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1. Bevezetés 

A XXI. századra a fejlett országok lakói számára nélkülözhetetlen elemmé vált a 

villamos energia. A mindennapok elengedhetetlen részét képezi az élet szinte minden 

területén, magával hordozva számos sajátos, váratlan veszély lehetőségét. Jelenléte a 

mindennapokban észrevehetetlen, megléte elengedhetetlen. A villamos berendezések, 

készülékek valamint az élővilág interakciója során biztosítani kell a zavartalan 

együttműködést a villamos biztonsági és elektromágneses összeférhetőségi (EMC) 

követelmények maradéktalan betartásával. A disszertációmban ezen követelmények 

szempontjából vizsgálom a transzformátorállomások földelési kérdéseivel összefüggő 

alállomási és transzfer potenciál aktuális kérdéseit. 

A disszertációmban tárgyalt területek aktuális problémáival foglalkozom, keresem 

azok forrásait és megoldási lehetőségeit. Az első témában az alállomási földelőhálók 

anyagának hatásait vizsgálom, különösen a ferromágneses és nem ferromágneses anyagok 

közötti különbségeket és azok kiváltó okait tárom fel laboratóriumi mérések és szimulációs 

számítások segítségével. A kérdés aktualitását az adja, hogy a hazai gyakorlatban eddig 

hagyományosan acél földelőhálót létesítettek, azonban manapság az új alállomások 

esetében felvetődött – elsősorban a külföldi tulajdonosok létesítményei esetében – a réz 

földelőháló alkalmazása. A hazai és nemzetközi szakirodalmat áttekintve azt tapasztaltam, 

hogy a két anyagra vonatkozó villamos biztonsági és elektromágneses összeférhetőségi 

(EMC) szempontok szerinti vizsgálat eddig nem készült, így nincs alátámasztva, de 

cáfolva sem az áttérés helyessége. Réz háló létesítése jelentős többlet költséget jelent 

egyrészt az anyagköltség, másrészt a speciálisabb kötési technológia miatt, így nem csak 

műszaki, hanem gazdasági megfontolásból is szükséges a villamos szempontból való 

vizsgálat. A vizsgálati eredményeket új, tudományos tézisben foglalom össze.  

A második témakör az alállomási potenciál-emelkedés és kivitt (transzfer) potenciál 

pontos számítására illetve az alállomás szétterjedési ellenállásának értelmezésére 

vonatkozó alapvető fogalmak tisztázásával foglalkozik. Alállomásban fellépő földzárlat 

esetén a hibahelyi földzárlati áram különböző áramutakon záródik és csak részben jut ki a 

földbe. Másrészt az alállomási földelő rendszer sem csak a szorosan vett földelőhálóból áll, 

hanem annak részét képezik a hálóhoz csatlakozó különböző földelt jellegű vezetékek. 

Ennek megfelelően a föld felé záródó áramok eloszlanak a földelés szerepét betöltő 

különböző elemek között. A cél annak a tisztázása, hogy milyen áram min okoz alállomási 

potenciálemelkedést és átvitt potenciált. Ez nem egy elméleti kérdés, hanem szorosan 

összefügg az alállomási földelő rendszerek földelési ellenállásának értelmezésével és 

értékével, valamint annak a mérési gyakorlatával. 

A harmadik témakör a kettős földzárlatokra (2Ff), illetve azok hatásaira fókuszál. 

Tárgyalom a kisfeszültségű hálózatra és így a fogyasztókhoz kijutó transzfer potenciál 

eredetét, mértékének befolyásoló tényezőit, valamint a kisfeszültségű hálózat hatását a 

kijutó transzfer potenciálra. A kapott eredmények laboratóriumi vizsgálatok, szimulációs 

számítások valamint helyszíni mérések összességéből adódó új tézisek formájában 

kerülnek interpretálásra. A téma aktualitását mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az 

áramszolgáltató társaságok a villamoshálózaton kialakuló és a fogyasztókhoz kijutó 

hálózati frekvenciás túlfeszültségek által okozott károk miatt jelentős mértékű fogyasztói 

kártérítést fizetnek évente. Ezek jelentős része – a gyakorlati tapasztalatok alapján – a 
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kettős földzárlatok során, transzfer potenciál következtében fellépő rövididejű hálózati 

frekvenciás túlfeszültségek következményei.  

Mindezen problémák a villamosenergia-igény rohamos növekedésének kielégítése 

céljából, a sűrűn lakott belvárosokban létesített transzformátorállomások esetében 

fokozottabban jelentkeznek a fogyasztók villamos szempontból való közelsége (transzfer 

potenciál kijutás a fogyasztóhoz) és az élőlények fizikai közelsége (érintési- és 

lépésfeszültség a transzformátorállomás közvetlen környezetében) miatt. 

A disszertációm célja nem a szakirodalmak által részletesen tárgyalt földelési 

problémák elméleti modelljeinek továbbfejlesztése vagy azok analízise, hanem a 

gyakorlatban előforduló problémák okainak feltárása, megértése, magyarázata és 

megoldásának elősegítése a rendelkezésre álló szakirodalmi, szimulációs szoftverháttér és 

méréstechnika segítségével. A disszertációmban közölt új tézisek ezen problémák 

következetes és jó megoldásához járulnak hozzá a tervezők és üzemeltetők munkájának 

elősegítése révén. 

A disszertációm témája és anyaga kapcsolódik és eredményei részben már beépültek a 

CIGRE/CIRED JWG C4.202 illetve az azt követő JWG C4.207 (EMC) munkacsoport 

transzfer potenciállal foglalkozó és kidolgozás alatt álló Irányelvébe (Guide) [S8] és 

felhasználást nyertek az ITU-T SG 5 keretében a kisfeszültségű és távközlési hálózatok 

transzfer potenciál elleni védelmére vonatkozó Ajánlás (Recommendation) 

munkaanyagaiba.  
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2. Fogalmak és jelölések 

Jelen fejezet a disszertációban előforduló legfontosabb és téma specifikus fogalmakat 

és jelöléseket hivatott tisztázni. 

Földáram:  A földbe be- vagy kifolyó áram. 

Földelő elektróda: A földáram földbe való be- ill. kilépésére szolgáló 

földbe ágyazott vezető. 

Földelőháló: Vízszintes és függőleges, egymással összekapcsolt 

földelő elektródákból álló rendszer. 

Szétterjedési ellenállás: Az az ellenállás, amelyet a talajjal érintkező 

földelőháló képvisel a földáram földbe be- vagy 

kijutásával szemben. 

Földpotenciál-emelkedés (EPR): A végtelen távoli földpotenciálhoz mért maximális 

potenciál, amely a földelőhálón megjelenik.  

Kettős földzárlat (2Ff): Az az esemény, amelyet földrajzilag különböző 

helyeken, különböző fázisban, de azonos időben 

bekövetkező egyfázisú földzárlatok okoznak. 

Egyedi szétterjedési ellenállás: A magában álló földelőháló szétterjedési ellenállása 

Egyenértékű szétterjedési 

ellenállás: 

Az egyedi szétterjedési ellenállás és a hálóhoz 

csatlakozó passzív vezetők eredőjeként adódó 

szétterjedési ellenállás 

Passzív földelt vezető: azon vezetők, amelyek földelőhálóhoz csatlakozásuk 

révén csak konduktív hatásnak vannak kitéve 

Földáram-visszavezető: azon vezetők, amelyek induktív csatolásban vannak a 

zárlatra tápláló vezetékek fázisvezetőivel 

Egyenértékű földáram: a földelőhálóra injektált földzárlati áramnak (zárlati 

áram csökkentve a transzformátor csillagponti 

áramával) és az áram-visszavezető(k) áramának 

különbsége 

A disszertációban előfordul a transzformátorállomás, alállomás és állomás 

megnevezés egyaránt. A transzformátorállomás kifejezést kifejezetten a KÖF/KIF 

feszültségű transzformátort magában foglaló állomás esetében használják a gyakorlatban, 

így azt használom én is. Az állomás és alállomás kifejezések ekvivalensek egymással és 

általában a NAF/NAF vagy NAF/KÖF állomásokat nevezik így. Mindhárom kifejezést 

magába foglaló gyűjtőnévként az állomást használom, ahogy a cím is mutatja. 

  

Jelölés Jelentés 

    a tápponti transzformátor reaktanciája 

  
  a tápponti fázisfeszültség 

  
    

    
  vizsgált kábelvonal pozitív-, negatív- és zérus sorrendi impedanciái 
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Jelölés Jelentés 

  keresztmetszet 

  
 elektromotoros erő 

  frekvencia 

  levezetés 

  
 nullavezető feltételezett föld feletti magassága 

  
 közműcső feltételezett fektetési mélysége 

  áram 

     kettős földzárlati áram 

     a földelőhálóra jutó egyenértékű zárlati (vagy mérő) áram 

   földáram 

   a transzformátor csillagpontján visszafolyó áram 

    a földáram-visszavezetők árama 

      transzformátor saját kétfázisú zárlati árama 

      transzformátor saját háromfázisú zárlati árama 

    a földzárlati áram 

   áram-visszavezető – föld kör indukált árama 

    kisfeszültség 

    középfeszültség 

  
 áram-visszavezető védőtényezője 

  
 közműcső és a nullavezető közötti vízszintes távolság 

  
 diszkrét földelési helyek közötti távolság 

    nagyfeszültség 

  
 áramvisszavezető-tényező 

   vezető redukált sugara 

   
 váltakozóáramú ellenállás 

  
 egyedi szétterjedési (földelési) ellenállás 

  
 vonal végi lezáró ellenállás 

  
 koncentrált földelés (helyi, oszlop, fogyasztói) szétterjedési 

ellenállása 

   áramosztó tényező 

  feszültség 

             alállomási földelőháló potenciál-emelkedése 

  
 vezető külső reaktanciája 
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Jelölés Jelentés 

               hullámimpedancia 

  
 belső impedancia 

  
,     hibahelyi impedanciák 

    bemenő impedancia 

         
 

passzív földelő vezetőknek a földelőháló (Re) szétterjedési 

ellenállását söntölő eredő hatását kifejező impedancia KÖF/KIF 

állomás esetén 

         
 

passzív földelő vezetőknek a földelőháló (Re) szétterjedési 

ellenállását öntölő eredő hatását kifejező impedancia NAF/KÖF 

állomás esetén 

    
 egyenértékű szétterjedési (földelési) (ellenállás) impedancia 

   
 földvisszavezetéses kölcsönös impedancia 

  
 páncéltól származó járulékos impedancia 

   
 földvisszavezetéses önimpedancia 

  terjedési állandó 

  
 anyag relatív permeabilitása 

  vezető vagy talaj fajlagos ellenállása 

  hosszállandó 
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A földelőháló anyag  

hatásának vizsgálata 

 

 

3. Földelőháló anyag hatásának vizsgálata 

Az állomási földelőháló hivatott a földzárlati áram biztonságos elvezetésére a talajba, 

valamint az állomáson belüli egyenpotenciál megvalósítására. Az állomáson belül létrejövő 

földzárlat hatására az állomás egyes pontjain más és más potenciálviszonyok alakulnak ki. 

Ez egyrészről érintésvédelmi szempontból, másrészről pedig EMC (elektromágneses 

összeférhetőség) szempontból lehet aggályos. Az állomási földelőháló ezen 

potenciálviszonyainak kialakulásában döntő szerepet játszik, ezért nagyon fontos a háló 

megfelelő kialakítása. 

