyenáramú összetevővel rendelkező szinuszos 

áram. 
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44. ábra: A vizsgált áramimpulzusok időfüggvényei. A szaggatott vonal jelöli a megszakítás nélküli, a vastag 

folyamatos vonal az t0-nál történő megszakítással kialakuló esetet: a) szinuszos impulzus; b) szinuszos impulzus 
egyen-összetevővel.  

 
Az impulzusok időtartama t0. Ez váltakozó áramú zárlat esetén például az α0=t0ω0=t0·2πf0 
szögértékkel is megadható. Az analitikus modellben az áramköri elemek (a kör hatásos 
ellenállása és induktivitása) állandó értékű. Ezen feltételezés szerint – egyebek mellett – az 
áramimpulzusok keltette áramkiszorításnak az áram időfüggvényére gyakorolt hatása nincs 
figyelembe véve. 

A modellezett áramimpulzusok a gyakorlatban a megszakítók záró-nyitó érintkezőinek 
melegedésére vonatkoztathatók. A 38a és 38b ábrákon szereplő áramimpulzus-modelleknél a 
t0 egyúttal az érintkezők nyitásának pillanata. Eddig tart ugyanis a nagy áramú áramvezető 
érintkezők kis keresztmetszetű szűkületeinek az egyenlőtlen árameloszlásból adódó fokozott 
termikus igénybevétele. Ezután az áram már nem terheli a záró-nyitó érintkezőt, mivel az 
rövid ideig az ívhúzó érintkezőkön folyik tovább. 

Az áramimpulzusok kvázistacioner csúcsértékét IC-vel jelöve, a két időfüggvény képlete a 
következő: 
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b) 
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A zárlati áramkörök időállandója τv =16 ms, amely cosφ=0,1951 teljesítménytényezőnek felel 
meg. Ez a nagy és kisfeszültségű jellemző értékek átlagának tekinthető. Az egydimenziós – 
geometriailag három, vagy két irányban végtelen kiterjedésű – áramvezető modellkben a 44. 
ábra időfüggvényein és a (42)-(43) képletekben CI  helyett CH  érvényes, és ilyenkor 

kA/m100=CH . 
Az impulzusok időfüggvényeiből az áramok amplitúdósűrűségei az 
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összefüggéssel határozhatók meg, melyből a fenti esetekre számított spektrumok néhány 
jellemző t0 időpontra a 45. ábrán figyelhetők meg. Mint látható, mindegyik 
impulzusmodellnél kis megszakítási idők, vagyis kis impulzusszélességek esetén jelentős a 
nagyfrekvenciás összetevők alapharmonikushoz viszonyított aránya. Tisztán szinuszos esetre 
a spektrum meghatározásának lépései és a zárt alakú összefüggésként kapott végeredmény a 
[21]-ben megtalálhatók. 
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45. ábra: Egyenáramú összetevőkre normált amplitúdósűrűség függvények különböző t0 idők esetén.  a) 

szinuszos impulzus; b) szinuszos impulzus egyen-összetevővel.  
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6.2 Egydimenziós áramvezet ő-modellek 
A következőkben az áramsűrűség- és energiasűrűség-eloszlás számításokat a 

legáltalánosabb, ugyanakkor a legegyszerűbben leírható egydimenziós modellre, vagyis a 
végtelenféltér-vezetőre (46a ábra) mutatom be. A vizsgálat során világossá válik, hogy az 
áramimpulzus lefolyása során hogyan oszlik el az áramsűrűség és a veszteségi energia a 
vezető belsejében. A számítások szempontjából bonyolultabb, de a valósághoz valamivel 
közelebb álló képet kapunk a végtelen kiterjedésű lemezmodell (46b ábra) bevezetésével. Ez 
utóbbinál lehetőség kínálkozik az egyenáramú ellenálláson létrejövő veszteségek 
meghatározására is, amely végtelen féltér esetén nem értelmezhető. Mindkét modell esetén 
összehasonlítom az összes veszteségi energiát a stacioner, f0 hálózati frekvenciás ellenálláson, 
illetve lemezmodellnél az egyenáramú ellenálláson keletkezett veszteségi energiával is. 
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46. ábra: Egydimenziós modellek: a) végtelen féltér; b) végtelen kiterjedésű lemez. 
 
 

6.2.1 Áramimpulzusok energiája végtelen féltérben é s lemezben 
A számítás a tér frekvenciafüggő impedanciájának ( HjZE )( ω= ) felhasználásával 

végezhető, ahol inverz Fourier-transzformációval E időfüggvénye 
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A felületegységenkénti pillanatnyi teljesítmény E(t)H(t), tehát a felületegységenként 
keletkezett energia: 
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Végtelen féltér (46a ábra) esetén a frekvenciafüggő ellenállás 
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2
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ahol δ az ω körfrekvenciához tartozó behatolási mélység, a hálózati frekvenciás ellenálláson 
keletkezett energia pedig, ha i=lH: 
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Véges szélességű, végtelen kiterjedésű  lemez (46b ábra) esetén a frekvenciafüggő ellenállás: 
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ahol d a lemez szélessége. A hálózati frekvenciás ellenálláson keletkező felületegységenkénti 
Wf0/A energia R(ω)=R(ω0) helyettesítéssel a (46) összefüggésből nyerhető. Mivel i=2lH és 
A=2bl, az egyenáramú ellenálláson keletkező energia: 
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Az 47a és 47b ábrák a t0 megszakítási idő függvényében mutatják különböző szélességű 

vezetőkre az áramkiszorításból adódó veszteségtöbblet arányát az egyenáramú ellenállással 
(W/W=), illetve a kvázistacioner, 50 Hz-es ellenállással számolt veszteségi energiához 
viszonyítva (W/Wf0). Az f0 frekvenciájú szinuszhullám δ0 behatolási mélysége δ0=10,73 mm. 
Az ábrákból látható, hogy kis t0-ak esetén, amikor a spektrumban (45. ábra) nagyobb a 
nagyfrekvenciás összetevők aránya, mind a két esetben jóval nagyobb veszteségi értékeket 
kapunk, mintha a mérnöki gyakorlatban megszokott egyenáramú vagy akár hálózati 
frekvenciás ellenálláson keletkező veszteségi energiával számolnánk. Pl. a δ0 behatolási 
mélységnél jelentősen nagyobb lemezszélességnél, t0=0,5 ms hosszú, tisztán szinuszos 
impulzus (47a ábra) esetén a kvázistacionerhez viszonyítva az arány értéke 3.87. Az is 
látható, hogy áramnullátmenet környékén történő megszakításkor ez az érték viszont kisebb, 
mint 1 (t0=10 ms-nál szinuszos esetben W/Wf0=0,81), vagyis áramnullátmenetben történő 
megszakításkor kisebb energia terheli az érintkezőket a hagyományos módon számolt 
értéknél. Nagyobb impulzushosszaknál ez az arány ingadozásokkal az 1 értékhez tart. Ez 
utóbbi igaz az egyenösszetevővel rendelkező szinuszos impulzus (b) esetére is. 

A behatolási mélységnél jóval kisebb lemezszélességek esetén nincs jelentős eltérés, 
vagyis ebben az esetben az egyenáramú ellenállással számolt érték is megfelelő eredményt ad. 
Elegendően nagy lemezszélességnél a kvázistacioner esethez viszonyított arány megegyezik a 
végtelen féltérre számítottal.  
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47. ábra: Veszteségek aránya az egyenáramú ellenálláson és a hálózati frekvenciás ellenálláson keletkezett 

veszteségi energiához viszonyítva végtelen féltér- és lemezmodell esetén. a) szinuszos impulzus; b) szinuszos 
impulzus egyen-összetevővel.  

 
 

6.2.2 Árams űrűség-eloszlás végtelen féltérben 
Ha a határoló síkon az impulzus gerjesztésű mágneses térerősség spektrumát )( ωjFH  

jelöli, akkor az áramsűrűség spektruma 
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és a határolósíktól x távolságra az áramsűrűség pillanatértéke  
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A kumulált energiasűrűség a határfelülettől x távolságra a következőképpen fejezhető ki az 
áramsűrűség spektrumával: 
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A 48. ábra az áramsűrűség pillanatértékét mutatja t0=2,5 ms idő esetén különböző 

időpontokra a vezető belsejében, ha a gerjesztő mágneses tér csúcsértéke HC=100 kA/m. 
Megfigyelhető, hogy az impulzus megszűnte után a vezetőben örvényáram formájában 
továbbra is folyik áram.  

A 49. ábrán különböző impulzushosszak esetén megfigyelhető a vezetők belsejében az 
áramimpulzus okozta veszteségi energia sűrűségének eloszlása, amely összehasonlítható egy 
f0, hálózati frekvenciás gerjesztés esetén kialakuló – a vezető felületétől x távolságban  
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48. ábra: Áramsűrűség eloszlások végtelen féltér vezetőben t0=2.5 ms esetén. a) szinuszos impulzus; b) szinuszos 
impulzus egyen-összetevővel. 

 
 

függvény szerint csökkenő – kvázistacioner energiaeloszlással. Ezt az ábrán szaggatott vonal 
jelöli. t0 növelésével a vezetőn fellépő veszteség, így annak melegedése is nő, éppen ezért 
szemléletesebb képet ad az energia eloszlásáról, ha a görbék a felület menti (x = 0) értékre 
normáltak. A nagyfrekvenciás összetevők okozta áramkiszorítás hatására az eloszlások 
eltérnek a szinuszos esettől, a veszteségi energia jelentős része a felület közelében 
koncentrálódik. Nagyobb megszakítási időknél a görbék egyre jobban megközelítik az 
állandósult esetet, ami szinuszos gerjesztéskor 50 Hz-es eloszlást jelent. 

A görbék közelíthetők egy-egy (54) alakú exponenciális eloszlással, ahol δ0 helyére az 
adott esethez tartozó δe egyenértékű behatolási mélység helyettesítendő. Ez utóbbit 
meghatározásom szerint az az x hely jelöli, ahol a görbe kezdeti értékéről annak e -2-szeresére 
csökken. Az így megadott δe-hez már megadható egy jellemző fe egyenértékű frekvencia, 
amely megmutatja, hogy adott jelalak és impulzusszélesség esetén a vezetőben kialakuló 
energiasűrűség-eloszlás milyen frekvenciájú kvázistacioner eloszlásnak felel meg leginkább. 
Az fe/f0 arány t0 függvényében való változását az 50. ábra mutatja. 

Látható, hogy rövid impulzusoknál ez az arány jelentős mértéket is elérhet. Így pl. t0=1 ms 
esetén tisztán szinuszos impulzusnál (50a ábra) értéke 17,13, ami egy 856 Hz-es 
kvázistacioner eloszlásnak felel meg. De még 5 ms-nál, vagyis negyed periódusnál is 4-szeres 
(50a ábra) vagy akár 8-szoros (50b ábra) frekvenciával számolhatunk.  

Megállapítható, hogy a tisztán szinuszos impulzus esetén a félperiódusnál történő, vagy 
azon túli megszakításkor az egyenértékű frekvencia már alig tér el a hálózati frekvenciától. 
Amennyiben az áram egyen-összetevőt is tartalmaz, egy átlagos teljesítménytényezőjű 
áramkörben egy perióduson túl már szintén nem vétünk nagy hibát, ha elhanyagoljuk a zárlati 
áram impulzusjellegét, és hálózati frekvenciás szinuszos gerjesztéssel számolunk. Ehhez 
hozzájárul még, hogy ha az első természetes nullátmenetig nem történik megszakítás, akkor 
nagy valószínűséggel csak egy következő nullátmenet közelében fog az áram megszűnni, 
tehát a spektrumban a nagyfrekvenciás összetevők aránya még inkább elenyészővé válik. 
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49. ábra: Energiasűrűség eloszlások végtelen féltér vezetőben. a) szinuszos impulzus; b) szinuszos impulzus 
egyen-összetevővel; c) impulzus áramkorlátozással; d) egyenáramú impulzus. 