Az állomások földelését az állomás alatt elhelyezett földelőháló adja. Számos 

szakirodalom és szabvány foglalkozik a földelőháló megfelelő kialakításának módjával és 

lehetőségeivel [1] [2] [3] [4]. Ezen tématerületen belül a földelőháló anyag hatásával 

foglalkoztam bővebben a bevezetőben leírt indokok miatt. A legáltalánosabban alkalmazott 

földelőháló anyagok a következők [2] [3]: réz, acél, acél ötvözetek, rézzel bevont acél. Az 

anyag kiválasztásánál mind a szakirodalmak, mind pedig a szabványok az alábbi 

kritériumokat rögzítik: 

 megfelelő vezetőképesség a helyi potenciál-különbségek elkerülése érdekében, 

 termikusan és mechanikailag ellenálljon a zárlat fennállási idő és a zárlati áram 

nagyság legkedvezőtlenebb kombinációjának is, 

 mechanikailag megbízható és ellenálló legyen, 

 korrózió vagy egyéb fizikai behatás ellenére is ellássa feladatát a teljes üzemidő 

alatt. 

Egyik fontos és kritikus jellemzőként a korrózióval szembeni ellenálló képességet 

emelik ki az anyag kiválasztásnál, tekintettel a földelőhálók 20-30 évre tervezett 

élettartamára. Azonban a villamos biztonsági (érintési- és lépésfeszültség, potenciál-

emelkedés) és EMC követelményekre (potenciál-emelkedés, szekunder kábelek) gyakorolt 

hatásuk elemzésével nem foglalkoznak tételesen a szabványok és a szakirodalmak. Ezen 

hatások részletes vizsgálatával foglalkozom ebben a fejezetben. 

A magyarországi gyakorlatban – néhány évvel ezelőttig – szinte kizárólag csak acélt 

vagy annak ötvözeteit használtak földelőháló anyagként. A világ változásával és a nyugati 

gyakorlatot mindinkább átvéve manapság már leginkább réz földelőhálót létesítenek új 

állomások esetében. Jogosan merül fel a kérdés a hazai tervezők és az üzemeltetők 

részéről, hogy kövessék-e a nyugati gyakorlatot, vagy alkalmazzák az eddigi hazai 

gyakorlat szerinti acél anyagú földelő-rendszereket, amely az eltérő anyagok és 

technológiák miatt nem csak műszaki, hanem egyben gazdaságossági kérdés is. 

Az acél földelőháló legáltalánosabb kialakítási módja a hengeres köracél alkalmazása.  

A különböző földelőháló elemeket hegesztett kötéssel rögzítik egymáshoz, a hegesztett 

kötést pedig korrózióálló bevonattal (általában bitumen) látják el.  

Réz alkalmazása esetén megkülönböztethető lapos réz-szalagból vagy sodronyból 

kialakított háló. A hálóelemeket CADWELD hegesztéssel rögzítik egymáshoz, majd 

Inertol vagy egyéb korrózióálló bevonattal látják el.  

A különböző anyagból létesített földelőhálók összehasonlítására szimulációs 

vizsgálatokat végeztem az azóta megépült Szombathely 400/120 kV-os alállomásra. A 
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pontos számításokhoz szükséges adatokat (földelőháló terv, zárlati árameloszlás, 

kábelnyomvonalterv) az ERŐTERV Zrt. bocsátotta rendelkezésemre. 

A szimulációs vizsgálat két esetre történt: a földelőháló 20 mm átmérőjű köracélból 

épül fel, illetve 3x40 mm-es horganyzott réz szalagból kerül kialakításra azonos – a 

valóságos terveknek megfelelő – geometria mellett. A számításoknál figyelembe vett 

fajlagos talajellenállás 100 m volt, amely a hazai talajviszonyok mellett átlagos értéknek 

vehető. A szimulációs számítások a nemzetközileg is ismert és elfogadott CDEGS (Current 

Distribution, Electromagnetic Fields, Grounding and Soil Structure Analysis) 

szoftvercsomaggal készültek [5]. 

Acélháló esetén nem hanyagolható el a ferromágnesességből adódó nemlinearitás, 

mely az áram és a frekvencia függvényében egyaránt jelentkezik. Nemlinearitáson azt 

értjük, hogy a ferromágneses anyagon átfolyó áram és ennek hatására az azon eső 

feszültség közötti kapcsolatot kifejező belső impedancia – egy adott frekvencián mérve – 

az átfolyó áram nagyságától függ. A szimulációhoz szükséges acél belső impedanciájának 

megállapítása céljából előzetes laboratóriumi mérést végeztünk a 20 mm-es köracélon, 

melynek során megállapítottuk a köracél belső impedanciáját az áram függvényében, 50 

Hz frekvencián, valamint a frekvencia függvényében, 2 A áram mellett.  

3.1. Az acél nemlineáris mért impedanciájának 
figyelembevétele 

Az acél belső impedanciájának mérése során egy           hosszú,           

átmérőjű köracél földelőháló elemet vizsgáltunk. A mérés menetének leírását az A 

melléklet tartalmazza. A mérés részleteinek ismertetése nélkül ebben a fejezetben csak a 

szimulációs számítások szempontjából lényeges – áramfüggő – eredményeket közlöm. A 

3-1. ábra mutatja a mért belső impedancia áramfüggését, melynek első szakaszát 

kinagyítva a 3-2. ábra adja meg. 

 

3-1. ábra A köracél 50 Hz frekvencián mért belső impedanciája  

az áram függvényében (10 – 1244 A tartományban) 
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3-2. ábra A köracél 50 Hz frekvencián mért belső impedanciája  

az áram függvényében (10 – 100 A tartományban) 

A mért értékekből látható, hogy a telítési ponton az acél elem belső impedanciája kb. 

négyszerese a telítés utáni minimum értéknek, így ezen jelentős hatástól nem tekinthetünk 

el, úgy, ahogy a [6] irodalomban tették, ahol a nagyobb (zárlati) áramokhoz tartozó 

értékekhez tartozó relatív permeabilitás értékkel vették figyelembe az acél hálóelemeket.  

3.2. Szimulációs vizsgálat 

Amint már említésre került, a szimulációs vizsgálatokat a CDEGS [5] kanadai 

szoftvercsomag segítségével végeztem, amely egy célszoftver a komplex földelő-

rendszerek számítására. Számos és jelentős publikációk születtek a programmal 

kapcsolatban a fejlesztők részéről [7] [8] [9] [10], amelyek egyértelműen alátámasztják a 

szoftver validitását a használni kívánt területen. A program a földelőháló árameloszlását, 

majd a kialakuló elektromágneses teret kiszámítja, így adva komplex képet az adott földelő 

rendszerről.  

A programcsomagot már évtizedek óta fejlesztik, így ma már 8 programból (modulból) 

áll. A program használata bármely modul szempontjából három fő szakaszra bontható: az 

adatbeviteli részben megadhatjuk a szimulációhoz szükséges bemenő adatokat (hálórajzok, 

oszlopképek, áramok, megengedett határértékek,…stb). A második szakaszban a 

szimuláció számításait végzi el a program. Ez gyakorlatilag teljesen automatikus, így 

ebben a részben a felhasználó részéről általában nincs szükség semmiféle beavatkozásra. A 

számítások elvégzése után a harmadik fázisban az adatok kiértékelése, megjelenítése 

történik a felhasználó beállításai szerint. 

3.2.1. Szimulációs technika 

Kiinduló lépésként a MALZ programmodul adatbeviteli részében berajzoltam a 

létesítendő alállomás földelőhálójának [11] tervét. A földelőháló nagy része 80 cm-re a 

talajszint alatt helyezkedik el. Azonban a járművek számára kijelölt út alatt 1,45 m mélyre 

kerülnek a földelőháló elemei. A háló részét képezi még a 32 db mélyföldelő is, amelyek a 

talajszinttől mérve egészen 10 m-es mélységig lenyúlnak. A földelőháló tervét a 3-3. ábra 

szemlélteti. 



Állomási és transzfer potenciál 

villamos biztonsági és EMC kérdései 

14 

 

A földelőháló anyag  

hatásának vizsgálata 

 

Az alállomási földelőháló rajzának részletes bevitele után beállításra kerültek a 

szimulációhoz szükséges bemeneti adatok, melyek a következők voltak:  

 háló anyagának fajlagos ellenállás és relatív permeabilitás értéke, 

 háló elemeinek sugara, 

 talaj fajlagos ellenállás értéke, 

 injektált áramok értékei és helyei. 

Mind az acél, mind a réz háló esetén azonos bemeneti adat a talaj fajlagos ellenállása és 

az injektált áramok értékei valamint az injektálási helyek. Az eltérő bemeneti adatokat a 

következőkben ismertetem. 

 

3-3. ábra. Az alállomás földelőhálójának terve a programban. 

 

A CDEGS-ben a szimulációhoz kör keresztmetszetű vezetők sugarát kell megadni. Az 

acélháló kör keresztmetszetű, 10 mm sugarú elemekből épül fel, ezzel szemben a rézháló 

3x40 mm-es szalagokból készül. Ezért ki kell számolni a réz szalag egyenértékű sugarát. 

A réz szalag egyenértékű sugara [12]:   61,9)340(2235,0)(2235,0*  bar  

mm 
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A réz esetében egyéb paramétert (fajlagos ellenállás, relatív permeabilitás) nem kell 

beállítani, mert a program automatikusan rézre végzi el a szimulációt.  

Az acél esetében bonyolultabb a helyzet a belső impedancia nemlinearitása miatt. A 

réztől eltérő anyagok esetében külön meg kell adni az adott anyag fajlagos ellenállását és 

relatív permeabilitását viszonylagos egységekben a rézre vonatkoztatva.  

A nemlineáris belső impedancia görbét linearizáltam úgy, hogy az impedancia-áram 

jelleggörbét öt intervallumra osztottam a következőképpen: 

 I. tartomány: 0-20 A-ig, 

 II. tartomány: 21-50 A-ig, 

 III. tartomány: 51-200 A-ig, 

 IV. tartomány: 201-1200 A-ig, 

 V. tartomány: 1201 A-tól nagyobb áramok. 

Minden intervallumban képeztem az impedancia lineáris középértékét, az így számított 

impedanciákból pedig a relatív permeabilitás középértékeit minden tartományban 

kiszámítottam, majd a fajlagos ellenállás és relatív permeabilitás értékeit átszámítottam 

viszonylagos egységekbe, a rézre vonatkoztatva. Az egyes tartományokhoz tartozó fajlagos 

ellenállás és relatív permeabilitás értékeit a 3-1. táblázat tartalmazza.  

3-1. táblázat. Az áramtartományokhoz tartozó bemeneti értékek viszonylagos egységben a rézhez 

viszonyítva. 

Tartományok I. II. III. IV. V. 

ρ [v.e.] 65 73 60 34 20 

μr [v.e.] 60 117 93 54 34 

 

A viszonylagos egységek számítása: 

].[ ev
cu


   

].[ ev
rcu

r

r



   

A viszonyítási alapok értékei:  μrcu =1   [-] 

     ρcu= 1,7241*10
-8

  [Ωm] 

Az acélháló esetén minden egyes hálóelemnél külön-külön került beállításra a fajlagos 

ellenállás és relatív permeabilitás értéke annak megfelelően, hogy a rajta átfolyó áram 

alapján melyik tartományba esik az adott hálóelem. Kiindulásnak a réz háló árameloszlását 

tekintettem. Általában két iterációs lépésben kiadódott az acélháló végleges árameloszlása. 

Az előbbiekben bemutatott iterációt el kellett végezni a későbbi összes olyan acél 

földelőhálós szimuláció előtt, ahol az injektálási pont vagy az injektált áram változott. 
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3.2.2. Szétterjedési ellenállás vizsgálata 

A szimuláció során a háló egy pontjába áramot injektáltam (                ). 
Jelen esetben eltekintettem a nagyobb áramok esetében létrejövő talaj ionizálás hatásától, 

mely egyébként csökkentené a szétterjedési ellenállás értéket [13]. A vizsgálat kvalitatív 

jellegű a szétterjedési ellenállás szempontjából, így nem követtem el hibát az 

elhanyagolással (a későbbi fejezetekben látható, hogy ilyen nagyságú földáram a 

söntáramutak jelenléte miatt csak egészen kivételes esetben adódhat). Az így injektált áram 

egésze a hálón át a földbe folyik (egyéb söntáramút nem lévén), ezzel potenciál-

emelkedést okozva a hálón és annak környezetében. A szétterjedési ellenállás – definíció 

szerint – az injektálási pont potenciál-emelkedésének és az injektált áramnak a 

hányadosaként adódik. 