 
 

  
a) b) 

50. ábra: fe/fo viszonyszám alakulása (fo=50 Hz). a) szinuszos impulzus; b) szinuszos impulzus egyen-
összetevővel. 
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7 Tranziens melegedések 
 

Annak ellenére, hogy a váltakozó áramú gerjesztés okozta szkin- és közelségi hatás miatt a 
teljesítmény az áramvezetők keresztmetszetében egyenetlenül oszlik el, tartós üzemi terhelés 
során gyakorlatilag egyenletes a hőmérséklet mind a kábelek vezetői, mind pedig a 
gyűjtősínek keresztmetszete mentén. A hőmérséklet kiegyenlítődése a viszonylag kis 
keresztmetszetű alumínium és a réz vezetők jó hővezető-képességének tudható be. Az 5.2 
fejezetben láthattuk, hogy a nagyobb méretű alumínium burkolatban már állandósult 
állapotban sem tekinthető egyenletesnek a hőmérséklet eloszlása, az 5.3 fejezet szerint pedig a 
rossz hővezető szigetelő anyagokban a hőmérsékletkülönbségek még jelentősebbek.  

Amíg a hőmérséklet nem ért el egy állandósult állapotot, a (37) és (38) egyenletek szerint 
a bevitt energia egy része a hőkapacitáson keresztül az anyag hőtartalmát növeli. A 
hőkapacitás és a felületi hőleadás a vezető térfogatával és a környezettel érintkező felületével 
együttesen meghatároz egy τh termikus időállandót, amely a melegedés sebességére utal [75], 
[97]. A kábelek és a sínek viszonylag nagy keresztmetszetű áramvezetőinek τh termikus 
időállandója – mely több perces, akár órás nagyságrendű is lehet – sokszorosan meghaladja a 
vezetőket tartalmazó áramkörök τv villamos időállandóját, illetve a hálózati frekvenciás 
gerjesztés periódusidejét. Ennek eredményeként a hőmérséklet nem tudja követni az áram 
gyors változását, amely egyben lehetővé teszi, hogy szinuszos, kvázistacioner 
áramgerjesztésnél az állandósult melegedést a gerjesztés effektív értékével számoljuk. A 
termikus tehetetlenség révén azonban a rövid ideig tartó gerjesztések időtartama alatt már az 
áramvezetőkben sem lesz egyenletes a hőmérséklet eloszlása, az jobban követi a 
teljesítménysűrűségét. Ebben a fejezetben két, már a korábbiakban is tárgyalt berendezést, így 
a közös tokozású KöF gyűjtősínek és az egyerű kábelek esetét vizsgálom meg. Csatolt 
végeselemes számítással meghatározom az áramvezetők és burkolatok melegedését zárlati 
áramok fellépése esetén.  

A 6. fejezetben bemutattam, hogy nagyon rövid idejű, az üzeminél jóval nagyobb, 
tranziens zárlati áramok esetén a vezetőkben a szkinhatás fokozott mértékben jelentkezik, 
azaz az áram a hálózati frekvenciás kvázistacioner esethez képest még inkább a vezetők külső 
peremére szorul. Felmerül a kérdés, hogy ez mennyire befolyásolja a vezetők 
hőmérsékletének eloszlását. Láttuk, hogy a zárlat létrejötte után, néhány periódusidőn belüli 
megszakításkor a szinuszostól eltérő jelalakot figyelembe kell venni a teljesítmény-eloszlás 
számításakor, tehát az elektromágneses tér pontos eloszlásának számításához időigényes, 
tranziens modellt igénylő szimulációt kell alkalmazni. A termikus teret szintén tranziens 
modellel kell számolni, hiszen a hőmérséklet változásának időbeli alakulására vagyunk 
kíváncsiak. Ez annyit jelent, hogy minden egyes számítási lépés során az elektromágneses 
szimulációból adódó teljesítmény, azaz Joule-hő eloszlást, mint gerjesztést kell a termikus 
modellben megadni, majd ez utóbbi eredményét, a hőmérséklet eloszlását kell az 
elektromágneses térszámítás következő lépéséhez előírni. Mivel a lépések ideje nagyon kicsi, 
egyetlen lépésen belül a hőmérsékletváltozás anyagjellemzőkre, és így a Joule-hő eloszlásra 
való befolyása elhanyagolható. Egy adott lépéshez a tér eloszlásának kezdeti értékeit az előző 
lépés eredménye szolgáltatja mind az elektromágneses, mind pedig a termikus 
szimulációknál.  

A 6. fejezetben azt is láthattuk, hogy szinuszos zárlati áram néhány periódusidőn túli 
megszakításakor nem szükséges a gerjesztés szinuszostól eltérő voltát pontosan modellezni. 
Nem vétünk nagy hibát, ha harmonikus szimulációt alkalmazunk, azaz a tranziens termikus 
modellben a teljesítmény időbeli átlagát, vagyis az áram effektív értékével számolt 
teljesítményt adjuk meg, mint gerjesztést. Ezzel a módszerrel sem tudjuk elkerülni az 
elektromágneses szimuláció többszöri futtatását, hiszen a hőmérséklet változása révén az 
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anyagjellemzők, és így a teljesítmény eloszlása is változik. Viszont csökkenthető a lépések 
száma, amelyek hossza akár periódusidőnyi, vagy annak többszöröse is lehet. Másik 
lehetőség, hogy hosszú lépésközt alkalmazunk, amelyen belül a hőmérsékletváltozás 
anyagjellemzőkre való hatása már nem elhanyagolható. Ilyenkor minden egyes, akár 
másodperc–perc hosszúságú termikus lépésben iterációs módszerrel addig ismételjük az 
elektromágneses és termikus számítást, amíg el nem érünk – egy előre meghatározott 
konvergencia kritériumnak megfelelő – egyensúlyi helyzetet. Ez tulajdonképpen az 
állandósult állapot számítására hasonlít, csakhogy figyelembe kell venni a hőkapacitásokban 
tárolt energiának a lépés ideje alatt történő megváltozását is. 

A számítás mindkét esetben az elektromágneses tér szimulációjával indul, így a legelső 
lépéshez meg kell adni egy kiindulási hőmérséklet-eloszlást. Ez lehet egy, a teljes modellen 
belül állandó hőmérséklet, amely a terhelésmentes berendezés zárlatra való rákapcsolását 
jelenti, vagy egy állandósult gerjesztés szimulációjából nyert hőmérséklet-eloszlás, amellyel a 
már terhelt vezetők zárlatát modellezhetjük.  

 
 
 

7.1 Közös burkolatú kapcsolóberendezés tranziens me legedése 
[96] 

A 4.1 fejezetben már ismertetett Ir = 2000 A névleges áramú, 40 kA zárlati 
áramterhelhetőségű KöF gyűjtősín modell (30a ábra) zárlati melegedését vizsgáltam 2D 
végeselemes szimulációkkal. Az elektromágneses tér szimulációjához a síneket körülvevő 
gázt és a burkolaton kívüli levegőt µr=1 relatív permeabilitású szigetelőként modelleztem. A 
burkolat anyagául rozsdamentes acélt választottam. 

A vizsgált folyamatok tz időtartama a τh termikus időállandónál sokkal kisebb (tz<<  τh), 
ezért τh értéke végtelennek vehető. Mivel τh az α hőátadási tényezővel fordítottan arányos 
[75], [97], ez egyben úgy is tekinthető, hogy α≈0, azaz a felületi hőátadás elhanyagolható. 
Tehát az áramlási teret és a hősugárzást nem szükséges modellezni. Minthogy egy végeselem 
modellben mindig meg kell adni valamilyen peremfeltételt, a termikus modellben a vezetők 
felületén egy, a mérnöki gyakorlatban is használt, illetve az 5.2 fejezetben a számításai 
alapján is adódó, átlagos α=4 W/(m2·K) állandó hőátadási tényezőt és TA = 40 °C környezeti 
hőmérsékletet írtam elő. 

A számítások során a gerjesztést minden esetben a gyűjtősínekre előírt áramerősség 
jelentette, amelyet a kapcsolóberendezés névleges zárlati megszakítóképességének, 40 kA-
nek vettem (lásd 4.1 fejezet). Kezdeti feltételként két esetet is vizsgáltam: a sínek T0 kiindulási 
hőmérséklete 60 °C, míg a burkolaté 40 °C volt; illetve a kiindulási hőmérsékletet egy 
előzetes – a konvektív hőátadást állandó α-val tekintetbe vevő – közelítő számítás adta meg. 

Egy-, két-, és háromfázisú zárlatok hatását vizsgáltam, ahol az egyfázisú zárlat (1FN) 
fázisvezető-föld (burkolat) zárlatot, míg a két- és háromfázisú (2F és 3F) a fázisvezetők közti 
zárlatot jelentette. Bár középfeszültségű hálózatokban, a transzformátorok földeletlen 
csillagpontja miatt a fázis-föld zárlat nem jelent nagy áramerősséget, a hálózaton a 
kapcsolóberendezés előtt és után egy-egy eltérő fázisban kialakuló hiba már előidézhet 
jelentős, fázis és föld között folyó áramokat. Ez a kettős földzárlat esete, amelyet már a 3.3.3 
fejezetben is említettem, és jelen esetben mint 1FN zárlat modellezhető. A következőkben a 
legnagyobb melegedést előidéző eseteket mutatom be, de emellett felhívom az olvasó 
figyelmét a DVD mellékleten, a ../Grafikonok/Kapcsber-KoF  könyvtárban található 
eredményfájlokra*, amelyek a ../Grafikonok/Graph.exe  útvonalon található 

                                                 
* A fájlnevek karaktereinek jelentése: 
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segédprogrammal grafikusan megjeleníthetők. A program ismertetője a melléklet M4 
fejezetében található. 

 

7.1.1 Nagyon rövid idej ű zárlatok 
A modellezés szempontjából meg kell különböztetnünk a nagyon rövid idejű, valamint 

hosszabb ideig tartó zárlatokat. Ahogyan azt már említettem, az előbbi esetben mind az 
elektromágneses, mind pedig a termikus tér szimulációjára tranziens modellt kell kialakítani. 
A tranziens elektromágneses modellel tz=60 ms-ig végeztem számításokat. Látni fogjuk, hogy 
ilyen rövid ideig fennálló áramok még zárlat esetén is csak nagyon csekély mértékben növelik 
a sínek hőmérsékletét, emiatt a zárlat lekapcsolása után a sínben a gyorsan lecsengő 
örvényáramok (lásd 48. ábra) melegítő hatását elhanyagoltam. Azaz a tranziens termikus 
modell utolsó lépésének ideje a zárlat lekapcsolásának időpillanatával egyezett meg. A 
szimulációk egy lépésének ideje fél milliszekundum volt. 

Induktív áramkörök váltakozó feszültségre való rákapcsolásakor a bekapcsolási 
szöghelyzettől függően az áram egy, a kör τv villamos időállandójával exponenciálisan 
csökkenő egyenáramú összetevőt is tartalmazhat. Ezen időállandó egy átlagos, 
középfeszültségű hálózati körben századmásodperces nagyságrendűnek vehető, értékét a 
szimulációk futtatásához a középfeszültségű áramkörökre jellemző, a 6. fejezetben is 
felhasznált, τv=16 ms-nak (cosφ=0,1951) választottam. Az 1FN és 2F zárlatok vizsgálatánál és 
a 3F eset A fázisánál a stacioner áram nullaátmenetében történő bekapcsolást tételeztem fel. A 
3F zárlatkor a B és C sínek áramaiban ilyenkor egy τv időállandóval csillapodó egyenáramú 
összetevő is megjelenik (51. ábra). Bár az általános, 1D modellnél láttuk, hogy a bekapcsolási 
szöghelyzet befolyásolja az áram és a teljesítmény eloszlását, a sínek hőmérséklete a 
bekapcsolási tranziens lefolyása alatt olyan csekély mértékben változik (54. ábra), hogy nem 
tartottam szükségesnek a bekapcsolási szöghelyzet változtatásával újabb szimulációk 
futtatását. 

Rövid idejű zárlatok esetén elsősorban nem a sínek melegedése, hanem a kialakuló 
áramsűrűség-eloszlás érdekes, hiszen a csatlakozók érintkezőinek átmeneti ellenállásán ennek 
egyenlőtlensége fokozott hőhatással jár. Mivel a hőhatás az áram négyzetének integráljával 
arányos, ezért a következő ábrákon az impulzusra vonatkozó négyzetes középértékeket 
tüntetem fel, illetve hasonlítom össze a szinuszos áram effektív értékének eloszlásával. 
 

 
51. ábra. Zárlati áramok időfüggvényei. 

                                                                                                                                                         
• Első két karakter: Ha 60, akkor állandó kezdeti hőmérséklet, ha ST, akkor kezdeti állandósult számítás; 
• 1FA, 1FB, 1FC, 2FAB, 2FAC, 3F, stb: A számított hiba fajtája; 
• HR harmonikus, illetve TR tranziens elektromágneses modellel számított eredmények; 
• AIR nincs burkolat; STN rozsdamentes acél burkolat. 
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52. ábra. Áramsűrűség négyzetes középértékének eloszlása 1FN, 2F és 3F zárlatokra a gyűjtősínek kerülete 

mentén és keresztmetszetükben, illetve az oldalfalak belső felületén, tz=3 ms esetén. 
 
 

 
53. ábra. Áramsűrűség négyzetes középértékének aránya DC árameloszláshoz viszonyítva 1FN, 2F és 3F 

zárlatokra a gyűjtősínek kerülete mentén és keresztmetszetükben, illetve az oldalfalak belső felületén, tz=3 ms 
esetén. A halványszürke vonal a kvázistacioner 3F eloszlást mutatja. 

 
 
Az 52. ábra tz=3 ms-nál mutatja az áramimpulzus négyzetes középértékének eloszlását 

eltérő zárlatokra. A három polárdiagram a gyűjtősínek kerülete mentén, míg az alsó 
grafikonok a cső alakú sínek keresztmetszetében, a vízszintes szimmetria tengely mentén a 
bal és a jobb oldali csőfalban (r1 ér r2) mutatják az áramsűrűség-eloszlást. A két oldalsó 
diagram a burkolat bal és jobb oldali falának belső felületén (r fB és r fJ) adja meg ugyanezen 
adatokat (lásd 30a ábra). Mivel örvényáramok túlnyomórészt a burkolat sínekhez közel 
elhelyezkedő részeiben indukálódnak, a melegítő hatás is itt nagyobb. Ezért csak a sínek 
melletti oldalfalakra vonatkozó adatokat mutatom be. 

Jól megfigyelhető a sínek kerülete menti egyenlőtlenség, amely eltérő áramerősséget 
jelent a kör alakú sínekhez kapcsolódó érintkező-elemek számára is, azaz az ottani átmeneti 
ellenállásokon fokozott mértékben jelentkezhet a melegítő hatás. Az áramsűrűség értékeit 
egy, az áram négyzetes középértékével egyező egyenáram eloszlásához is viszonyíthatjuk (53. 
ábra). Pl. az A és B sín között fellépő 2F zárlatnál a zárlatos sínek külső felületén vizsgálva az
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54. ábra. tz = 60 ms-hoz tartozó hőmérsékleteloszlás 1FN, 2F és 3F zárlatokra a gyűjtősínek kerülete mentén és 
keresztmetszetükben, illetve az oldalfalak belső felületén. A grafikonok legkisebb értékei egyben a T0 kiindulási 

hőmérsékleteket is mutatják. 
 
 
egyenetlenséget, a legkisebb és legnagyobb relatív értékek jmax/jDC=4,8 és jmin/jDC=1,7. Tehát 
egyetlen sínen belül a legnagyobb áramsűrűség a legkisebb érték közel háromszorosa. Az 
egyenlőtlenség a keresztmetszetben is egyértelműen megmutatkozik, mértéke nagyobb, mint a 
kvázistacioner esetben. 

A hőmérséklet eloszlása ugyan egyenetlen, és az áramsűrűség eloszlását követi, azonban a 
változás mértéke a kiinduláshoz képest jelentéktelen. A sínek és a burkolatok hőmérséklete 
gyakorlatilag még tz=60 ms elteltével is alig emelkedik (lásd 54. ábra), ami a viszonylag nagy 
keresztmetszetű és tömegű vezetők nagy hőkapacitásának tudható be. A sínekben a 
legnagyobb változás alig több, mint 0,2 °C, 1FN zárlatnál a burkolatban pedig közel 0,9 °C. 
Megfigyelhető, hogy a zárlatos sínek mellett a zárlati áramot nem vezető sínek és falak 
hőmérséklete is valamelyest emelkedik, amely hatást az indukált áramok okozzák. 

 
 

7.1.2 Hosszabb, de legfeljebb három másodpercig tar tó zárlatok 
A legalább néhány periódusig tartó zárlatok szimulációjához elegendő egy egyszerűbb, a 

szinuszos gerjesztést komplex mennyiségekkel leíró harmonikus elektromágneses modellt 
használni. Az [83] szabvány előírja a zárlatok lehetséges fennállásának maximális idejét, 
amelyet 3 másodpercben állapít meg. Ezért én is ezt az értéket vettem időbeli felső 
határértéknek. Az 55. ábra eltérő hibaáramok esetén mutatja a kvázistacioner eset effektív 
áramsűrűségének eloszlását. Az eloszlás a vizsgált kapcsolóberendezésnél a hiba 
fennállásának időtartama alatt csak kismértékben változott. Nincs számottevő befolyása az 
anyagjellemzők hőmérsékletfüggésének, hiszen a hőmérséklet nem változott jelentősen. 

Az 56. ábra tz=1 s-ra, míg az 57. ábra tz=3 s-ra mutatja a hőmérséklet-eloszlásokat. A 2F 
zárlat idézi elő a legnagyobb helyi hőmérsékletemelkedést, 3 másodperces fennállás után több 
mint 5 °C-kal nő az egymáshoz legközelebbi pontokon a zárlatos sínek hőmérséklete. A 
hőmérséklet a vezetőkön belül ennyi idő alatt nem tud kiegyenlítődni, a kerület mentén 4 °C 
eltérés is kialakulhat. Bár ez az érték nem tűnik jelentősnek, 1FN zárlatnál az oldalfalaknál 
már nagyobb eltérés is létrejöhet. Ilyenkor a rossz villamos vezetőképességű rozsdamentes 
acélban nagyobb a veszteség, amelynek hőhatása a szintén rosszabb hővezetőképesség miatt 
egyenetlen hőmérséklet-eloszláshoz vezet. 
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55. ábra. Kvázistacioner áramsűrűség-eloszlás a gyűjtősínek kerülete mentén és keresztmetszetükben, illetve az 

oldalfalak belső felületén. 
 
 
 

 
56. ábra. tz = 1 s-hoz tartozó hőmérsékleteloszlás 1FN, 2F és 3F zárlatokra a gyűjtősínek kerülete mentén és 

keresztmetszetükben, illetve az oldalfalak belső felületén. A grafikonok legkisebb értékei egyben a T0 kiindulási 
hőmérsékleteket is mutatják. 

 
 
Az 58. ábrán hasonló hőmérséklet-eloszlást figyelhetünk meg tz=3 s-ra, azonban itt a 

kezdeti hőmérsékleti értékeket egy tartósan fennálló névleges terhelés közelítő – a konvektív 
hőátadást egy állandó hőátadási tényezővel figyelembe vevő – szimulációjával nyertem. Már 
a zárlat létrejötte előtt is szembetűnő az eltérés a középső és a szélső sínek hőmérsékletei 
között. A középső sín üzemi, szimmetrikus terhelésnél nagyobb mértékben melegszik. A 
zárlati áramok hatására létrejövő hőmérsékletemelkedés jó közelítéssel megegyezik az állandó 
kiindulási hőmérsékletet feltételező számításokból nyert értékekkel, azaz a kerület mentén 
hasonló egyenetlenségeket kapunk. Megállapíthatjuk, hogy a névleges terhelés okozta, sínek 
között kialakuló melegedésbeli eltérés nagyobb mértékű, mint amit egy viszonylag hosszú 
ideig fennálló zárlat okoz. 



Közös burkolatú kapcsolóberendezés tranziens melegedése 
 

 87 

 
57. ábra. tz = 3 s-hoz tartozó hőmérsékleteloszlás 1FN, 2F és 3F zárlatokra a gyűjtősínek kerülete mentén és 

keresztmetszetükben, illetve az oldalfalak belső felületén. A grafikonok legkisebb értékei egyben a T0 kiindulási 
hőmérsékleteket is mutatják. 

 
 
 

 
58. ábra. tz = 3 s-hoz tartozó hőmérsékleteloszlás 1FN, 2F és 3F zárlatokra a gyűjtősínek kerülete mentén és 

keresztmetszetükben, illetve az oldalfalak belső felületén. A kezdeti hőmérséklet-eloszlást egy tartós névleges 
terhelés közelítő számítása szolgáltatta. 



Tranziens melegedések 
 

 88 

7.1.3 Tézis 
Fizikai megfontolások alapján feltételeztem, hogy a rövid idejű áramimpulzusok hatására 

az áramkiszorítás sokkal nagyobb mértékben jelentkezhet a nagyáramú vezetőkben és 
érintkezőkben, mint ahogy tartós terhelés esetén várható. Rövid impulzus esetén az 
elektromágneses tér a vezetők belsejébe kevéssé képes behatolni, mint kvázistacioner 
terheléskor, amely hatást az impulzus nagyfrekvenciás összetevői okozzák. Emiatt az 
áramkörökben fellépő zárlati áram gyors megszakításakor sokkal egyenlőtlenebb veszteségi 
teljesítmény- és hőmérséklet-eloszlásra számíthatunk, mintha hosszabb idejű, kvázistacioner 
váltakozó áram folyna a körben. E feltételezést egydimenziós, analitikus modellek 
felhasználásával társszerzőkkel közös munkámban bizonyítottam.  

Az egydimenziós modell eredményeinek alapján feltételeztem, hogy a jelenség az 
áramsűrűség vezetők kerülete menti eloszlására is befolyással van, azaz zárlati 
áramimpulzusok esetén a kerület menti áramsűrűség-eloszlás a kvázistacioner eloszlástól 
eltér. Az impulzus alakjától is függően, annál akár egyenetlenebb is lehet. Ezt a hipotézist, egy 
háromfázisú, középfeszültségű kapcsolóberendezés példáján, tranziens végeselem 
szimulációkkal igazoltam. 