      
I

U
Re   [] 

Ezek a vizsgálatok teszik lehetővé, hogy szétterjedési ellenállás szempontjából 

összehasonlítható a két földelőháló, hiszen ilyenkor a teljes hálóba beinjektált áram a 

hálóból a földbe lép ki. A potenciálemelkedés referenciája a végtelen távoli pont, a 

továbbiakban minden potenciált ehhez viszonyítok. 

Elvégezve mindkét anyag esetén a vizsgálatot, a következő eredményeket kapjuk. A 

réz háló potenciálemelkedését mutatja a 3-4. ábra           áram mellett. 

 

3-4. ábra. A réz háló skalárpotenciálja. 

Kiszámítva a szétterjedési ellenállást: 

 2508,0
10

2508
,

kA

V

I

U
R Cue  

Az acélháló potenciálemelkedését mutatja a 3-5. ábra I=10 kA áram esetén. 
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3-5. ábra. Az acélháló skalárpotenciálja. 

 

Kiszámítva a szétterjedési ellenállást: 

 2574,0
10

2574
,

kA

V

I

U
R Fee  

Az eredményekből megállapítható, hogy szétterjedési ellenállást tekintve a két háló 

közötti különbség minimális (< 3%). Ennek az a magyarázata, hogy az egyenértékű 

szétterjedési ellenállást – a talaj fajlagos ellenállásán túlmenően – alapjában véve a háló 

geometriai kialakítása és mérete, valamint a földdel érintkező felülete szabja meg, amelyek 

teljesen, ill. közel azonosak [2] [3] [4]. Az egyetlen injektálási pont esetére a két anyag 

fajlagos ellenállásának eltéréséből adódó hálón belüli potenciál eltérés is kicsi, ezért ebből 

sem adódik az egyenértékű szétterjedési ellenállásban számottevő különbség.  

3.2.3. Szimuláció tényleges áraminjektálással 

A szétterjedési ellenállásnál alkalmazott egyszeres áraminjektálás csak    szétterjedési 

ellenállás számítására alkalmas feltevésnek felel meg. A valóságos üzemi illetve zárlati 

körülmények között több áraminjektálási pont lehetséges: 

 a transzformátor(ok) csillagpontja, 

 a védővezetők csatlakozási pontjai,  

 kábeles csatlakozás esetén a kábelárnyékolások csatlakozási pontjai, 

 alállomáson belüli zárlat esetén a zárlati hibahely. 

 

Az alállomáson belül bekövetkező zárlat árameloszlását mutatja a 3-6. ábra a vizsgált 

állomásra. 



Állomási és transzfer potenciál 

villamos biztonsági és EMC kérdései 

18 

 

A földelőháló anyag  

hatásának vizsgálata 

 

 

 

3-6. ábra Alállomáson belüli zárlat árameloszlása 

 

A Szombathely 400/120 kV-os alállomás injektálási pontjait mutatja a 3-7. ábra 

 

 

3-7. ábra A földelőháló geometriája az injektálási pontokkal. 

 

A Szombathely 400/120 kV-os alállomás esetében kábeles csatlakozás nincs. A 

transzformátorok csillagponti áramai közvetlenül számíthatóak voltak a tervező által 

megadott zérussorrendű árameloszlásból [14]. A védővezető áramok számításához - az 

oszlopképek ismeretében - meghatároztam a PLINE (Calculation of Power Line 

Parameters) célszoftver segítségével a távvezeték paramétereket [15]. Az így 

meghatározott távvezeték paraméterek, az oszlopföldelési ellenállások és az alállomási 

szétterjedési ellenállások (Szombathely, Győr, Szombathely-Vépi úti) figyelembe vételével 

a CDEGS szoftverrel számítható volt a zérussorrendű árameloszlásból a védővezetőkben 

folyó áram. A vizsgálatokat elvégeztem mind a 120 kV-os, mind pedig a 400 kV-os 

feszültségszinten feltételezett alállomási zárlatra. Az így kiszámított injektálandó áramokat 

tartalmazza a 3-2. táblázat. 

  



Állomási és transzfer potenciál 

villamos biztonsági és EMC kérdései 

19 

 

A földelőháló anyag  

hatásának vizsgálata 

 

 

3-2. táblázat 120 és 400 kV-os zárlat esetén számított injektált áramok (A-ben, vonatkozási irányok a 

3-6. ábraának megfelelően) 

Injektálási pont 120 kV 400 kV 

Hibahely 15927/-87,94° 6982,9/-85,72° 

IN1 csillagpont 4778,82/-90,22° -948,48/-83,81° 

IN2 csillagpont 4323,81/-88,93° -948,48/-83,81° 

Ivv Győr felé 927,3/-93,69° 2106,5/-78° 

Ivv2 Vépi út felé 525,27/-43,78° 265/-49,26° 

Ivv1 Vépi út felé 454,65/-51,95° 265/-49,26° 

 

Az injektált áramok ismeretében a szimulációs számítások kiterjedtek: 

 a háló maximális potenciál-emelkedésére, 

 a kialakuló lépésfeszültségre, 

 a hálón belüli potenciál-különbségekre (valós szekunder kábelnyomvonalak 

mentén vizsgálva). 

A 400 kV-os oldalon bekövetkező zárlat hatására kialakuló árameloszlást réz háló 

esetén a 3-8. ábra mutatja. Az ábrán az egyes áramtartományokat öt szín jelöli (ld. 3.2.1 

fejezet). Összehasonlítva a 3-9. ábran látható acélháló árameloszlásával, megfigyelhető, 

hogy szinte teljesen azonos az árameloszlás, amely nem meglepő az injektálási pontokon 

történő áramgenerátoros táplálás miatt. 

 

 

3-8. ábra. Réz háló árameloszlása 400 kV-os zárlat esetén. 
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3-9. ábra. Acél háló árameloszlása 400 kV-os zárlat esetén (2. iteráció után). 

Megvizsgálva a réz és az acélháló skalárpotenciálját (3-10. ábra és 3-11. ábra), 

megállapítható, hogy réz háló esetén a maximális potenciálemelkedés 1602 V, mely érték 

acélhálónál 1637 V. Tehát, számottevő különbség (< 2,2 %) a skalárpotenciál maximális 

értéke tekintetében nincs a két háló között.  

 

 

3-10. ábra. Réz háló skalárpotenciálja 400 kV-os zárlat esetén. 

A potenciál-eloszlás réz esetén meglehetősen egyenletes, acélnál azonban kis 

mértékben egyenlőtlen eloszlás tapasztalható. A két háló közötti különbséget az eltérő 

anyagjellemzők okozzák. 
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3-11. ábra. Acél háló skalárpotenciálja 400 kV-os zárlat esetén. 

 

 

 

3-12. ábra. Réz háló lépésfeszültsége 400 kV-os zárlat esetén. 
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3-13. ábra. Acél háló lépésfeszültsége 400 kV-os zárlat esetén. 

 

A lépésfeszültség vizsgálatánál a személyre vonatkozó legrosszabb esetet [2] vettem 

figyelembe. Összehasonlítva a lépésfeszültségeket (3-12. ábra és 3-13. ábra), 

megállapítható, hogy releváns különbség nincs a két háló között. 

120 kV-os zárlat esetén a réz háló árameloszlását a 3-14. ábra adja meg. 

 

3-14. ábra. Réz háló árameloszlása 120 kV-os zárlat esetén. 
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Az árameloszlásban itt sem tapasztalható nagyobb különbség a két háló között az 

áramgenerátoros táplálás miatt. 

 

 

3-15. ábra. Acélháló árameloszlása 120 kV-os zárlat esetén (2. iteráció után). 

 

 

 

3-16. ábra. Réz háló skalárpotenciálja 120 kV-os zárlat esetén. 
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3-17. ábra. Acél háló skalárpotenciálja 120 kV-os zárlat esetén. 

 

 

 

3-18. ábra. Réz háló lépésfeszültsége 120 kV-os zárlat esetén. 
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3-19. ábra. Acélháló lépésfeszültsége 120 kV-os zárlat esetén. 

 

120 kV-os zárlat esetében a skalárpotenciál maximális értéke körülbelül 20 % -kal 

kisebb, mint a 400 kV-os zárlat esetén. Ez érthető, hiszen a földben elfolyó áram is közel 

20 % -kal kevesebb, mint az előző esetben (ld. 3-2. táblázat). A réz potenciál-eloszlása 

(3-16. ábra) továbbra is egyenletes, úgy, mint a 400 kV-os esetben, de az acélnál már 

jelentősebb különbségek mutatkoznak a két zárlati esetet tekintve. Az eredmények alapján 

látható, hogy a két háló potenciál-eloszlása 120 kV-on bekövetkező zárlat hatására 

jelentősen különbözik egymástól. A 3-2. táblázat alapján belátható, hogy a nagymértékű 

különbség abból adódik, hogy a hálóra injektált áram mindössze 1/3-a folyik a föld felé, a 

maradék 2/3-a pedig a háló vezetőin keresztül az injektálási pontok felé folyik el, és így a 

háló elemeken feszültségesést eredményez. Az így kialakuló hálón belüli potenciál-

különbség acél esetén jelentős, amely az acél nemlinearitásából (3-1. ábra) és a két anyag 

fajlagos ellenállásának nagyságrendnyi eltéréséből adódik.  

Lépésfeszültség tekintetében a két háló között ismét nem tapasztalható releváns eltérés. 

Az acél esetében a maximális lépésfeszültség 75,8 V. Réz hálónál ez az érték 69,5 V. A 

lépésfeszültségre elfogadottnak tekintett és jelenleg is érvényben lévő (MSZ 172/3-73) 

mértékadó érték:  

 250 V, ha a fennállásának időtartama 1 s-nál nem nagyobb, 

 125 V, ha a fennállásának időtartama 1 s-nál nagyobb. 

Ezt összehasonlítva az előzőekben megadott értékekkel, megállapítható, hogy a 

lépésfeszültségek biztonsággal még a szigorúbb határértéken belül is maradnak. A 

nemzetközi szabványok ennél jelentősen nagyobb érintési és attól is nagyobb 

lépésfeszültség értéket engednek meg [2] [16]. 
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3.2.4. Szekunder kábelekre gyakorolt hatás 

Az alállomásokban a jelző, működtető feszültségeket, a mérőváltók jeleit szekunder 

kábeleken viszik a készülékek és a reléházak között. A szekunder (jelző, mérő és 

működtető) kábelek (JM) árnyékolása mindkét végén földelve van az alállomási földelő 

rendszerhez, így földzárlat hatására kialakuló – előbbiekben részletezett – potenciál-

különbségek miatt kiegyenlítő áram folyik a kábelek árnyékolásán, ami egyrészt termikus 

igénybevételt okoz, másrészt a szekunder áramkörökben közös módusú feszültséget 

eredményez, ami EMC szempontból jelenthet problémát.  

Az igénybevételek ellenőrzéséhez a kábelnyomvonalak kiválasztása a földelőhálón 

belüli potenciál-eloszlások alapján történt, a legkedvezőtlenebb esetek figyelembe 

vételével. A kábelárnyékolást egyenértékű tömör vezetővel vettem figyelembe, a 

számítások 16 mm2 árnyékolás-keresztmetszetre történtek. 

A megengedhető kiegyenlítő áram maximális nagyságát a kábelárnyékolás termikus 

határárama szabja meg, amely különböző zárlathárítási időkre került meghatározásra. A 

JM kábelekben létrejövő közös módusú feszültség megengedett értéke 300 Veff (IEC/TS 

61000-6-5:2001 szabvány). 

A számítások során a kábelnyomvonalakon egyetlen kábelárnyékolást feltételeztem, 

tehát áram tekintetében egyfajta majorizálásnak is tekinthetők az így kapott áramértékek.   

3.2.4.1. A kábelárnyékolás helyettesítése 

A kábelárnyékolást egyenértékű tömör vezetővel helyettesítettem [17]. 

Az egyenértékű vezető sugara: 7 mm 

Az egyenértékű vezető keresztmetszete: A = 154 mm2  

A

l
R 

 

AR
l

1


 

RR
A

l cucu

 932,8
1




 

ahol 

cu = 0,017241
m

mm2
 

l = 1km 

R – kábelmérési eredményekből vett értékek 

Az R értéke páncélozott és nem páncélozott kábelek esetén különböző, amely a 

következőképpen alakul: 

 Nem páncélozott JM kábel esetén: R =Rdc 

 Páncélozott JM kábel esetén: R =Rdc+Rp 

ahol 
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Rdc - a kábelárnyékolás egyenáramú ellenállása (kábelmérési eredményekből vett 

értékek) 

Rp - a páncél járulékos ellenállása (kábelmérési eredményekből vett értékek) 

A /cu–re meghatározott végeredményeket a 3-3. táblázat tartalmazza.  

 

3-3. táblázat. A JM kábel árnyékolásának ellenállás jellemzői. 

Árnyékolás 

keresztmetszet 
Rdc /cu

[mm
2
] [/km] [-] 

16 1,5 9,38 

 

A külső reaktanciára (X’ [/km]) a következő összefüggés irható fel: 

4

3' ln102,0
r

re

r
XX k 




 
 

amelyből 

'64
102,0

4'
3

X
X

r 






  

ahol 

 = 2f,  f = 50Hz 

X – kábelmérési eredményekből vett értékek 

A r/rcu–re meghatározott végeredményeket a 3-4. táblázat tartalmazza. 

3-4. táblázat. A JM kábel árnyékolásának reaktancia jellemzői. 

Árnyékolás 

keresztmetszet 
   

   
     



[mm
2
] [/km] [-] 

16 1,5 1 

 

A termikus határáram 16 mm
2
 kábelárnyékolás keresztmetszetű JM kábel esetén 

különböző zárlathárítási időkre [17] a 3-5. táblázat szerinti.  

3-5. táblázat. A 16 mm
2
 keresztmetszetű réz kábelárnyékolású JM kábelek  

termikus határárama a zárlathárítási idő függvényében 

Zárlati idő 

[s] 

Határáram 

[A] 

2,5 1510 

1 2390 

0,7 2850 

0,5 3380 

0,2 5340 
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3.2.4.2. A vizsgált kábelnyomvonalak 

Az alállomás fő szekunder kábelnyomvonalainak figyelembevételével a következő 

vizsgálati nyomvonalakat határoztam meg (3-20. ábra). 

 

3-20. ábra. A vizsgált szekunder kábelnyomvonalak. 

A 400 kV-os oldalon azokat a kábeleket vizsgáltam, amelyek elhelyezkedésük szerint 

az acél háló 400 kV-os zárlatánál kapott potenciál-eloszlás alapján nagy 

potenciálkülönbséget kötnek össze. Tehát a kábel (vagy kábel láncolat) egyik vége a zárlati 

helyhez, a másik vége pedig a földelőháló széléhez van közel. Ilyen módon 3 mező 

kábeleit vizsgáltam.  

A 120 kV-os oldalon a transzformátorok és a szabadtéri szekrények közötti kábel 

nyomvonalakon kívül nincs más vizsgálatra érdemes nyomvonal. 

Az 3-20. ábraán a különböző jelölések magyarázata a következő: 

 S1B szabadtéri szekrény 

 S1C szabadtéri elosztószekrény 

 S2C szabadtéri vonali elosztószekrény 

 S21 K gyűjtősín földelő-szakaszoló elosztószekrény 

 SR1 120 kV-os relészekrény (1. és 2. transzformátoroknál egyaránt) 

 S1 120 kV-os szabadtéri szekrény 

 S2 szabadtéri szekrény 
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A vizsgált szekunder kábelnyomvonalak mentén elhelyezett, a kábelárnyékolást 

helyettesítő tömör egyenértékű vezető egyes szakaszaiban folyó áramokat és a szakaszok 

hosszanti elektromotoros erejét mutatják a következő táblázatok.  

A CDEGS Hifreq programjával kiszámítottam a helyettesítő tömör egyenértékű vezető 

fajlagos impedanciáját, melyre a következő eredmény adódott: 

     Z’=1,05 /0,85° 
km


 

Az áramot megszorozva a fajlagos impedanciával és a szakasz hosszával, adódik a 

vezető szakasz elektromotoros ereje. 

Acél földelőháló esetén 120 kV-os zárlatnál kialakuló áramokat és elektromotoros 

erőket a 3-6. táblázat mutatja. 

3-6. táblázat. Acél háló esetén a kábelárnyékolás áramok és  

elektromotoros erők 120 kV-os oldali zárlat esetére. 

Mező Honnan Hová   [A]    [°]   [m]   [V]   [°] 

3. Mező 

S2C S1C 23,7 93,8 28,8 0,7 93,8 

S1C S1B -54,6 86,1 52,8 -3,0 86,1 

S1B Q1 -86,9 84,9 67,9 -6,2 84,9 

2. Mező 

S2C S1C 154,0 92,0 28,8 4,7 92,0 

S1C S1B 154,0 91,0 52,8 8,5 91,0 

S1B Q1 -137,0 86,0 67,9 -9,8 86,0 

1. Mező 

S21 S1C 412,0 93,0 27,1 11,7 93,0 

S1C S1B 401,0 93,0 52,2 22,0 93,0 

S1B Q1 -246,0 87,0 67,5 -17,4 87,0 

1. TR 
SR1 S1 -273,0 102,0 66,7 -19,1 102,0 

SR1 S2 148,0 -74,0 129,1 20,1 -74,0 

2. TR 
SR1 S1 55,2 -87,1 66,7 3,9 -87,1 

SR1 S2 17,5 25,6 129,1 2,4 25,6 

 

Ugyancsak 120 kV-os zárlatra és réz földelőhálónál kialakuló áramokat és 

elektromotoros erőket a 3-7. táblázat mutatja. 

3-7. táblázat. Réz háló esetén a kábelárnyékolás áramok és  

elektromotoros erők 120 kV-os oldali zárlat esetére. 

Mező Honnan Hová   [A]    [°]   [m]   [V]   [°] 

3. Mező 

S2C S1C 10,1 145,0 28,8 0,3 145,0 

S1C S1B 19,4 136,0 52,8 1,1 136,0 

S1B Q1 27,6 133,0 67,9 2,0 133,0 

2. Mező 

S2C S1C 62,5 132,0 28,8 1,9 132,0 

S1C S1B 52,4 137,0 52,8 2,9 137,0 

S1B Q1 40,4 134,0 67,9 2,9 134,0 
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Mező Honnan Hová   [A]    [°]   [m]   [V]   [°] 

1. Mező 

S21 S1C 168,0 133,0 27,1 4,8 133,0 

S1C S1B 147,0 136,0 52,2 8,1 136,0 

S1B Q1 59,6 139,0 67,5 4,2 139,0 

1. TR 
SR1 S1 -125,0 134,0 66,7 -8,8 134,0 

SR1 S2 36,1 -11,0 129,1 4,9 -11,0 

2. TR 
SR1 S1 11,0 -15,8 66,7 0,8 -15,8 

SR1 S2 6,8 71,1 129,1 0,9 71,1 

 

Acél háló esetén 400 kV-os zárlat hatására kialakuló áramokat és elektromotoros 

erőket a 3-8. táblázat mutatja. 

3-8. táblázat. Acél háló esetén kábelárnyékolás áramok,  

illetve elektromotoros erők 400 kV-os zárlatnál. 

Mező Honnan Hová   [A]    [°]   [m]   [V]   [°] 

3. Mező 

S2C S1C -60,4 -88,8 28,8 -1,8 -88,8 

S1C S1B -14,1 -32,2 52,8 -0,8 -32,2 

S1B Q1 -42,0 60,5 67,9 -3,0 60,5 

2. Mező 

S2C S1C -171,0 -79,0 28,8 -5,2 -79,0 

S1C S1B -224,0 -19,1 52,8 -12,4 -19,1 

S1B Q1 209,0 90,0 67,9 14,9 90,0 

1. Mező 

S21 S1C -160,0 -83,0 27,1 -4,6 -83,0 

S1C S1B -39,3 79,5 52,2 -2,2 79,5 

S1B Q1 161,0 90,0 67,5 11,4 90,0 

1. TR 
SR1 S1 77,3 -76,7 66,7 5,4 -76,7 

SR1 S2 84,0 -77,6 129,1 11,4 -77,6 

2. TR 
SR1 S1 -68,9 -96,3 66,7 -4,8 -96,3 

SR1 S2 -78,4 -95,9 129,1 -10,6 -95,9 

 

Réz földelőháló esetén 400 kV-os zárlatnál kialakuló áramokat és elektromotoros 

erőket a 3-9. táblázat mutatja. 
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3-9. táblázat. Réz háló esetén kábelárnyékolás áramok,  

illetve elektromotoros erők 400 kV-os zárlatnál. 

Mező Honnan Hová   [A]    [°]   [m]   [V]   [°] 

3. Mező 

S2C S1C -82,5 -38,7 28,8 -2,5 -38,7 

S1C S1B -36,2 -28,1 52,8 -2,0 -28,1 

S1B Q1 35,2 130,0 67,9 2,5 130,0 

2. Mező 

S2C S1C -111,0 -48,0 28,8 -3,4 -48,0 

S1C S1B -10,2 66,7 52,8 -0,6 66,7 

S1B Q1 63,9 135,0 67,9 4,6 135,0 

1. Mező 

S21 S1C -98,6 -50,5 27,1 -2,8 -50,5 

S1C S1B 12,3 108,0 52,2 0,7 108,0 

S1B Q1 51,4 134,0 67,5 3,6 134,0 

1. TR 
SR1 S1 23,8 -40,4 66,7 1,7 -40,4 

SR1 S2 38,3 -34,0 129,1 5,2 -34,0 

2. TR 
SR1 S1 30,1 -43,7 66,7 2,1 -43,7 

SR1 S2 40,5 -41,7 129,1 5,5 -41,7 

 

3.3. Következtetések 

Azonos körülmények között megvizsgálva egy valóságos állomást (Szombathely 

400/120 kV-os állomás) réz és acél földelőhálós kialakításra, az acél nemlineáris belső 

impedanciájának laboratóriumi mérése valamint az arra épülő szimulációs számítások 

eredményeképpen a következő megállapítások tehetők: 

 a szétterjedési ellenállásra gyakorlatilag nincs hatással a háló anyaga;  

 maximális potenciál-emelkedést tekintve mindkét feszültségszintű zárlat esetén 

az acélhálónál adódnak nagyobb értékek (120 kV-on 111%, 400 kV-on 102% a 

rézhálóra vonatkoztatva); 

 a kialakuló lépésfeszültségek kedvezőtlenebbek acél esetén, azonban a vizsgált 

esetben is jóval a megengedett határérték alatt maradnak;  

 szekunder kábelekre gyakorolt hatás tekintetében acélháló esetén többszörös 

(akár 20-szoros) áram is folyhat a kábelárnyékoláson, mint rézhálónál, azonban a 

vizsgált kábelárnyékolásokban fellépő maximális áram is jóval kisebb – a 2,5 s 

zárlathárítási időhöz tartozó – legkisebb megengedhető termikus határáram 

értékénél. A kábelvonalak áramköreiben fellépő közös módusú feszültség szintén 

az acélból készült háló esetében nagyobb, azonban ezek is a megengedhető 

határérték alatt maradnak; 

 a rézháló létesítési költsége az anyagköltségből és a szerelési többletköltségből 

adódóan közelítőleg 1,6 – 1,8-szorosa az acélháló létesítési költségének; 

 

Összefoglalóan a köracélból és vörösrézből készült földelőhálókat összehasonlítva 

megállapítható, hogy:  

 a kétféle háló között gyakorlatilag nincs különbség a háló szétterjedési ellenállása 

és következésképpen a fölzárlati potenciál-emelkedése között;  
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 a köracélból készült földelőháló esetén a belső potenciál-különbségek jelentősen 

nagyobbak a rézhálóhoz képest, azonban megfelelő hálóméretezés esetében 

(megfelelő sűrítés) mind a villamos biztonsági (lépésfeszültség), mind pedig az 

EMC (közös módusú feszültség) követelmények teljesíthetők. A belső potenciál-

különbségek csökkenthetőek még a szekunder kábelek árnyékolás 

keresztmetszetének növelésével is (ez automatikusan teljesül is, mivel általában 

egy nyomvonalon több kábel is lefektetésre kerül). 