A hatás nem hagyható figyelmen kívül olyan helyeken, ahol az áram kis keresztmetszetű 
vezető részekre korlátozódik, mint pl. az érintkező szerkezetek áramszűkületei. Az 
érintkezőkön átfolyó egyenetlen áram a nagy átmeneti ellenálláson már jelentős 
hőmérsékletkülönbségekhez, így helyi túlmelegedéshez, sérüléshez vezethet. A hatás 
fokozottan jelentkezik a megszakítók főérintkezőinél, amelyeken az átfolyó áram az 
érintkezők nyitásakor hirtelen lecsökken abban a pillanatban, amikor az ívhúzó érintkezők 
veszik át az íváram vezetését. 

Kapcsolódó publikációk: [20], [21], [22], [23], [96].  
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7.2 Egyerű kábelek tranziens melegedése 
Tudjuk, hogy az elektromágneses szkin- és közelségi hatások révén az egyes vezetőkben 

és a vezetők között az áram- és a teljesítmény-eloszlás nem egyenletes. Tartós igénybevétel 
esetén a teljesítménybeli eltérések a vezetők hőmérsékletében kevésbé nyilvánulnak meg, 
mivel a hő terjedése az anyagon belül a hőmérsékletkülönbségeket valamelyest kiegyenlíti. 
Már korábban is említettem, hogy az energiaátviteli kábelek melegedés szempontjából 
legérzékenyebb összetevője a szigetelés. Ebben a megengedettnél nagyobb hőmérséklet 
hatására az anyag öregedési folyamatai jelentősen felgyorsulhatnak, a szigetelés esetleg 
kilágyulhat, kevésbé ellenállóvá válva a vezetők között az átfolyó áram okozta erőhatásoknak 
[98]. Zárlati áramok megszakítása esetén a melegedési folyamat rövid időre korlátozódik, 
amely során a hőmérsékletnek kevésbé van ideje kiegyenlítődni. A kis hővezető-képességű és 
a vezetőkhöz képest nagyobb fajhőjű szigetelőanyagok (lásd M3 melléklet) további gátat 
jelentenek a hő áramlásával szemben.  Ezért azon vezetők, amelyeket egymástól 
szigetelőanyag választ el, a rövid idejű melegedések során termikusan is szinte el vannak 
szigetelve. Az energiaátviteli kábelek árnyékoló-huzalaira ez a feltétel teljesül.  

Az 5.3 fejezetben láthattuk, hogy állandósult állapotban a kábeleken belüli, így az 
árnyékoló huzalok közötti hőmérséklet-eloszlásért elsősorban a fázisvezetők veszteségei, 
továbbá a szomszédos kábelek egymáshoz képesti elhelyezkedése a felelős. Az állandósult 
állapot elemzésekor megfigyelhettük, hogy névleges terheléskor fektetési módtól és 
kábeltípustól függően a huzalok között akár 10…15 °C hőmérsékletkülönbség is kialakulhat, 
amely különbség az anyagjellemzők változásán keresztül már észrevehető hatással bír a 
veszteségekre. 

Zérus sorrendű összetevőt tartalmazó zárlatok során az árnyékolásokban is jelentős áram 
folyik. Mivel azok keresztmetszete jóval kisebb a vezetők keresztmetszeténél, ezért bennük az 
áramsűrűség és a teljesítménysűrűség jelentősen meghaladhatja a fázisvezetőkben kialakuló 
értékeket, a melegítő hatás a vékony huzalokra koncentrálódik. Ilyenkor a huzalok közötti 
Joule-hő eloszlása már közel sem hanyagolható el, tehát fontos, hogy elektromágneses 
modellünk milyen mértékben tudja leképezni a valós viszonyokat. Ezek egyrészt az egyes 
kábelek árnyékolásának huzalaiban egyenlő áramot, másrészt a huzalok eltérő 
hőmérsékletéből adódó különböző ellenállásokat és így veszteségeket jelentenek. Mivel a 
zárlat fennállásának rövid időtartama alatt a hő kiegyenlítődni nem tud, a hőmérséklet zárlat 
fellépte előtti, kezdeti eloszlásnak feltételezhetően fontos szerepe van a zárlat előidézte 
hőmérséklet-eloszlás alakulásában. A kezdeti eloszlás egyenetlensége fennmarad, egyes 
helyeken nagyobb termikus igénybevételnek kitéve a huzalokkal érintkező, vagy hozzájuk 
közel elhelyezkedő szigetelőanyagot. A következőkben ezt a hatást elemzem a 3.4.1 fejezet 
két – a huzalárnyékolást eltérő módon leképező – FE modelljének segítségével, majd 
összehasonlítom a két modell eredményeit. Mivel jelenleg a zérus sorrendű áramösszetevőt 
tartalmazó zárlatok érdekesek, ezért ezeket vizsgálom, bemutatva egy egyfázisú (1FN) és egy 
kétfázisú földzárlat (2FN) esetét. Vizsgálataim az 3.3 fejezet NF és KöF kábeleire 
szorítkoznak, ismét felhívva a figyelmet, hogy egy kettős földzárlat földeletlen csillagpontú 
hálózatban is előidézhet nagy zérus sorrendű áramot.  

Mivel az NF és a KöF rendszerekben a természetes áramnulla-átmenetben történő 
megszakítás a jellemző, illetve a kábelek periódusidőnyi melegedése nem jelentős (bár 
megjegyezzük, hogy egyes esetekben a hőmérséklet helyi emelkedése már ennyi idő alatt is 
elérhet 1-2 °C-t), a nagyon rövid ideig tartó zárlatok esetével nem foglalkoztam. A hosszabb, 
legalább néhány periódusidőnyi zárlatok modellezéséhez az elektromágneses tér modelljében 
az 5. ábrának megfelelő harmonikus feszültséggerjesztést alkalmaztam. A gerjesztő 
áramkörben az egyes ellenállásértékeket úgy választottam meg, hogy a zárlati áram az NF 
hálózatban 20, míg a KöF hálózatban 7 kA legyen [99]. A termikus modell kiindulási 
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feltételeként feltételeztem, hogy a zárlat egy tartósan – a névlegesnél valamivel kisebb, de 
ahhoz közeli árammal – terhelt kábelvonalon jött létre. Ennek megfelelően a kiindulási 
hőmérsékletet egy-egy állandósult térszámítás szolgáltatta. Minden számítást a zárlat 
fennállásának 3. másodpercéig végeztem. Mivel az összes vizsgált eset és időpillanat 
bemutatása meghaladná a nyomtatott dolgozat kereteit, ezért itt csak néhány kiragadott példát 
közlök. Ezzel egyidejűleg többször hivatkozom a DVD mellékletre, amelyen a többi eset is 
megtalálható a ../Grafikonok/Kabel-Tranz  könyvtárban*. Az eredmények szemléletes 
megjelenítéséhez a ../Grafikonok/Graph.exe  program használható, amelynek ismertetőjét 
a melléklet M4 fejezete tartalmazza.  

 

7.2.1 Joule-h ő eloszlása a kábelek árnyékolásában 
A 59. és 60. ábrákon összehasonlíthatjuk az árnyékolások veszteség-eloszlását az 1FN és 

2FN zárlatok kezdeti pillanatában KöF és NF kábelek esetére. Mivel a hőmérséklet változása 
hatással van a villamos anyagjellemzőkre, ezért a zárlat fennállása alatt az áram eloszlása is 
valamelyest módosul (lásd DVD melléklet). Ez azonban a teljesítmény-sűrűség eloszlásának 
jellegére nézve nem jelentős, így itt azt csak a kezdeti pillanatra mutatom be. 

Megfigyelhetjük, hogy a párhuzamos FE modellnél a legjobban terhelt árnyékolásban –
nagyobb áram okozta – nagyobb veszteségi teljesítmény jelentkezik a szomszédos kábelekkel 
ellentétes oldalon. Ez leginkább a nagyobb árnyékolás-keresztmetszetű háromszög fektetésű 
NF kábelnél szembetűnő, de az eloszlás a KöF kábelnél is hasonlóan alakul. Vagyis ebben a 
modellben a zárlati áram árnyékolásban keltett Joule-hője a kezdeti hőmérséklet-eloszlást 
(lásd 43. ábra) kiegyenlíteni igyekszik. Ezzel szemben a csavart FE modell kábeleinek 
árnyékoló-huzalaiban az áram egyenletesen oszlik el. Bár ez nem feltétlenül jelent teljesen 
egyenletes Joule-hő eloszlást az egyes huzalok eltérő hőmérséklete, azaz eltérő ellenállása 
miatt. Ebben a modellben a veszteség enyhén a magasabb hőmérsékletű pontok irányába 
tolódik, tehát valamelyest fokozza a kezdeti hőmérséklet-eloszlás egyenetlenségét. Mindkét 
hatás értelemszerűen háromszög fektetésnél jelentősebb, hiszen ilyenkor kerülnek egymáshoz 
legközelebb a kábelek, ami párhuzamos modellnél egyben egyenetlenebb árameloszlást is 
jelent. 

Már a 3.3.3 fejezet 1b táblázatának teljesítményértékei alapján is következtethettünk arra, 
hogy az árnyékolás nagyobb összkeresztmetszete kevésbé egyenletesen eloszló teljesítményt 
eredményez az egyes kábelek között. Az ottani NF kábel zárlatos fázisának árnyékolásában 
relatív több veszteség keletkezik a többi árnyékoláshoz képest, mint a kisebb árnyékolás-
keresztmetszetű KöF kábelnél. Ez a jelenség figyelhető meg az ábrákon is. A KöF kábelek 
huzalai sokkal egyenletesebben terheltek, mint az NF-éi, ahol a veszteség a zárlatos fázis 
árnyékolásában szemmel láthatóan sokkal nagyobb, mint a másik két fázisban. Jóllehet a 
három árnyékolás összes vesztesége a nagyobb keresztmetszetben a fázisvezetőkéhez  
viszonyítva arányosan kevesebb, a helyi melegedések szempontjából mégis a kisebb 
keresztmetszetű megoldás mutatkozik előnyösebbnek, hiszen a helyi nagyobb teljesítmény 
éppen az amúgy is jelentősen melegedő hibás fázis kábelét fűti. A kérdés, hogy ez a kialakuló 
hőmérsékletet hogyan befolyásolja. 

 

                                                 
* A párhuzamos FE modell eredményei a ../Grafikonok/KabelTranz/Parhuzamos , a csavart modelléi a 
../Grafikonok/KabelTranz/Csavart  könyvtárban találhatók. A fájlnevek karaktereinek jelentése: 

• NF – nagyfeszültségű kábel, KoF – középfeszültségű kábel; 
• FL – sík fektetés, TR – háromszög fektetés; 
• 1FA, 1FB, 2FN – A számított hiba fajtája; 
• VEZ – adatok a vezető felületén; HUZ – huzal adatok. 
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a) b) 

59. ábra. Csavart és párhuzamos FE modellekkel számított veszteségi teljesítmény eloszlása a KöF kábelek 
árnyékoló huzalaiban a) sík, b) háromszög elrendezésben. 

 

 

 
a) b) 

60. ábra. Csavart és párhuzamos FE modellekkel számított veszteségi teljesítmény eloszlása az NF kábelek 
árnyékoló huzalaiban a) sík, b) háromszög elrendezésben. 