3.4. Új tudományos eredmény 

1. tézis 

Ferromágneses és nem ferromágneses anyagú földelőhálók összehasonlító elemzése 

alapján kimondható, hogy a földelőháló anyaga a szétterjedési ellenállás értékét 

gyakorlatilag nem befolyásolja, azonban az alállomáson belüli potenciálkülönbségekre, a 

belső potenciál-eloszlásra valamint a lépésfeszültségre jelentős hatással van, amelyet a 

ferromágneses anyagú hálóelemek belső impedanciájának áram- és frekvencia függése 

jelentős mértékben befolyásol.[S1] – [S5] 

 

A földelőháló anyagának kiválasztásnál a szakirodalmak és szabványok elsősorban a 

korrózióval szembeni ellenálló képességre helyezik a hangsúlyt a tervezett hosszú 

élettartam (20 – 30 évre) érdekében. Kiemelik a termikus és mechanikai ellenálló 

képességet, valamint a megbízhatóságot (pl. kötések szempontjából) és a jó 

vezetőképességet. Az acél fajlagos ellenállása 8-10-szer nagyobb a réz fajlagos 

ellenállásánál. A szakirodalmak és a szabványok mindkét anyagot ajánlják földelőháló 

létesítésére, ugyanakkor nem kap a fontosságának megfelelő figyelmet az acél áram- és 

frekvenciafüggő belső impedanciája kihatásának figyelembe vétele. Ezért megvizsgáltam 

ennek szerepét, ill. a földelőháló anyagának kiválasztására gyakorolt hatását. 

Laboratóriumi méréseket végeztem a földelőháló anyagként széleskörűen alkalmazott 20 

mm átmérőjű köracél nemlinearitás-jellemzőinek meghatározására és ezzel megalapozva 

az áram-, és a frekvenciafüggés hatásának kellő pontosságú figyelembevehetőségét. A 

mérési eredmények alapján szimulációs vizsgálatokat végeztem áram- és frekvenciafüggés 

szempontjából lineáris (réz) és nemlineáris (acél) viselkedésű anyagból készült földelőháló 

jellemzőinek összehasonlítására. 

A vizsgálatok során azonos kialakítás és peremfeltételek mellett számítottam a 

földelőháló szétterjedési ellenállását, a hálón belüli és környezetében kialakuló érintési- és 

lépésfeszültséget, valamint adott kábelnyomvonalak mentén kialakuló potenciál-

különbségeket a hálón belül. A szimulációhoz a CDEGS (Current Distribution, 

Electromagnetic Fields, Grounding and Soil Structure Analysis) szoftver csomagot 

alkalmaztam, amely nemzetközileg ismert és elfogadott számítási eljárások alapján 3 

dimenzióban képes megoldani a háló áram- és feszültségeloszlását valamint a kialakuló 

elektromágneses teret tetszőleges hálókialakítás és talajstruktúra esetére. A számítások a 

Szombathely 400/120 kV-os átviteli hálózati transzformátorállomás földelőhálójára 

készültek a tényleges üzemi és zárlati árameloszlás viszonyokra. 

Laboratóriumi mérésen alapuló szimulációs vizsgálatokkal igazoltam, hogy a rézből 

illetve acélból – azonosan - kialakított földelőhálók szétterjedési ellenállásában nincs 

különbség, azonban az érintési- és lépésfeszültségre, valamint a hálón belüli potenciál-

eloszlásra jelentős hatással van az acél nemlineáris belső impedanciája, melyet nem lehet 

elhanyagolni a tervezés során. 
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4. Alállomás egyenértékű földelési ellenállása és 
földárama 

Alállomásban fellépő földzárlat esetén a hibahelyi földzárlati áram különböző 

áramutakon záródik és csak részben jut ki a földbe. Másrészt az alállomási földelő rendszer 

sem csak a szorosan vett földelőhálóból áll, hanem annak részét képezik a hálóhoz 

csatlakozó különböző földelt jellegű vezetékek. Ennek megfelelően a föld felé záródó 

áramok eloszlanak a földelés szerepét betöltő különböző elemek között. Ennek a fejezetnek 

a célja annak a tisztázása, hogy milyen áram min okoz alállomási potenciálemelkedést és 

átvitt potenciált. Ez nem egy elméleti kérdés, hanem szorosan összefügg az alállomási 

földelő rendszerek földelési ellenállásának értelmezésével és értékével, valamint annak a 

mérési gyakorlatával.  

 

4.1. Alállomások egyenértékű földelési ellenállásának 
értelmezése 

Az egyenértékű földelési ellenállás értelmezését a kivitt potenciál szempontjából 

elsődlegesen szóba jövő a nagy/közép (NAF/KÖF) feszültségű (4-1. ábra) és a közép/kis 

(KÖF/KIF) feszültségű (4-2. ábra) transzformátorállomások szokásos felépítése alapján 

értelmezem. 

4.1.1. A földelő (háló) szétterjedési ellenállása  

Magának a földelőnek vagy földelőhálónak a szétterjedési ellenállásán (a 4-1. és a 4-2. 

ábrán   ) az egyedülálló földelőnek a következő mérésponti impedancia szerinti 

ellenállását értjük: a hálóra egy – távoli földelőn át záródó –   áramot injektálunk, 

megmérjük a földelőhálón – a távoli (referencia) földhöz képest – létrehozott 

potenciálemelkedést és ennek valamint az áramnak a hányadosa adja meg a földelés 

szétterjedési ellenállását.  

A szétterjedési ellenállás előzőek szerinti definíciója egyben megadja a mérésének az 

elvét is. Ez a szétterjedési ellenállás közvetlenül csak akkor mérhető meg, amikor a 

földelés már elkészült és még nem csatlakozik hozzá semmiféle földelt vezető.  

A tervezési fázisban – ugyancsak a definíció szerinti elv alapján – lehetőség van a 

földelőháló szétterjedési ellenállásának szimulációs módszerekkel történő számítására [5]. 

Ezek lehetővé teszik összetett hálószerkezetek (pl. háló és mélyföldelő kombinációja) vagy 

különleges szerkezetű földelő rendszer [18] szétterjedési ellenállásának számítását, 

inhomogén (rétegzett) talaj vagy a földelő elektróda különleges anyagú (pl. Loresco) 

beágyazása esetén is.  

Nagy kiterjedésű (kereken 160m x 160m) földelőhálónak –       Ωm fajlagos 

talajellenállás feltételezésével – számított szétterjedési ellenállására ad meg értéket a 3.2.2 

szakasz, ami kerekítve 0,25 Ω.  

A   [Ωm] fajlagos talajellenállású homogén talajban lévő   [m2] felületű fölelőháló, 

ill. vízszintes lemezföldelő szétterjedési ellenállása a CIGRÉ által kidolgozott és az ITU-T 

Direktívában is alkalmazott következő összefüggéssel számítható:  
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    [Ω] (4-1.) 

 

 

4-1 ábra – A földrövidzárlati áram (Isc) eloszlása az áram-visszavezetők (Irt), a csillagpont (IN), az 

állomási szétterjedési ellenállás (Ie), valamint a passzív földvezető (IeMV) között  

NAF/KÖF alállomás esetében 

 

 

4-2 ábra – A földrövidzárlati áram (Isc2Ff) eloszlása az áram-visszavezetők (Irt), az állomási szétterjedési 

ellenállás (Ie), valamint a passzív földvezető (IeLV) között  

KÖF/KIF alállomás esetében  
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4-1. táblázat – Különböző méretű földelőhálók jellemző szétterjedési ellenállás értékei 

Háló nagyság jellemző: Nagy Közepes Kicsi 

Háló méret: [m] x [m] 160 x 160 100 x 100 30 x 30 

Fajlagos talajellenállás:   [Ω.m] 100 30 100 30 100 30 

Szétterjedési ellenállás:    [Ω] 0,277 0,084 0,443 0,133 1,48 0,444 

 

Látható, hogy a 160x160 m-es földelőhálóra a precíz numerikusszámítási módszerrel 

nyert érték (0,252 Ω) és a közelítő összefüggésből adódó szétterjedési ellenállás (0,277 Ω) 

gyakorlatilag megegyezik. Ennél fontosabb megállapítás az, hogy a nagyméretű 

földelőhálóknak a szétterjedési ellenállása 0,1Ω - 0,3 Ω közötti a kifejezetten jó (kicsi) 

fajlagos talajellenállás esetén is. Ugyanakkor a nagyméretű hazai alállomások szétterjedési 

ellenállására megadott – mért értékként hivatkozott – értékek gyakran 0,05 Ω-nál kisebbek. 

Ezek a kicsi értékek nem lehetnek az alállomás szétterjedési ellenállásai, hanem csak az 

alábbiakban részletezett egyenértékű ellenállások értékei.  

Fontos megjegyezni, hogy nagy kiterjedésű földelőháló esetén a – hálón belüli 

feszültségesés miatt – a szétterjedési ellenállásnak az értéke kismértékben függ az 

áraminjektálás helyétől és kisebb induktív reaktancia összetevője is lehet, különösen acél 

anyagú háló esetén.  

4.1.2. A csatlakozó passzív földelt vezetők hatása a 
szétterjedési ellenállásra  

A valóságban az alállomások ill. a transzformátorállomásokat földelőjéhez olyan fémes 

vezetők csatlakoznak, amelyek önmagukban is földeltek. A földelés létrejöhet a földdel 

történő folyamatos levezetés útján (pl. vasúti sínek, szigetelő burkolat nélküli vas ill. acél 

víz, gáz csövek, régi ólomköpenyű páncélozott kábelek köpenyei) vagy pedig diszkrét 

pontokban történő földelés útján, mint pl. a védővezetők oszlopföldelései, TN rendszer 

esetén a nullavezető különböző helyein történő földelése (fogyasztók helyi földelői, az 

utcai elosztó és mérő szekrények egyedi földelései. 

A csatlakozó földelt vezetőket élesen elkülönülő két csoportra oszthatók: 

 passzív földelő vezetők és 

 földáram-visszavezetők. 

Ebben a pontban a passzív földelt vezetőkkel foglalkozom, míg a földáram-visszavető 

kérdésével a 4.2 pont foglalkozik.  

A passzív földelt vezetők jellegzetes típusait NAF/KÖF állomásra a 4-1 ábra a 

KÖF/KIF állomásra pedig a 4-2 ábra szaggatott lila határvonalakon belüli része 

szemlélteti. A passzív vezetők az alállomáshoz csatlakozó olyan vezetők, amelyek 

nincsenek induktív csatolásban a földzárlatra tápláló vezetékekkel. A passzív földelt 

vezetők a földelőhálóhoz való kapcsolódásuk révén konduktív csatolásban vannak az 

alállomási potenciálemelkedéssel. Az alállomási EPR hatására bennük áram folyik. A 

passzív földelt vezető feszültsége és árama a földelt vezető – föld kör   hosszállandója 

szerinti ütemben csökken és a    hossz után gyakorlatilag nullára csökken. Ilyen esetben a 
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passzív földelt vezető lényegében egy a földelőhálóhoz csatlakozó szalagföldelőként 

viselkedik.  

A passzív földelt vezetőt úgy tekinthetjük, hogy a földelt vezető – föld köri bemenő 

impedanciájával söntöli az alállomási földelőháló    szétterjedési ellenállását.  

A NAF/KÖF állomás esetén a KÖF vonalak passzív földelt vezetőinek a földelőháló 

   szétterjedési ellenállását söntölő eredő hatását a           impedancia fejezi ki (4-1 

ábra). 

KÖF/KIF állomás esetén a söntölő eredő hatását a           impedancia adja meg 

(4-2 ábra). 

A későbbiekben látható, hogy a lefolytatott helyszíni méréseknek és az elvégzett 

szimulációs számításoknak éppen az volt a fő célja, hogy megállapítsa, milyen mértékben 

csökkentik a csatlakozó passzív földelt vezetők az állomás szétterjedési ellenállását.  

Ebben a részben csak irányelvként utalok két meggondolásra. A földelt vezető - föld 

hurkot egy a hurok        (Ω/km) soros impedanciájával és a   (S/km) levezetésével 

jellemezhető „távvezetéknek” tekinthetjük. Erre – az ismert összefüggések alapján – 

értelmezhető a        (1/km) terjedési állandó és a    (Ω) hullámimpedancia. A 

távvezeték villamos hossza a csillapítási tényező reciprok értékeként értelmezhető   

hosszállandó alapján ítélhető meg. Ennek a gyakorlat számára elfogadható értéke: 

][
2

km
XG 

  (4-2) 

A (4-2) összefüggés az        feltétel esetén ad a gyakorlat számára elfogadható 

pontosságú értéket. Ez a feltétel a 95     keresztmetszetű alumínium (tipikus 

védővezető) vezetőnek megfelelő – vagy annál jobb – vezetőképességű földelt vezető 

esetén teljesül. Az ilyen földelt vezetők   hosszállandójának értéke – a gyakorlatban 

előforduló  =0,1-3      értékhatárok között – az 1-3 km tartományba esik. 

(Meghatározott viszonyokra vonatkozó értékeket lásd a 4-2. táblázat és 4-3. táblázatokban) 

A földelt vezeték feszültsége és árama    hossz után gyakorlatilag nullára csökken, azaz 

eléri a végtelen hosszú vezetéknek megfelelő állandósult állapotát. Ebben az esetben a 

földelt vezető bemenő impedanciájának értéke a hullámimpedanciával lesz egyenlő.  

A bemenő impedancia közelítő értéke a   hosszállandóra előzőekben tett feltétel 

esetén: 

][
045

0  j

be e
G

X
ZZ  (4-3) 

Az általában előforduló földelt vezetők     bemenő impedanciájának értéke – a 

gyakorlatban előforduló  =0,1-3 S/km értékhatárok között – a 2,5 – 0,5 Ω tartományba 

esik. (Meghatározott viszonyokra vonatkozó értékeket lásd a 4-2. táblázat és 4-3. 

táblázatokban.)  

Az előző összefüggésekben szereplő   elosztott paraméterű levezetés egymástól    

távolságra (m),    ellenállású (Ω) diszkrét földelővel földelt vezetőre is alkalmazható. Az 

egyenértékű   érték: 

]/[
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G
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  (4-4) 
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Ha a diszkrét földelések egymástól való távolsága és/vagy a földelések ellenállása nem 

egymástól különböző, akkor    a vizsgált    szakaszon lévő összes földelés párhuzamos 

eredőjét jelenti.  

4-2. táblázat Hosszállandó és hullámimpedancia értékek különböző soros ellenállás R és levezetés G 

figyelembe vételével kábelköpeny esetén (f = 50 Hz, X = 0,7 Ω/km) 

R 

[Ω/km] 

Hosszállandó τ [km] Hullámimpedancia Zo [Ω] 

G [S/km] G [S/km] 

0,3 1 3 0,3 1 3 

0,1 2,87 1,57 0,91 1,54 0,84 0,49 

0,3 2,51 1,37 0,79 1,59 0,87 0,5 

1 1,73 0,95 0,55 2,02 1,1 0,64 

 

4-3. táblázat Hosszállandó és hullámimpedancia értékek különböző soros ellenállás R és levezetés G 

figyelembe vételével védővezető esetén (95 mm2 ACSR sodrony, f = 50 Hz, X = 0,7 Ω/km) 

R 

[Ω/km] 

Hosszállandó τ [km] Hullámimpedancia Zo [Ω] 

G [S/km] G [S/km] 

0,06 0,3 1 0,06 0,3 1 

0,36 5,39 2,41 1,32 3,62 1,62 0,89 

 

Egy NAF/KÖF állomásból akár 10 vagy több középfeszültségű kábel indulhat, ezért 

ezek köpenyének – mint földelt vezetőknek –     bemenő impedanciáinak      

párhuzamos eredője 0,1 Ω körüli lehet. A KÖF/KIF transzformátorállomásokból induló 

kisfeszültségű leágazások száma általában 10-nél kevesebb, viszont a nullavezető gyakori 

földelése miatt a   értéke nagyobb és ezzel az egyedi     érték kisebb. Ezért végső soron a 

nullavezető által képviselt eredő           ebben az esetben is az állomási egyenértékű 

ellenállást jelentős mértékben csökkentheti.  

Meg kell említeni, hogy a szalagpáncélos kábelek köpenyének, mint passzív földelt 

vezetőnek a soros impedanciájának értéke a köpenyáram nagyságának a függvénye. Ennek 

következtében ennek a bemenő impedanciája – és végső soron az alállomás egyenértékű 

földelési ellenállása is – az EPR ill. a földelőhálóra injektált áram értékének a függvénye. 

Ha a pontossági igény azt megkívánja, akkor ezt iterációs eljárással figyelembe kell venni.  

A gyakorlatban a kábelköpenyek, mint földelt vezetők által képviselt bemenő 

impedancia meghatározásakor további komplikációt jelenthet az, hogy a kábelek az 

állomásból általában csoportokban, közös árokban indulnak. A közös árokban fekvő 

kábelek köpenyei között induktív csatolás van, ezért ezeket, mint csatolt vezetők csoportját 

kell vizsgálni.  

4.1.3. Alállomás egyenértékű földelési ellenállása 

Az alállomás      egyenértékű földelési ellenállását a földelőháló    szétterjedési 

ellenállásának és földelt passzív vezetők a      eredő impedanciájának párhuzamos 

eredőjeként értelmezzük: 
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Ez a 4-1 ábra és a 4-2 ábra kék szaggatott vonallal behatárolt részen belüli eredő 

impedancia.  

A földelőhálóra injektált      eredő áram az egyenértékű impedanciát meghatározó 

földelőrendszer elemein keresztül lép ki a földbe. Ebből adódóan a passzív földelő vezetők 

bekötésével üzemelő állomás esetén az állomási földpotenciál emelkedést a földelő 

rendszerre injektált áramnak és a földelő rendszer egyenértékű földelési ellenállásának 

szorzata adja meg  

4.2. A földelt áram-visszavezető hatása 

Földelt áram-visszavezetőnek az olyan vezetőt tekintjük, amely a földzárlati áramot 

vivő, a zárlatra rátápláló vezeték része, annak aktív vezetőivel együtt halad és ezért 

azokkal szoros induktív csatolásban van. Tipikus földáram-visszavezető a zárlatra tápláló 

szabadvezetékek védővezetője vagy esetleges talajvezetője vagy a zárlatra tápláló kábelek 

köpenye ill. árnyékolása. (4-1 ábra és 4-2 ábra). Áram-visszavezetőnek minősül a zárlatra 

tápláló vezeték mentén, kimondottan áram-visszavezetés céljából beépített (szívó vagy 

kompenzáló) vezeték, ill. kábel is.  

4.2.1. Az áram-visszavezető induktív és konduktív csatolásos 
árama  

Az áram-visszavezető alapvetően az előzőekben említett induktív csatolás hatására 

létrejövő indukált áramban különbözik a passzív földelt vezetőtől. Ezt a csatolást a 

fázisvezető-csoport és az áram-visszavezető(-csoport) közötti     földvisszavezetéses 

kölcsönös impedanciával (Ω/km) fejezhetjük ki. A földzárlat esetén a fázisvezetőkben 

folyó (3I0) zérus sorrendű áram              elektromotoros-erőt (eme. V/km) indukál. 

Az áram-visszavezetőt tökéletesen földeltnek tekintve az indukált eme. hatására a     

impedanciájú áram-visszavezető – föld körben a következő    indukált áram jön létre:  
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Az áram-visszavezetőben indukált áramot gyakran a      -ra vonatkoztatott 

viszonylagos egységben fejezik ki, azaz a   áramvisszavezető-tényezővel, ami: 
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Ez az             áram, csak a tökéletesen földelt esetben folyna a teljes indukált 

hosszon, ami akkor állna fenn, ha az alállomási földelés nulla lenne. Az alállomás 

közelében az u.n véghatásos      hosszon az áram-visszavezetőben folyó áram a   által 

meghatározott értéktől az állomás felé haladva csökken, az állomás egyenértékű 

szétterjedési ellenállásától függő mértékben, igen nagy földelési ellenállás esetén nulla 

áram felé tartva.  

A földben folyó   áram a       fázisvezető-föld és az               áram összege:  

)3()3()1()3()3( 0000 IkIqIqII vvvf 
 

(4-8) 
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ahol a          az áram-visszavezető védőtényezője, amely a földben folyó áram 

értéke a      -ra vonatkoztatott viszonylagos egységben, a véghatásos szakaszt követő 

állandósult zónában.  

Az áram-visszavezető az alállomás földelőhálójához való csatlakozás következtében – 

a földelt passzív vezetőkhöz hasonlóan – ki van téve a potenciálemelkedésből adódó 

konduktív hatásnak. Ez az áram-visszavezető - föld körbe az alállomási EPR-nek 

megfelelő feszültségforrás hatását jelenti, ami egy véghatásos,    hossz alatt lecsillapodó 

áramot jelent, ami szuperponálódik a korábbiakban leírt – ugyancsak véghatásos – indukált 

áramra. Az áram-visszavezetőbe az alállomáshoz való csatlakozásnál belépő áram értéke a 

két véghatásos áram állomási végre vonatkozó értékének az eredője (fazoros összege). 

A földelő rendszer egyenértékű ellenállásának nagysága két ellentétes hatás formájában 

befolyásolja az áram-visszavezető konduktív áramát. A nagyobb egyenértékű ellenállás 

nagyobb potenciálemelkedés irányába hat, ami az áram-visszavezetőben nagyobb áramot 

okoz. Következésképpen a földelőhálóra injektált áram csökken, ami viszont a 

potenciálemelkedés növekedése ellen hat. Ez egy olyan negatív visszacsatolási jelenség, 

aminek a következtében az állomási potenciálemelkedés a földelő-rendszer egyenértékű 

ellenállásának változásánál kisebb mértékben változik.  