 
 

7.2.2 Hőmérséklet-eloszlás 
A 61. ábra a 2FN zárlat létrejötte után 1 másodperccel mutatja a KöF kábelek vezetőinek 

felületén és az árnyékolásokban kialakuló hőmérséklet-eloszlást a két eltérő modellel 
számolva. Hasonló adatokat figyelhetünk meg NF kábelre a 62. ábrán. Az árnyékolás 
fázisvezetőkénél nagyobb teljesítménysűrűsége a melegítő hatásban jól megmutatkozik. A 
legmelegebb huzalok hőmérséklete az esetek többségében már 1 másodperc alatt meghaladja 
a vezetőkét, azaz a kezdeti, a vezetőkhöz képest 4...5 °C-kal kisebb hőmérséklet eltűnik. Ez 
alól a háromszög elrendezésben kialakuló 1FN zárlat jelent kivételt, amely esetben a zárlatos 
fázisvezető hőmérséklete mind a KöF, mind az NF kábelnél nagyobb, mint a legmelegebb 
huzalé. 

A vezetők hőmérséklete a két modellben gyakorlatilag azonos, egyedül az NF kábel 
háromszög fektetésében lehet apró különbséget felfedezni. A párhuzamos modellnél az 
árnyékolások hőmérséklet-eloszlásban jól láthatóan megjelenik a huzalok közötti egyenlőtlen 
Joule-hő eloszlás lenyomata. A háromszög elrendezésnél jól láthatóan a nagy zárlati áramot 
vezető árnyékolások azon huzalai melegszenek jobban, amelyek a szomszédos kábelektől 



Tranziens melegedések 
 

 92 

távolabb helyezkednek el. Ez a zárlat kezdetekor a kiindulási hőmérséklet-eloszlás 
kiegyenlítődésének irányában hat, majd azon túl a szélső huzalok további melegedését idézi 
elő (lásd DVD melléklet). Ezzel szemben a csavart FE modellt alkalmazva más hőmérsékleti 
képhez jutunk. Mivel huzalkoszorúnként az árameloszlás egyenletes, az egyes huzalok csak 
ellenállás-különbségük miatt melegedhetnek eltérő mértékben. Úgy is mondhatjuk, hogy az 
árnyékoló huzalok hőmérsékletében gyakorlatilag a kiindulási, állandósult hőmérséklet-
eloszlás lenyomata fedezhető fel. Azaz köztük a kezdeti hőmérséklet-különbségek a zárlat 
időtartama alatt végig fennállnak. Ez annyit jelent, hogy a párhuzamos modellel szemben nem 
a külső, hanem a belső, a szomszédos kábelekhez közelebbi huzaloknak lesz nagyobb a 
hőmérséklete. A huzalok közti hőmérsékletkülönbség egy kábelen belül így akár 10...15 °C is 
lehet, meghaladva a vezetők hőmérsékletét. 

Tehát megállapíthatjuk, hogy a párhuzamos FE modell alkalmazása tranziens melegedés 
számításakor a kábeleken belüli hőmérséklet-eloszlásban hibás eredményekre vezethet [74]. 
Ilyenkor mindenképp olyan modellre van szükség, amely mind az árnyékoló huzalok közti 
hőmérséklet-különbségeket, mind pedig azok sodrását figyelembe tudja venni.  

 

 

 
a) b) 

61. ábra. Hőmérséklet-eloszlás a KöF kábel vezetőinek kerülete mentén és a huzal-árnyékolásokban 1 
másodperccel a 2FNA-B zárlat fellépte után, a) sík, b) háromszög elrendezésre. A halványszürke vonalak a 

vezetők, a pontok az árnyékolások kezdeti hőmérsékletét mutatják. 
 

 

 
a) b) 

62. ábra. Hőmérséklet-eloszlás az NF kábel vezetőinek kerülete mentén és a huzal-árnyékolásokban 1 
másodperccel a 2FNA-B zárlat fellépte után, a) sík, b) háromszög elrendezésre. A halványszürke vonalak a 

vezetők, a pontok az árnyékolások kezdeti hőmérsékletét mutatják. 
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8 Összefoglalás 
 
Dolgozatomban nagyáramú villamos berendezések veszteségeivel, mágneses terével és 

melegedésével foglalkoztam. A három terület csak névleg különül el, hiszen a melegedést a 
veszteségek, a mágneses teret pedig a veszteségeket is okozó, vezetőkben folyó áramok 
hozzák létre. A veszteségek számítása a vezetőkben és szigetelőkben kialakuló 
elektromágneses tér modellezésén alapul, amely egyben a térjellemzők eloszlásának, így a 
mágneses indukciónak és térerősségnek a meghatározását is magában foglalja. Bár a 
melegedés szimulációja ettől általában elkülönül, azt mindenképpen egy elektromágneses 
térszámításnak kell megelőznie. 

Munkám a fémtokozott, gázszigetelésű kapcsolóberendezések és az árnyékolt földkábelek 
vezetőinek és fém burkolatainak (azaz a tokozat és az árnyékolás) vizsgálatára irányult. 
Egyrészt az üzemszerűen, hosszú ideig fennálló, állandósult állapot elemzése, másrészt a 
rövid idejű zárlati áramok során fellépő folyamatok kutatása volt a célom. A berendezések 
belsejében lejátszódó jelenségek megértéséhez mindkét esetben egyszerű, analitikus 
modelleket próbáltam felállítani, illetve ilyen modellek alapján általánosan használható 
következtetéseket levonni.  

Új kutatási eredményként első tézisemben a külön burkolattal rendelkező fázisvezetőjű 
villamos berendezések burkolatának modellezéséhez egy egydimenziós modellt alkottam. A 
modell alapján könnyen nyomon követhetővé válik különböző geometriai paraméterek (a 
burkolat vastagsága, szomszédos burkolatok közötti távolság) és az anyagjellemzők befolyása 
a burkolatokban indukálódó áramokra és a veszteségekre.  

Szintén egy egydimenziós modellhez kapcsolódik másik (a dolgozatban harmadikként 
megjelenő) tézisem, miszerint rövid idejű, tranziens jelenségek során a változó 
elektromágneses tér okozta áramkiszorítás fokozottan érvényesül. Ezt a tranziens jelenségek 
során a gerjesztés nem tisztán szinuszos jelalakjának nagyfrekvenciás összetevői 
eredményezik. Ezáltal az áram a tisztán szinuszos, hálózati frekvenciás esethez képest sokkal 
inkább a vezetők szélére szorul. Végeselem szimulációkkal kimutattam, hogy a vezetők 
kerülete mentén is egyenlőtlenebbé válik az áramsűrűség-eloszlás. 

Egy további tézis a kábelek huzalkoszorú-árnyékolásának végeselem modellezését elemzi. 
Az árnyékolóhuzalok sodrása a huzalkoszorúban egyenletessé teszi az árameloszlást, amely 
feltétel egy 2D végeselem modellben, ahol a huzalok egymással párhuzamosak, nem teljesül. 
Szabványos számítási módszerrel való összehasonlítással kimutattam, hogy szimmetrikus 
terhelésnél, a gyakorlati esetek többségében a veszteség és hőmérséklet számításában a 
párhuzamos feltétel okozta veszteségtöbblet nem számottevő. Ezen kívül javaslatot adtam egy 
olyan 2D végeselem modellre, amellyel figyelembe lehet venni az árnyékolókoszorúban az 
árameloszlás egyenletességét. 

Mint láthattuk, az első három tézis a villamos berendezések elektromágneses modellezését 
segíti, legyen szó akár analitikus, akár végeselem szimulációkról. A modellek kidolgozása és 
ellenőrzése során számos számítást végeztem és szimulációt futtattam több, eltérő típusú 
villamos berendezésre. A vizsgálatok kiterjedtek mind az elektromágneses, mind pedig a 
hőmérsékleti tér elemzésére. Ezek alapján több apró, de a konstruktőrök számára esetleg 
hasznosítható megállapítást is tettem. Mivel az eredmények – mint ahogy a tézisek és a 
dolgozat egésze is – egymással szorosan összefüggnek és akár több modellhez is 
kapcsolódnak, a kisebb jelentőségű megállapításokat nem választottam szét külön-külön, 
hanem egy csokorba fűzve, mint negyedik tézist, nyújtom át az olvasónak. 

 
 



Összefoglalás  
 

 94 

8.1 Tézis 
a) Bebizonyítottam, hogy – a fázisvezetők mind külön, mind pedig közös tokozása esetén – a 

burkolati veszteségeknek, a burkolat vastagsága függvényében maximuma van. A 
maximális veszteséghez tartozó vastagság az áramvisszavezetés, vagyis a szomszédos 
burkolat távolságától és az anyagjellemzőktől is függ. Megfelelő anyag és 
méretválasztással elkerülhető, hogy a veszteség a maximumhoz közel essen. 

b) A burkolat lekerekítése is befolyásolja a veszteséget. Egy közös burkolattal rendelkező 
kapcsolóberendezés példáján, végeselem szimulációk alapján kimutattam, hogy – a 
burkolat anyagától is függően – létezik olyan falvastagság, amelynél a görbület növelése 
a veszteségben csökkenést okoz. Mivel a nagyobb görbület kisebb anyagmennyiséggel jár, 
még kismértékű veszteségcsökkenés esetén is érdemes lehet megfontolni ennek 
alkalmazását a gyártási költségek csökkentésére. 

c) Termikus és elektromágneses tér csatolásán alapuló végeselem számítások alapján 
kimutattam, hogy a villamos berendezésekben kialakuló hőmérsékleteloszlást, a 
veszteségi teljesítmény eloszlása mellett, nagyban befolyásolja a vezetők és a burkolat(ok) 
geometriai helyzete. A megállapítás mind konduktív, mind konvektív hőátadás esetén 
érvényes. Ezen kívül megmutattam, hogy gázszigetelésű kapcsolóberendezések burkolatán 
belül a nagynyomású SF6 gáz áramlása biztosítja a legerőteljesebb hőátvitelt, míg a 
burkolaton kívül, a levegő áramlása mellett, a sugárzás által leadott hő is jelentős 
mértékű, itt egyik hatás sem elhanyagolható. 

d) Csatolt végeselem szimulációkkal kimutattam, hogy egyerű, mindkét végén rövidrezárt 
huzalárnyékolású kábelek névleges terhelésénél egy kábelen belül az árnyékoló huzalok 
között több K (háromszög fektetés esetén akár 10 K) hőmérsékletkülönbség is kialakulhat. 
Tranziens szimulációk segítségével megmutattam, hogy földzárlatok során – amennyiben 
a zárlat a kábel korábban tartósan terhelt állapotában jön létre – a huzalok hirtelen 
növekvő hőmérséklete egymás között nem tud kiegyenlítődni, közöttük a 
hőmérsékletkülönbségek a kezdeti eloszlást követik. 

 
Kapcsolódó publikációk: [35], [51], [58], [74]. 
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8.2 Eredmények hasznosítása 
Dolgozatom elsősorban kapcsolóberendezések fejlesztőinek szól, akik számára lényeges 

kérdés a berendezésben üzem közben keletkező veszteségek és a hőmérséklet eloszlása. 
Általános következtetések levonására alkalmas analitikus modellekkel és – adott 
berendezések példáján – végeselem szimulációkkal kimutattam, hogy sok esetben megfelelő 
méret és anyagválasztással, esetleg a geometriai elrendezés módosításával optimális megoldás 
található. Az eredmények és a dolgozatban bemutatott módszerek iránymutatásként 
szolgálhatnak a konstruktőröknek a fejlesztés során szimulációk, számítások elvégzéséhez, az 
esetleges módosítási lehetőségek kijelöléséhez.  

Kábelvonalak méretezésekor, termikus számítást is igénylő terhelhetőség-számításkor 
használható módszert kínálnak kábelekre vonatkozó kutatásaim. A számítástechnika rohamos 
fejlődése lehetővé teszi, hogy korábban időigényesnek számító végeselem szimulációt 
használjunk nemcsak termikus, hanem veszteségi számításokra is. Egy végeselem 
programcsomag birtokában a tervezőnek egyszerűbb feladat lehet két végeselem modellt 
összecsatolni, mint egy különálló, analitikus veszteségszámítás eredményét a termikus 
modellhez illeszteni és a termikus modell hőmérsékletértékeit az analitikus számításhoz 
visszacsatolni. A tervezőnek mindenképp érdemes tisztában lennie a módszerek közötti 
eltérésekkel, azok használhatóságával. Erre ad iránymutatást a kábelek modellezését tárgyaló 
tézisem. 

A tézisekhez vezető út során számos modellezési módszert alkalmaztam, amelyek 
közvetlenül is használhatók a további kutatásokban, illetve más, hasonló jellegű problémák – 
pl. indukciós hevítés – számításában. 

 

8.3 További kutatási lehet őségek 
A téma közel sem lezárt, sőt azt lehet mondani, hogy ezen eredmények akár egy hosszabb 

kutatómunka első lépésének is tekinthetők. Az állandósult melegedést ugyanis a vezetők és 
burkolatok veszteségei mellett nagyban befolyásolják az érintkezők átmenteti ellenállásán 
keletkező veszteségek, amelyek számítása és modellezése jóval bonyolultabb a 
disszertációban bemutatott 2D modelleknél. Szintén az átmeneti ellenállások miatt, a 
tranziens áramsűrűség-eloszlás egyenlőtlenségének is az érintkezőknél van nagyobb 
jelentősége, mivel azok egyenlőtlen terhelése az érintkező-rendszer egyes elemeit 
erőteljesebben igénybe veheti.  

A kábelek területén a folytatás a termikus modellek továbbfejlesztésének irányában 
képzelhető el, hiszen a kábelek terhelhetőségének számításához legtöbbször ma még 
hőáramhálózatos módszert használnak. Ennél jóval pontosabb lehet a kábelen belül és kívül a 
hőmérséklet-eloszlás végeselem eljárással való meghatározása. Ez lehetővé teheti olyan 
kritikus esetek szimulációját, amikor a kábelek hője a felforrósodott talajfelszínen kevéssé tud 
a környezetbe távozni. 
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 Melléklet 

 

M1 Fáziskiosztás hatása többrendszer ű, egyerű 
földkábelek árameloszlására, veszteségeire és a tal aj 
feletti mágneses térre 

M1A Többrendszer ű kábelek ajánlott geometriai elrendezése és 
fáziskiosztása az MSZ 13207:2000 alapján 
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M1B Vonalszer ű vezetőkkel modellezett, háromszög elrendezés ű 
kábelek feletti B 0 maximális mágneses fluxuss űrűség 
egyrendszer ű, háromszög elrendezés ű kábelek esetén. 

Az alábbiakban levezetett B0 a talaj feletti mágneses indukcióra vonatkozó diagramok 

viszonyítási alapjaként szolgál háromszögben fektetett kábelek esetére. A 3.4.5 fejezetben 

foglaltaknak megfelelően, magában álló háromszög elrendezésre a 14b. ábra 

koordinátarendszerében az erektől való távolságok: 

 

22

232







+








⋅
+== xx

BA

ww
hrr , 

3
x

C

w
hr −= . (55) 

 

A fázisáramok komplex effektív értékei: 
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A vezetőktől rA, rB és rC  távolságban számított mágneses térerősségek vektoros eredőjének x 

és y komponense: 
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ahol j a komplex képzetes egység. Ebből a mágneses térerősség effektív értéke: 

 

( )93

26

4 33

22
22

x

xxg
yx

wh

whwI
HHH

−

+
⋅

π
=+= . (58) 

 

A µ0 vákuum permeabilitással szorozva, a háromszögben elrendezett vonalszerű vezetők 

okozta maximális mágneses indukció mikroteszlában: 
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M2 NF kapcsolóberendezés melegedésének mérése 

M2A A berendezés felülnézeti képe és a mérési ponto k 
sorszámmal jelölve. 

 

 

M2B Mért h őmérsékletértékek 

Frekvencia (Hz)
Terhelés időtartama (h)

A B C
1 Áram hozzávezetés 33.2
2 Sín A 65 37
3 Sín A 65 47.2
4 Sín B 65 47.1
5 Sín C 65 46.6
6 Sín A 65 46.1
7 Sín B 65 43.9
8 Sín C 65 46.7
9 Szigetelő tárcsa 115
10 Szigetelő tartó C 115 43.8
11 Gáztér SF6
12 Burkolat 30
13 Burkolat 30

14 - 16 Környezeti hőmérséklet

3000
60

10.4

Mért melegedés ∆T (K)

16.2 ºC

45.3

Terhelő áram (A)

24.6
21.5

38.9

Mérési 
pont

Megnevezés
Szabványban 
megengedett 
melegedés (K)
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M3 A szimulációk során használt anyagjellemz ők 

M3A Szilárd anyagok 
 

 
M3-1. ábra. Alumínium és réz fajlagos ellenállásának a) és hővezetőképességének b) hőmérsékletfüggése. 

 
 
 

 
M3-1. Táblázat. Alumínium és réz fajhője, illetve sűrűsége. 

  

Fajhő c 
[J/(kgK)] 

Sűrűség 
[kg/m3]  

Réz 395 8924 

Alumínium 900 2698 

 
 
 

 
M3-2. ábra. XLPE és PVC szigetelőanyagok fajhőjének hőmérsékletfüggése. 
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M3-2. Táblázat. XLPE és PVC szigetelőanyagok, félvezető anyag és a talaj hővezető-képessége, sűrűsége és 
fajlagos ellenállása. 

  

Hővezető-
képesség 
[W/(mK)] 

Sűrűség 
[kg/m3]  

Fajlagos 
ellenállás 

[Ωm] 

XLPE 0.225 900 - 
PVC 0.175 1390 - 
Félvezető réteg 1 1500 1.00 
Talaj 1 1600 50.00 

 
 
 

 
 

M3-3. ábra. A6063 és A5083P alumínium ötvözetek fajlagos ellenállásának hőmérsékletfüggése. 
 
 
 

M3-3. Táblázat. A6063 és A5083P alumínium ötvözetek fajhője, hővezető-képessége és sűrűsége. 

  

Fajhő c 
[J/(kgK)] 

Hővezető-
képesség 
[W/(mK)] 

Sűrűség 
[kg/m3] 

A6063 921 203 2700 
A5083P 862 83 2700 
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M3B Gázok 
 

      
M3-4. ábra. Levegő a) és SF6 gáz b) sűrűségének hőmérsékletfüggése eltérő nyomásértékeknél az ideális 

gáztörvény alapján. 
 
 

  
M3-5. ábra. Levegő és SF6 gáz viszkozitásának a) és hővezetőképességének b) hőmérsékletfüggése Shutherland 

összefüggése alapján. 
 

 

 
M3-6. ábra. Levegő és SF6 gáz fajhőjének hőmérsékletfüggése. 
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M4 A graph.exe program használati útmutatója 

M4A A program ismertetése: 
 
A program három-fázisú villamos berendezések kör keresztmetszetű vezetőinek kerülete 

mentén számított (esetleg mért) jellemzők polárdiagramon való megjelenítésére alkalmas. Az 
egyes vezetőkhöz tartozó polárdiagramok a vezetők elrendezésének megfelelően jeleníthetők 
meg, a jelenlegi változatban vízszintesen egymás mellett és háromszög elrendezésben; esetleg 
mindhárom fázis adatai egyetlen diagramban. Így felhasználható pl. a vezetők vagy 
burkolatok, illetve árnyékolások külső és belső pereme mentén fellépő fizikai jellemzők – 
mint áramsűrűség, teljesítménysűrűség, hőmérséklet, stb. – eloszlásának grafikus 
szemléltetésére. A polárdiagramok mellett – amennyiben a megfelelő adatfájlok a polár 
adatok mellett a háttértáron megtalálhatók – vízszintes keresztmetszeti, illetve függőleges 
burkolati adatok is kirajzolhatók. Ez utóbbiaknak az egyenes oldalfalú KöF 
kapcsolóberendezés vizsgálatánál van jelentősége (7.1 fejezet). A programmal az értékek 
időbeli változása is követhető. A bemeneti adatok pontosvesszővel elválasztott 
szövegfájlokkal adhatók meg, amelyek felépítését a melléklet M4B pontja tartalmazza. A 
program megtalálható a DVD melléklet ../Graph/Graph.exe  útvonalán. 

A program képernyőn megjelenő ablakát az egyes gombok jelentésével a M4-1. ábra 
mutatja.  

 

 
 

M4-1. ábra. A Graph program képernyője futás közben. 

Animáció 
mentése* 

Kép mentése* 

Jelmagyarázat 
Be/Ki 

Adatfájl 
ablak 

Beállítások 

Nyelv 
kiválasztása 

Időpillanat kiválasztása Kilépés a 
programból 

Diagram típus 

Diagram 
elrendezés 

*
A program mellékelt 

változatában ezek a 
lehetőségek nem 
működnek. 

Kép külön 
ablakban 
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A  ikonra való kattintással a fájlkezelő ablakhoz jutunk (M4-2 ábra), amelyben a már 
megnyitott adatfájlok egy listába rendezve jelennek meg. A fájlok neve melletti + jelre 
kattintva egy eredménylista gördül le, amelynek elemei pl. különböző időpillanatokhoz 
tartozhatnak. A listában látható elnevezések jelennek meg a jelmagyarázatban is, ezek az 
elnevezések dupla kattintással átírhatók. A „megnyitás” gombra kattintva tölthetünk be egy 
újabb adatfájlt (.nbXT ), az „OK” gombbal pedig a kiválasztott eredmény diagramon 
megjeleníthető. Egyszerre több eredményt is kiválaszthatunk, amelyek adatai ugyanazon 
grafikonon egymásra rajzolva jelennek meg. Kijelölhetünk egyszerre eltérő fájlokat, vagy 
több tetszőleges, bármely fájlhoz tartozó időpillanatot. Utóbbi esetben a fő-ablakban 
időpontot nem választhatunk, hiszen ilyenkor általában eltérő időpillanatokhoz tartozó 
eredmények kirajzolása a cél. 

A jobb egérgombra előugró menüben kiválaszthatjuk, hogy milyen módon jelenjenek meg 
a diagramon az értékek („Értékek ábrázolása”). Ez lehet vonallal összekötött („Vonal”) vagy 
minden egyes pontban egy-egy pont („Körök”). Utóbbinak huzalárnyékolás ábrázolásánál van 
jelentősége. 

A „Diagram index” menüpont alatt kiválasztható a diagramok tengelyét jelző dimenzió 
mellett megjeleníteni kívánt elnevezés („ér”, „huzal”, „sín”, „DC” vagy nincs jelölés). 

A „Sűrűség számítás” menüpont segítségével áram vagy teljesítményértékeket 
konvertálhatunk (átlagos) áramsűrűség vagy teljesítménysűrűség értékekké. Ez az opció csak 
huzalárnyékolás esetén választható, ahol ismert a huzalok keresztmetszete (KöF kábelnél 0,8 
mm NF-nél 1 mm az átmérő). 