4.2.2. Szabadvezeték védővezetőjének áram-visszavezető 
sajátosságai 

A szabadvezeték védővezetőjének – mint áram-visszavezetőnek – az áram-tényezőjét 

szemlélteti, Kőbánya állomási zárlat esetén két távvezetékre a 4-3 ábra a) része. (A 

Gödöllő vezeték esetén a lépcsős változást a Mátyásföld leágazás okozza.) Látható, hogy a 

véghatás következtében az induló áram számottevően nagyobb, mint az indukált áramnak 

megfelelő állandósult érték. A nagyobb oszlopföldelési ellenállás (kisebb  ) nagyobb 

bemenő impedanciát és ezért kisebb induló áramot eredményez, míg a nagyobb τ miatt 

lassúbb az áram csökkenésének üteme (lásd 4-3. táblázat értékeit). A távvezeték másik 

végén is megfigyelhető véghatásos szakasz. Ha a vezeték elég hosszú ahhoz, hogy közben 

az állandósult szakasz kialakuljon, akkor a védővezető körön nem lehet „átlátni” és a két 

véghatásos szakasz egymástól függetlenül alakul ki.  

  

a) Hosszú távvezetékek b) Rövid távvezetékek 

4-3 ábra – Szabadvezeték védővezetőjében visszafolyó áram viszonylagos egységben (alap a 

fázisvezetőben folyó 3I0), a transzformátorállomástól mért távolság függvényében 
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Míg az indukált áramtényező az adott távvezeték pataméterei által – a (4-7) 

összefüggés szerint – meghatározott érték, addig a konduktív hatásból eredő véghatásos 

áram mértékét más körülmények is befolyásolják, mint a földelőrendszer egyenértékű 

ellenállása, az egyes vezetékek zárlati rátáplálásának mértéke ill. eloszlása, amelyben igen 

lényeges változást jelenthet egy rátápláló vezeték kikapcsolása. Ez utóbbi kapcsán a 

kikapcsolt vezeték védővezetője áram-visszavezető helyett passzív védővezetővé válik.  

Az áram-visszavezető vagy passzív vezető szerep élesen vetődhet fel az alállomás 

földelési ellenállásának mérésekor. Ekkor általában az egyik távvezeték fázisvezetőit 

használják fel a mérendő állomás földelőhálójába történő áraminjektálásra. A mérés során 

a gerjesztésre használt távvezeték fázisvezető és védővezető áramának különbségét 

tekintik az injektált mérőáramnak. Az alállomás földelésének szétterjedési ellenállását a 

mért potenciál-emelkedés és a mérőáram hányadosaként értelmezik. Az így méréssel nyert 

– és ezért „hitelesnek” tekintett – érték valójában 4.1.3 pont szerinti egyenértékű 

ellenállásnak a védővezetőkkel, mint passzív földelt vezetékekkel söntölt értéke. Ennek 

megfelelően az így „mért érték” nem felel meg sem a földelőháló    szétterjedési 

ellenállásának sem pedig a 4.1.3 pont szerinti egyenértékű ellenállásnak, hanem azoknál 

kisebb, a valóságban sohasem érvényesülő érték.  

A „mért érték” földelési ellenállás felhasználásával a potenciálemelkedést a jelenlegi 

gyakorlat szerint kétféleképpen határozzák meg:  

A mért ellenállásnak és a földzárlati áramnak (vagy annak a transzformátor csillagponti 

árammal csökkentet értékének) a szorzataként. Ez az áram-visszavezető véghatásos 

áramcsökkentő hatását nem veszi figyelembe ezért – az egyenértékű földelési ellenállásnál 

kisebb ellenállás figyelembevétele ellenére – a valóságosnál nagyobb (túlbecsült, 

overestimated) potenciálemelkedést eredményez.  

A mért ellenállásnak és a földzárlati áramnak a véghatásos védőtényezővel (valamint a 

transzformátor csillagponti áramával) csökkentet értékének a szorzataként. Ez az eljárás – 

az egyenértékű földelési ellenállásnál kisebb ellenállás figyelembevétele miatt – a 

valóságosnál kisebb (alulbecsült) potenciálemelkedést eredményez.  

 

4.2.3. Kábelárnyékolás áram-visszavezető sajátosságai 

A kábeles táplálású állomások esetén a kábel árnyékolása tölti be az áram-visszavezető 

szerepét. Ez két szempontból tér el a védővezetőtől: 

Az árnyékolás szorosabban csatolt az érrel ezért az árnyékolásban induktív csatolás 

által eredményezett áram részaránya, ill. az ezt kifejező    áramtényező a réz huzalkoszorú 

árnyékolású kábeleknél nagyobb, mint a védővezető esetén. Számítási eredményekkel 

igazolva 120 kV-os kábelek esetén az áram 90-95 %-a az árnyékoláson tér vissza [17]. Ez 

ill. a földön át záródó áram kis részaránya kábeles állomások esetén a potenciálemelkedést 

igen jelentős mértékben csökkenti. Ezeket a viszonyokat szemlélteti – egy tényleges 

állapotra – a 4-4 ábra. 

A szigetelő burkolattal rendelkező kábelárnyékolás és a föld között nincs levezetés 

(   ), ezért egyrészt nincs véghatás miatti áramváltozás, másrészt az árnyékolás körön 

át „látható” a tápoldali alállomás földelő rendszere is.  

A 2. pontban említett „átláthatóság” azt jelenti, hogy a zárlatra tápláló kábel árnyékolás 

körében, az ér-köpeny csatolás által okozott elosztott    -n és a vizsgált zárlatos állomás 

potenciálemelkedésén túlmenően a tápoldali alállomás potenciálemelkedését, mint az 
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árnyékoláskörben ható további forrást, is figyelembe kell venni. Ennek érdekében a 

kábeles táplálású állomások potenciálemelkedés vizsgálatához, mint bemenő adat, nem 

elegendő a zárlatos állomásra vonatkozó zárlati árameloszlás ismerete, hanem annak a 

szomszédos állomásokra is (kétszeres mélységre) ki kell terjednie.  

Említést érdemel az, hogy egyre gyakoribbak – pl. a zöldmezős létesítmények esetén 

szükségessé váló felhasítások esetén – a szabadvezeték és kábeles szakaszokból álló 

vezetékek. Ebben az esetben a szabadvezetékekkel és a kábelvonalakkal kapcsolatos 

sajátságok együtt jelentkeznek. Ennek megfelelően a potenciálemelkedés viszonyok csak 

az adott helyzetre vonatkozó, megfelelő technika (szoftver) alkalmazásával történő 

szimulációs számításokkal határozhatók meg. Az eddigi tapasztalatok szerint viszonylag 

rövid kábeles becsatlakozás esetén is jól érvényesül a kábelárnyékolással kapcsolatosan 

említett potenciálcsökkentő hatás. [19]. 

 

 

4-4 ábra – Az FN rövidzárlatra rátápláló 120 kV-os kábel árnyékolásában folyó áramok 

4.3. Egyenértékű földáram, potenciálemelkedés számításának 
menete 

Az egyenértékű földáram és az alállomási potenciálemelkedés (EPR) számítás menete 

a 4-1 ábra és a 4-2 ábra szerinti mennyiségek alapján fogalmazható meg.  

Az alállomási potenciálemelkedés (EPR)     értéke a 4.1.3 pontban bevezetett      

egyenértékű földelési ellenállás felhasználásával a következő összefüggéssel adódik:  

Ust = Ze,st Ie,st (4-9) 

ahol a földelő-rendszerre injektált (egyenértékű) földáram:  

Ie,st = Isc – (IN+Irt) (4-10) 

továbbá: 

    a földzárlati áram, 

   a transzformátor csillagpontján visszafolyó áram, 
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     a földáram-visszavezetők árama 

Az alállomási EPR számításának lépései a következők: 

 A földelőháló tervezése és a földelőháló    egyenértékű ellenállásának 

meghatározása. (4.1.1 pont).  

 A passzív vezetők      által képviselt földelési impedancia meghatározása (4.1.2 

pont).  

 A földelőrendszer egyenértékű földelési ellenállásának (impedanciájának) 

számítása az előző kettő párhuzamos eredőjeként (4.1.3 pont).  

 A földelőhálóra injektált (egyenértékű) hibaáram meghatározása, ami a földzárlati 

áramnak (        ) és a transzformátor(ok) csillagpontján visszafolyó    áram 

különbsége. Ezeknek az értéke a rövidzárlati számítások alapján adott értékek. 

Olyan transzformátor állomásokban, amelyekben nagy összteljesítményű földelt 

csillagpontú transzformátorok vannak beépítve előfordulhat, hogy az alállomási 

potenciálemelkedés szempontjából az alállomáson kívül fellépő földzárlatnak a 

vizsgált állomás felé a transzformátorokon át záródó árama nagyobb mint az 

alállomás belső földzárlati árama. Ilyenkor a földelőhálóra injektált (egyenértékű) 

hibaáramot a transzformátorok csillagponti áramainak összege jelenti.  

 Az áram-visszavezető(k)ben folyó áram(ok) ill. ezek     eredőjének kiszámítása 

(4.2 szakasz). Ennek a számítása kulcskérdés a potenciálemelkedés számítása 

szempontjából.  

 Egyszerűbb esetekben – pl. egyetlen betápláló távvezeték védővezetője esetén – az 

áram-visszavezető áram közelítő értéke a véghatásos áramtényező alapján 

becsülhető. (Erre a célra ad meg    (current division factors) áramosztó tényezőket 

a [2].) Azonban pontosabb eredmény szükségessége esetén az áram-visszavezetők 

áramát a betápláló vezetékek aktív és passzív vezetőrendszerét leképező 

többvezetős rendszerre vonatkozó szimulációs számításokkal kell meghatározni. Az 

áram-visszavezetők lezáró impedanciája az alállomás egyenértékű      földelési 

impedanciája. Ennek a többvezetős – folyamatosan vagy sok pontban földelt 

vezetőket is tartalmazó – rendszernek a megoldása megfelelő megoldási technikát 

(pl. a MULTC szoftver [20]) igényel. A megoldás eredményeként kiadódnak a 

vezetők feszültségei és áramai a vezeték hossza mentén. Az áram-visszavezetők 

alállomásnál adódó áram értékei eredményeként kiadódik     értéke. Ennek 

ismeretében a (4-10) összefüggéssel kiadódik a földelésre injektált      egyenértékű 

földáram, majd a (4-9) összefüggésből az    potenciálemelkedés.  

Az alállomás földelésével összekötött áram-visszavezetők alállomásnál adódó 

feszültsége megegyezik magával az alállomási potenciálemelkedéssel, azaz közvetlenül is 

kiadódik.  

Az áram-visszavezető körre végzett precíz számítás különösen fontos kábeles táplálású 

állomások esetén, mivel ebben az esetben az áramtényező 0,90-0,95 közé esik és az ebben 

okozott pár századnyi eltérés az      egyenértékű földáramban jelentős mértékű (20 - 40 %) 

eltérést okoz. Ez végső soron ugyanilyen mértékű eltérést (hibát) eredményez a 

potenciálemelkedés értékében.  
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4.4. Új tudományos eredmény  

2. tézis 

Az állomási földelőhálóhoz csatlakozó földelt vezetők két típusba sorolhatók. Így 

megkülönböztetünk passzív földelt vezetőket és földáram-visszavezetőket. 

Az állomás egyenértékű szétterjedési ellenállása a passzív földelt vezetők és az állomás 

egyedi szétterjedési ellenállásának eredője.  

Az egyenértékű földáram a földelőhálóra injektált földzárlati áramnak (zárlati áram 

csökkentve a transzformátor csillagponti áramával) és az áram-visszavezető(k) áramának 

különbsége. 

Az állomási potenciálemelkedés az egyenértékű földáram és a földelőrendszer 

egyenértékű ellenállás szorzatának megfelelő értékű. [S6] – [S11] 

 

Az alállomási földelőrendszer potenciálemelkedésének (EPR) kellő pontosságú 

számítására céljából bevezettem és értelmeztem az egyenértékű földelési ellenállás és az 

egyenértékű földáram fogalmát. Az egyenértékű jellemzők leszármaztatása céljából az 

állomási földelőhálóhoz csatlakozó földelt vezetőket passzív földelt vezetőkre és földáram-

visszavezetőkre osztottam.  