Az „Effektív érték generálás” menüpontnak pillanatnyi áram vagy áramsűrűség értékek 
megjelenítésekor, azaz tranziens szimulációk eredményénél van értelme. A program az 
időlépéseket figyelembe véve, lineáris interpolációval számítja az adott időpillanatig fennálló 
áram effektív értékét, feltételezve, hogy az idő másodpercben van megadva. 

Az „Értékek visszafelé” a diagramok fázisonkénti függőleges tükrözését valósítja meg, 
illetve megcseréli az első és utolsó fázishoz tartozó értékeket. Mindez vízszintes 
elrendezésnél egy függőleges tengely menti tükrözést jelent.  

 

  
M4-2. ábra. A fájlkezelő ablak és a hozzá tartozó előugró menü 

 
A  ikonra való kattintással, vagy a megjelenített grafikonon jobb egérgombra előugró 

menüből a „Beállítások” menüpontot választva egy ablak jelenik meg, amelyben a diagramok 
jellemzőit állíthatjuk be (M4-3 ábra). Három diagramfajtához külön-külön állíthatjuk be a 
diagramon feltüntetett legkisebb és legnagyobb értéket, a poláris vagy vertikális, illetve a 
radiális vagy horizontális osztás mennyiségét. Az „Abszolút” mezőt kijelölve abszolút értékek 
jelennek meg a grafikonon. Az „Index ABC” mező választásával a diagramok jelölésének 
alsó indexében megjelenik az „A”, „B”, illetve „C” jelzés. A „Tizedesek” az értékek 

Új adatfájl 
betöltése 

Adatfájlok 

Rajzolás 

Időpillanatok 
egy adatfájlon 
belül 
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ábrázolásának pontosságát adja meg, a „Jelm/sor” pedig azt, hogy több eredmény ábrázolása 
esetén a jelmagyarázat egy sora hány különböző mennyiséget mutasson. A „Körátmérő” a 
polárdiagramok nyomtatási méretét adja meg. 

Az ablak alsó harmadában állíthatjuk be az eredményeket megjelenítő vonalak színét, 
méretét és típusát. Nyolc különböző vonal definiálható. Amennyiben egyszerre nyolcnál több 
eredményt akarunk ugyanazon diagramon ábrázolni, a kilencedik az elsőhöz, a tizedik a 
másodikhoz, stb. beállított színt és típust veszi fel. 

 

  
 

M4-3. ábra. A diagram jellemzőinek beállítása 
 

Háromféle diagramelrendezés közül választhatunk a fő ablak  gombjára való 
kattintással. Lehetséges minden fázis értékeit ugyanazon kördiagramban ábrázolni (), illetve 
sík ( ) vagy háromszög () elrendezésben. 

Ha a fájlok közt található keresztmetszeti (.nbXk1 , .nbXk2 ) vagy oldalfal (.nbXf ) 
értékeket tartalmazó, akkor lehetőségünk van az ezen értékeket ábrázoló grafikonok ki- illetve 

bekapcsolására a  gomb alatt található menüben. 
Amennyiben tranziens szimuláció eredményeit töltöttük be, az „Idő” felirat mellett 

található mezőben megadhatjuk a megjeleníteni kívánt időpillanatot. Ilyenkor a program a 
beírt értékhez legközelebbi, eltárolt időpontot jeleníti meg. A tárolt időpillanatok közül a 
csúszkával is választhatunk. 

 
 

M4B Az adatfájlok felépítése 
 
Az eredményfájlok .nbXTT  kiterjesztésű szövegfájlok, amelyek pontosvesszővel 

elválasztva tartalmazzák az egyes számítási eredményeket SI mértékegységben. Ilyen 
felépítésű szövegfájlokat az ExcelTM programmal is könnyen generálhatunk, amelynek 
kiterjesztését átnevezve az adatok a Graph programba importálhatók. A kiterjesztésben az X 
az adattípust, a TT pedig a grafikon fajtáját mutatja. Az adattípusok a következők lehetnek (a 
kiterjesztésbeli jelöléseket nem szabad összetéveszteni a mennyiségek megszokott jelölésével, 
amelyet szintén jelzek): 

 
• A – I áramerősség [A], kábelek huzalárnyékolásánál; 
• I  – j áramsűrűség [A/m2]; 
• P – P hosszegységre eső teljesítmény [W/m], kábelek huzalárnyékolásánál; 

Vonal színe, mérete és 
típusa több érték 
ugyanazon diagramon 
való megjelenítésekor 

Osztás és határok 
beállítása 

Színek, ha egyetlen 
diagram mutatja a 
három fázis értékeit 
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• J  – p teljesítménysűrűség [W/m3]; 
• T – θ hőmérséklet [ºC]; 
• D – ∆T hőmérsékletkülönbség [ºC] vagy [K]; 
• L – α hőátadási tényező [W/(m2K)]; 
 

A TT grafikontípus szerint a következő fajta fájlokat olvashatjuk be: 
 

• .nbXv  – polárdiagram adatok. Az első sor a fejléc, tetszőleges szöveggel. Az 
adatok második sortól kezdődnek következő sorrendben: 
Id ő (lépés); A adat; B adat; C adat; 

Az azonos időpillanatokhoz tartozó értékek sorai a fájlban egymás után 
helyezkednek el. Minden egyes sor a diagramon egy-egy pontot ad meg, három 
óránál kezdődve, az óramutató járásával ellentétesen haladva, egyenletesen elosztva 
0 és 360 fok között. Vízszintes (sík) elrendezésű diagramoknál a megjelenítési 

sorrend ABC, háromszögnél AB
C .  

• .nbXk1, .nbXk2  – cső vízszintes keresztmetszeti adatok. Ezek a fájlok a KöF 
kapcsolóberendezés cső alakú vezetőjében a vízszintes szimmetriatengely mentén 
kialakuló értékeket tartalmazzák. Mivel a cső keresztmetszetét megadó körgyűrű 
szimmetriatengellyel való metszete két vonalszakaszt eredményez, ezért a két oldal 
két vonalszakaszára vonatkozó eredményeket két külön fájl tartalmazza. A k1  a bal, 
a k2  a jobb oldalit. A fájlok első sora a fejléc, tetszőleges szöveggel. Az adatok 
második sortól kezdődnek következő sorrendben: 
Id ő (lépés); távolság a bal szélt ől; A adat; B adat; C adat; 

Az azonos időpillanatokhoz tartozó értékek sorai a fájlban egymás után 
helyezkednek el. Minden egyes sor a diagramon egy-egy pontot ad meg.  
 

• .nbXf  – burkolat függőleges oldalfalának adatai. Ezek a fájlok a KöF 
kapcsolóberendezés függőleges oldalfala mentén kialakuló értékeket tartalmazzák. 
A bal és jobb oldal adatait ugyanazon fájl tárolja. A fájlok első sora a fejléc, 
tetszőleges szöveggel. Az adatok második sortól kezdődnek következő sorrendben: 
Id ő (lépés); függ őleges táv a vízsz. szimm.tengelyt ől; Bal; Jobb; 

Az azonos időpillanatokhoz tartozó értékek sorai a fájlban egymás után 
helyezkednek el. Minden egyes sor a diagramon egy-egy pontot ad meg.  
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M5 ParaKabel.exe program használati útmutatója 

M5A A program ismertetése: 
 
A program az IEC 60387-1-3 nemzetközi szabvány módszere alapján, többrendszerű, 

mindkét végen földelt huzalárnyékolású kábelek fázisvezetői és árnyékolásai közti 
árameloszlás, illetve veszteségek és külső mágneses indukció számítására alkalmas (3.4 
fejezet). Egyéni kábelelrendezések is számíthatók, amelyeket paraméteresen, .kab  
kiterjesztésű forrásfájlokban adhatunk meg (lásd alább). A program megtalálható a DVD 
melléklet ../Tobbrendszer/ParaKabel.exe  útvonalán. 

A program képernyőn megjelenő ablakát az M5-1. ábra mutatja.  
 
 

     
M5-1. ábra. A ParaKabel program képernyője futás közben. 

 
 
 
 

 
M5-2. ábra. Előugró menü. 
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Összteljesítmény és 
maximális mágneses 

indukció értékek eltérő 
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A  ikonra való kattintással nyithatunk meg egy kábelelrendezés adatait tartalmazó fájlt 
(.kab ), esetleg egy más módszerrel (pl. végeselem) kapott eredményfájlt (.nbt ). Az 
eredményfájlhoz mindenképp kell, hogy tartozzon egy ugyanolyan nevű .kab  fájl is. Ha a 
megnyitás sikeres, az ablak bal oldalán megjelenik a kábelelrendezés vázlatos rajza, illetve ha 
eredményeket is megnyitottunk vagy számítottunk, a jobb oldalon a lehetséges 
fáziskiosztások listája, feltüntetve az összes veszteséget és adott h magasságban a legnagyobb 
mágneses indukció értékét. 

A  gomb megnyomására a program a szabvány módszere alapján meghatározza az 
összes lehetséges fáziskiosztáshoz tartozó áram- és teljesítményértékeket. Ezeket a jobb 
egérgombra előugró menüben (M5-2. ábra) az „Adatok” menüpont választásával a kábelek 
rajza alatt táblázatos formában megjeleníthetjük. Amennyiben ebben a táblázatban 
kiválasztunk egy adatmezőt, az ahhoz tartozó fázisvezető vagy árnyékolás a rajzon pirossal 
jelenik meg. A rajz megfelelő pontjára való kattintással is kikereshetjük az adott vezetőhöz 
tartozó adatokat. 

Az előugró menü „Mágneses fluxussűrűség rajzolása” menüpontjára kattintva 
megjeleníthetjük a mágneses indukció eloszlását az elsőnek megadott kábelcsoport 
középpontjától h magasságban (lásd 3.3 fejezet 14. ábra). h értékét a kezelősorban 
megváltoztathatjuk. Amennyiben már kiszámítottuk az IEC módszerrel az áramokat, akkor a 
program a mágneses indukciót ezek alapján rajzolja fel. Ha csak eredményfájlt nyitottunk 
meg, akkor a h vagy x+ megváltoztatása után az eredményfájlban tárolt áramértékekből Biot-
Savart törvénnyel számolja B értékeit. Az x+ megadja, hogy B ábrázolása a kábelcsoport 
szélétől mekkora távolságtól kezdődjön (lásd M5-1. ábra). x+ értékét a rajzra való kattintás 
után az égér felső görgőjével is tudjuk változtatni. 

Amennyiben van megnyitva eredményfájl és a szabványos számítás is megtörtént, az 
eredményeket számszerűen összehasonlíthatjuk az előugró menü „Arány megjelenítése” 
menüpontjának kiválasztásával. 

A  gombra való kattintással háttértárolóra menthetjük a számított eredményeket. A 
fájlok pontosvesszővel elválasztva tartalmazzák az adatokat. Ezek excel-ben megnyithatók. 
Az eredményfájlok: 

 
• .nbt  – Fáziskiosztás; Összes teljesítmény; Legnagyobb mágneses indukció a talaj 

felett 30 cm-re; és 1 m-re; 
• .nbtI  – fázisonkénti effektív áramok abszolút értéke (100 A minden esetben): ItA; 

ItB; ItC;. 
• .nbif x – x. rendszer fázisvezetőinek áramai abszolút effektív értékben [A]: IAx; IBx; 

ICx; 
• .nbf x – x. rendszer fázisvezetőinek veszteségei [W/m]: PAx; PBx; PCx; 
• .nbip x – x. rendszer árnyékolásainak áramai abszolút effektív értékben [A]: IárnyAx; 

IárnyBx; IárnyCx; 
• .nbp x – x. rendszer árnyékolásainak veszteségei [W/m]: PárnyAx; PárnyBx; PárnyCx; 
 

 
 



Melléklet 
 

 112 

M5B A .kab fájlok felépítése 
 

A .kab fájlok szintén szövegfájlok, így bármely editor programmal átírhatók, 
szerkeszthetők. A 4. sortól kezdve tartalmazzák a kábelrendszerek adatait, soronként egy-egy 
három fázisú rendszerrel. Az adatmezők fix, 8 karakter szélességűek, jelentésük: 

 
1. Kábelek száma egy rendszeren belül: értéke mindig 3. 
2. Fektetési mód: 12–síkbeli; 13–háromszög. 
3. Vezető sugara mm-ben. 
4. Szigetelés vastagsága mm-ben. 
5. Szigetelést övező árnyékolás és ágyazó réteg együttes vastagsága. 
6. - 
7. - 
8. wk távolság az előző kábelhez képest [m]. Amennyiben ennek értéke -9000, a kábel 

az előző középvonalába fog esni. Ilyenkor A függőleges távolságnak kell eltérőnek 
lenni. 

9. Rendszer középvonalának talajszint alatti mélysége [m]. 
10. Vezető fajlagos ellenállása [10-9 Ωm]. 
11. - 
12. Árnyékolás fajlagos ellenállása [10-9 Ωm]. 
13. - 
14. Szimmetrikus gerjesztő áram effektív értéke [A]. 
15. - 
16. Síkbeli fektetésnél két kábel közötti távolság egy rendszeren belül [mm]. 
... 
27. Külső, műanyag köpeny vastagsága. 
... 
30. Félvezető rétegek vastagsága. 

 
 
 
A 3.4 fejezethez tartozó forrás és eredményfájlok a következő útvonalakon érhetők el a DVD 
mellékleten: 
 ../Tobbrendszer/csavart FE/Sikbeli/ 
 ../Tobbrendszer/csavart FE/Haromszog/  
 ../Tobbrendszer/egyszeru FE/Sikbeli/  
 ../Tobbrendszer/egyszeru FE/Haromszog/  
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M6  Fogalmak és rövidítések 
 
Abszorpciós tényező Egy felület sugárzás-elnyelési képességének mértéke. Értéke 0 és 1 

között változhat. Lásd még: emissziós tényező. 
 
Áramkiszorítás A szkin és közelségi hatások együttese. 
 
Behatolás  ξ; Nemlineáris mágnesezési görbével rendelkező anyagú, végtelen féltér 
 vezetőbe az elektromágneses tér behatolásának mélysége.  
 
Behatolási mélység δ; Szkin mélység. Lineáris anyagjellemzőkkel rendelkező, végtelen 
 féltér vezetőbe az elektromágneses tér behatolásának mélysége. Pontosabban az a 
 felülettől mért távolság, amelynél az exponenciálisan csökkenő térjellemző e-ad 
 részére csökken. 
 
BEM Boundary Element Method; peremelem (vagy perem-integrálegyenlet) módszer. 

Numerikus módszer parciális differenciálegyenletek megoldására. A módszer egy 
tartományon kitűzött parciális differenciálegyenletet visszavezeti egy olyan 
integrálegyenletre, mely a tartomány peremén van kitűzve. Előnye a tartomány típusú 
(pl. FEM) módszerrel szemben az ismeretlenek sokkal kisebb száma, másrészt a 
tartományt nem, csak a peremet szükséges rácsozni (diszkretizálni). 

 
Csatolt FE analízis Több, eltérő, végeselemes fizikai modell összekapcsolása úgy, hogy az 

egyik modell eredménye szolgáltatja a másik számára a gerjesztést. A modellek között 
akár kétirányú csatolás is lehetséges. Esetünkben az elektromágneses térszámítás 
eredményeként megjelenő Joule-hő jelenti a termikus számítás számára a vezetőkben 
keletkező hőáramot. Visszacsatolás esetében a termikus számítás eredménye, a 
hőmérséklet az elektromágneses modell anyagjellemzőit változtatja meg. 

 
Egyenértékű frekvencia fe; Impulzus gerjesztés esetén végtelen féltér vezetőben a 

energiasűrűség-eloszláshoz rendelhető közelítő exponenciális eloszlás, mely utóbbi 
egy adott frekvenciához rendelhető. Ez az egyenértékű frekvencia az impulzus 
alakjától, hosszától függ (6.2 fejezet). 

 
Emissziós tényező ε; Egy felületből kibocsátott sugárzás mérőszáma, az abszolút fekete 

testhez viszonyított sugárzás arányát adja meg. Értéke 0 és 1 között változhat. Kirchoff 
sugárzási törvénye szerint ún. szürke felületek esetén, vagyis ha ε frekvenciafüggetlen, 
értéke megegyezik a felület abszorpciós tényezőjével. Vagy másképpen: egy test 
azonos hullámhosszra vonatkozó emissziós és abszorpciós tényezője azonos. 

 
FDM  Finite Difference Method; véges differencia módszer.  A módszer közönséges és 
 parciális differenciálegyenlettel kitűzött peremérték feladatok egyik numerikus 
 megoldási eljárása. A végeselem módszer elterjedése miatt ennek a módszernek az 
 alkalmazása visszaszorult. Közvetlenül a differenciálegyenletnek a peremfeltételeket 
 kielégítő közelítő numerikus megoldását állítja elő. 
 
Félvezető réteg Energiaátvitelben és elosztásban használt kábelek fázisvezetőjét és az 

árnyékoló köpeny belső felületét borító, nagy fajlagos ellenállású réteg. Ezen rétegek 
feladata a villamos térerősség érszigetelésen belüli lehető legegyenletesebbé tétele. 
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FEM Finite Element Method, végeselem módszer. Numerikus módszer parciális 
 differenciálegyenletek közelítő megoldására. A módszer a keresett tartományt véges 
 számú altartomány (végeselem) felett közelíti, önkényesen választott közelítő
 függvények segítségével. A tartományt leíró paramétereket valamilyen hibaelvből, 
 variációs elvből származó algebrai egyenlet vagy egyenlőtlenségi rendszer révén 
 határozza meg. Jól használható olyan problémák modellezésére, ahol a tartományon 
 vagy tartományokon belül a tartomány jellemzői, vagy akár a megoldás kívánt 
 pontossága változnak [100]. 
 
Főérintkező A mechanikus kapcsolókészülékek főáramkörében levő olyan szétválasztható 
 érintkezők, amelyek zárt állapotban a főáramkör áramának vezetésére szolgálnak 
 [101]. 
 
GIL Gas Insulated Transmission Line; gázszigetelésű sín, olykor gázszigetelésű kábelnek is 

nevezik. Nagy teljesítmények hatékony továbbítására használják olyan helyen, ahol 
távvezeték kiépítése nem lehetséges. Felépítésében hasonlít a GIS gyűjtősínjeihez. A 
GIL első generációja tisztán SF6 gázszigeteléssel készült, ma már legtöbbször SF6 és 
N2 keverékét használják. 

 
GIS  Gas Insulated Switchgear; gázszigetelésű, fémtokozott kapcsolóberendezés. A 

szakirodalomban előfordul a Gas Insulated Substation, azaz gázszigetelésű alállomás 
kifejezés rövidítéseként is. A szigetelőgázt rendszerint SF6 gáz jelenti, bár újabban 
történtek lépések ennek kiváltására. 

 
Hősugárzás A hőátvitel a fizikailag nem érintkező testek között megy végbe 

elektromágneses sugárzás révén. 
 
Huzal-árnyékolás Energiaelosztásban használt kábelek sodrott rézhuzalokból álló 

árnyékolása. Az árnyékoló-huzalokat egy vagy két, ellentétes irányban tekercselt, de 
jóval kisebb menetemelkedésű vékony rézszalag rögzíti. 

 
Ívhúzó érintkező Az ív hőhatásának elviselésére méretezett szétválasztható érintkezők, 

 amelyek időbena a védeni kívánt érintkező (pl. főérintkező) után nyitnak és előtte 
 zárnak [101]. 

 
Joule-hő Ellenálláson átfolyó villamos áram keltette teljesítmény. Esetünkben veszteségi 

teljesítmény. 
 
Kettős földzárlat 2Ff; Két különböző fázisban térben két különböző helyen szimultán 
 fellépő földzárlat [99]. 
 
KöF    Középfeszültség. 
 
Konduktív hőátvitel Hővezetés; a hő transzportja a test egyik részéről a másik részére, vagy 

a vele érintkezésben lévő másik testre irányul. 
 
Konvektív hőátvitel Gázok vagy folyadékok áramlása révén továbbított hő. Az áramlás lehet 

természetes, amikor azt gravitációs térben a közeg hőmérsékletkülönbségből adódó 
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sűrűségkülönbsége okozza, vagy kényszerített, amikor az áramlás külső erő hatására 
történik. 

 
Konvergencia kritérium Nemlineáris vagy csatolt analízis során az egymást követő 
 iterációs lépések eredményei között, valamely átlagérték alapján, maximálisan 
 megengedett eltérés. Ha két egymást követő lépésben a számított átlageltérés kisebb a 
 konvergencia kritériumnál, a problémát megoldottnak tekintjük. 
 
Közelségi hatás Ha egymással párhuzamos vezetőkben váltakozó áram folyik, akkor, ha 
 az áramok iránya azonos, az áram a vezetők egymással átellenes, külső szélén 
 sűrűsödik. Ha a két vezetőben az áramok iránya megegyezik, az áram a vezetők 
 egymáshoz közelebbi oldalára szorul. Ennek oka a szkin hatás okához hasonló. 
 
Megszakítóképesség  Az a független kikapcsolási (megszakítási) áram, amelyet a 
 kapcsolókészülék a megadott feszültségen és előírt működési viszonyok között 
 kikapcsolni (megszakítani) képes. Váltakozó áram esetén az áram effektív értékével 
 határozható meg [101].  
 
Navier-Stokes egyenlet Súrlódó folyadékok áramlását leíró, az impulzus megmaradását 
 kifejező mozgásegyenlet (40).  
 
NF    Nagyfeszültség. 
 
Peremelem analízis  Lásd BEM. 
 
Peremérték feladat Boundary Value Problem. Rögzített peremfeltételekhez illeszkedő 
 differenciál egyenlet megoldása. 
 
Szkin hatás  Váltakozó mágneses térrel, vagy váltakozó árammal gerjesztett vezető 
 anyagban az áram a vezető felületére szorul, egyenetlenné téve a vezető 
 keresztmetszetében az áramsűrűség eloszlását. Oka, hogy a vezető belsejében a 
 gerjesztő tér létrehozta áram keltette mágneses tér az őt létrehozó hatást gyengíteni 
 igyekszik (Lenz törvénye). A gyengítő hatás a vezető belseje felé erősödik. 
 
Szkin mélység   Lásd behatolási mélység. 
 
Természetes konvekció Lásd konvektív hőátvitel. 
 
Többrendszerű kábelvonal Párhuzamosan kapcsolt, háromfázisú kábelrendszerek. A 
 kábelek között az áramok a vezető erek, az árnyékolások és a földvisszavezetés ön- és 
 kölcsönös impedanciái által meghatározott módon oszlanak el. 
 
Végeselem analízis  Lásd FEM. 
 
Zárlati megszakítóképesség Az a megszakítóképesség, amelyhez tartozó, előírt működési 
 viszonyok a kapcsolókészülék csatlakozóin levő zárlatot is tartalmazzák [101].  