A földelőhálóhoz csatlakozó földelt vezetők közül azok a passzív földelt vezetők, 

amelyek földelőhálóhoz csatlakozásuk révén csak konduktív hatásnak vannak kitéve. Ezek 

– leegyszerűsítve – a földelőhálóhoz csatlakozó hosszú szalagföldelőként viselkednek és 

mint ilyenek a földelőháló szétterjedési ellenállását csökkentik. A csökkentő hatás abban 

nyilvánul meg, ill. vehető figyelembe, hogy a passzív földelővezető(k)-föld a bemenő 

impedancia párhozamosan kapcsolódik a földelőháló – önmagában vett – szétterjedési 

ellenállásával. Az ily módon kiadódó eredő impedanciát tekintem a földelőrendszer 

egyenértékű földelési ellenállásának.  

Azokat a földelt vezetőket, amelyek a zárlatra tápláló vezetékek részei és annak 

fázisvezetőivel induktív csatolásban vannak, áram-visszavezető vezetékeknek tekintem. 

Ezekben a vezetőkben – a    hosszállandónak megfelelő – véghatásos szakaszt követően a 

csatoló kölcsönös impedancia és az önimpedancia arányaként kifejezhető áramtényezőnek 

megfelelő arányú állandósult indukált áram folyik. Az alállomási végen az áram-

visszavezető árama az indukált áram véghatásos értékének és a konduktív csatolásból 

eredő áram eredőjének megfelelő nagyságú. Az áram-visszavező(k)ben folyó áramnak – 

megfelelő többvezetős rendszerként történő megoldással – kellő pontosságú meghatározása 

előfeltétele a potenciálemelkedés megbízható számításának. Ez különösen igaz a 

nagyfeszültségű kábelek árnyékolására amelynél, mint áram-visszavezetőnél, az 

áramtényező általában 0,90-0,95 közötti értékű.  

Az alállomási földelőrendszer potenciál-emelkedésének kellő pontosságú számításánál 

elengedhetetlen a megfogalmazott tézisben közölt fogalmak ismerete és értelmezése. A 

bevezetett fogalmaknak és azok értelmezésének fontos szerepe van az 

alállomási/távvezetéki egyedi és egyenértékű földelési ellenállás értékének mérésénél és a 

megkülönböztetés szerinti megadásánál is. A tézis elő kívánja segíteni ezen téves 

értelmezések elkerülését. 
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5. Kettős földzárlati potenciál és a kisfeszültségű 
hálózatokba kivitt (transzfer) potenciál vizsgálata 

A tranziens hálózati frekvenciás túlfeszültségek megjelenése a kisfeszültségű (KIF) 

hálózaton mind az elektronikus készülékek (TV, PC, DVD lejátszó…), mind a 

telekommunikációs készülékek (fax, modem…), különösen azok nyomtatott áramköreinek 

meghibásodásainak számát növeli.  

A tranziens túlfeszültségek által okozott károk kockázata még nagyobb, ha a 

készülékek mind a kisfeszültségű hálózatra, mind pedig a kommunikációs hálózatra 

egyidejűleg csatlakoznak (pl. fax, modem, TV dekóder…). Számos esetben 

meghatározható, hogy a kisfeszültségű hálózatra kijutó potenciál eredete a nagyobb 

feszültségű transzformátorállomás földpotenciál-emelkedése. Ennek két fő okozója lehet: a 

nagyfeszültségű állomásban létrejövő egyfázisú földzárlat illetve a középfeszültségű 

hálózaton bekövetkező kettős földzárlat. A földpotenciál-emelkedés átvitelének feltétele, 

hogy a NAF, KÖF és a KIF földelő rendszerek közvetve (pl. NAF és KÖF állomások 

közötti kábelárnyékoláson keresztül) vagy közvetlenül (KÖF/KIF állomásból induló 

nullavezetőkön keresztül) össze legyenek kötve. 

 

5.1. KIF hálózat nullavezető rendszerének eredő földelési 
ellenállása  

5.1.1. Szimulációs számítások 

5.1.1.1. Bevezetés 

A KÖF/KIF transzformátorállomásokhoz csatlakozó TN rendszerű kisfeszültségű 

hálózat nullavezető rendszerének hatása van az alállomás egyenértékű földelési 

ellenállására, ezzel közvetve az alállomási potenciál-emelkedés értékére, továbbá a 

kisfeszültségű hálózaton keresztül a kisfeszültségű fogyasztókhoz kijutó transzfer 

potenciálra. A nullavezető hálózat különböző paramétereinek hatásának megítélésére 

szimulációs vizsgálatok történtek. A kisfeszültségű hálózattal párhuzamosan fekvő fémcső 

hálózat (pl. vízvezeték hálózat) párhuzamos áramutat képez a földárammal, ezért 

jelentősen befolyásolja a KIF hálózat föld körének jellemzőit, különösen TN rendszer 

esetén, amikor a nullavezető és a fém közműhálózat több ponton közvetlenül össze van 

kötve (pl. fogyasztói helyeknél). 

A nullavezető rendszer a jelenlévő fém közművel együtt többvezetős rendszert alkot, 

amelynek szimulációs számítására a korábban már említett MULTC [20] programot 

alkalmaztam a különböző peremfeltételek figyelembevételével. A nullavezető rendszert a 

szimuláció során elosztott paraméterű hálózattal, az oszlopföldelési ellenállásokat, a 

nullavezető és a fém közmű közötti ellenállásokat pedig koncentrált elemekkel vettem 

figyelembe. A szimulációs technika a többvezetős rendszer differenciál-egyenlet 

rendszerét (távközlő egyenletek) oldja meg úgynevezett célzó módszerrel, figyelembe véve 

a peremfeltételeket. 
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5.1.1.2. Rendszer modell, paraméterek 

5.1.1.2.1. A vizsgált elrendezés 

A vizsgált KIF rendszer és a fém közmű elrendezését mutatja az 5-1 ábra. 

A szimulációs számításokat az alábbi három esetre végeztem el: 

 csak a szabadvezetékes KIF rendszer védővezetője van figyelembe véve,  

 a szabadvezetékes KIF rendszerrel párhuzamosan fut a földbe fektetett fém közmű, 

de a két rendszer fémesen nincs közvetlenül összekötve,  

 a szabadvezetékes KIF rendszerrel párhuzamosan fut a földbe fektetett fém közmű, 

és a két rendszer fémesen össze van kötve. 

A szabadvezetékes KIF rendszer nullavezetőjét a következő jellemzőkkel vettem 

figyelembe:  

 a gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott 95 mm2 keresztmetszetű alumínium 

sodrony,   =0,576 mm,     = 0,309 /km,  

 hossza: 1 km,  

 vonal végi lezárás:   = 0,1 ; 0,5 ; 1,0  ;         vagy végtelen . Itt kell 

megjegyezni, hogy a lezáró ellenállás reprezentálja a szomszédos körzet bemenő 

ellenállását. Ez az ellenállás végtelen, ha a két körzet nullavezetője a körzethatáron 

bontott,         impedanciával lezárt ha folytonos, egyébként folytonos a 

nullavezető, azonban a szomszédos körzet egyedi földelési értékei határozzák meg 

a körzet bemeneti impedanciáját, amelyet különböző értékekkel vettem figyelembe. 

A gyakorlatban előfordul mind a két nullavezető kezelési mód, ezért fontos 

opcióként kezeltem.  

 A diszkrét földelési helyek közötti távolság:   = 25, 100 vagy 250 m. 

 A koncentrált földelési ellenállások értékei:   = 1, 3, 10, 30, 100 vagy 300 . 

  reprezentálja a fogyasztói helyek és az oszlopföldelési ellenállások eredőjét. 

 A nullavezető feltételezett föld feletti magassága   =6 m. 

 

a) A hálózat keresztmetszeti rajza 
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b) hálózati séma 

5-1 ábra – A vizsgált KIF rendszer és a fém közmű elrendezése  

Koncentrált földelés/folytonos levezetésű modell  

 

A nullavezető és a föld közötti levezetést kétféle módon vettem figyelembe: 

 koncentrált földelési ellenállásokkal (  ), a fentebb leírt értékekkel, illetve 

 folyamatos levezetéssel 

nR
G

f

f
/

1
   S/km  

ahol   a koncentrált földelési helyek száma az 1 km hosszú vonalon.  

A kétféle módon történő figyelembe vétel azért kellett, hogy megállapítható legyen, 

milyen körülmények ill. feltételek mellett alkalmazható – egyáltalán lehetséges-e – a 

folyamatos levezetéses modell a szimulációs modell előkészítési idejének rövidítése 

céljából. 

A figyelembevett fémcső jellemzői: 

 A közmű cső és a nullavezető közötti vízszintes távolság:   = 2 vagy 12 m.  

 A közmű cső feltételezett fektetési mélysége   =1 m.  

 A fémcső túlnyúlása a vizsgált hálózat mindkét végén 500 m. A fémcső végei le 

vannak zárva a fémcső-föld hurok – a vizsgálati frekvenciának megfelelő –

hullámimpedanciájával (a véghatástól való eltekintés miatt). 

 A cső külső átmérője: 80 mm, a falvastagság: 3 mm. 

 A fémcső impedanciája (külső felületi impedancia külső áramvisszavezetéssel) a D 

melléklet szerinti laboratóriumban mért értékekkel lett figyelembe véve. 

A számításokat elvégeztem a fentebb említett összes vizsgálati érték kombinációjára (6 

x 4 = 24 eset az    mindhárom értékére, összesen 24 x 3 = 72 eset) a következő 

frekvenciákon: 

A szimulációs vizsgálatoknál és a helyszíni méréseknél alkalmazott frekvenciák [Hz] 

40 50 65 79 179 279 379 579 979 1979 2979 3979 4979 5979 6979 7979 
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5.1.1.2.2. Nullavezető-föld hurok táplálása 

A szimulációs számítások során 100 A áramot injektáltam a nullavezető-föld hurokba a 

vonal KÖF/KIF alállomási végén. 

Ezen injektálási technikának köszönhetően a potenciál értékek egyszerűen 

átszámíthatóak más (zárlati) áramértékekre. Továbbá a nullavezető bemeneti impedanciája 

egyszerűen számítható a bemeneti feszültség és a 100 A áram hányadosaként. 

5.1.1.3. Számítási eredmények 

Az eredmények az alábbi mennyiségeket mutatják:  

 áram és feszültség-profilok a nullavezető mentén, 

 a nullavezető-föld hurok bemenő impedanciája a frekvencia függvényében, 

 a nullavezető-föld hurok bemenő impedanciája hálózati frekvencián (50 Hz). 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy amennyiben a fém cső közvetlenül nincs 

fémes összeköttetésben a nullavezetővel, az eredményekben nincs különbség ahhoz az 

esethez képest, amikor nincs fémcső párhuzamosan a nullavezető vonallal. Ezért csak az 

alábbi két esetre adjuk meg az eredményeket: 

 nincs fém cső (vagy nincs összekötve a nullavezetővel) 

 a diszkrét földelési helyeken össze van kötve a nullavezető és a fém cső.  

 

5.1.1.3.1. Áram és feszültség-profilok a nullavezető mentén 

A számítások eredményeként minden esetre meghatározásra került a nullavezető 

mentén az áram és a feszültség-profil. Tekintve a nagyszámú vizsgálati esetet, az 

alábbiakban a tendenciára legjellemzőbb eseteket mutatom csak be. 

Az áram és feszültség-profil ábrákon folytonos vonal jelöli a szimuláció 

eredményeként adódó görbéket a diszkrét földelési ellenállások esetére, míg pontvonal 

mutatja a folytonos levezetéshez (  ) tartozó görbéket.  

A különböző diszkrét földelési helyek közötti távolsághoz (  ) tartozó eredményeket 

különböző színek jelölik: 

 

Az ábrák első csoportja mutatja a profilokat   = 50 Hz-re,    = 2 m távolságra, 

fémesen nem összekötött nullavezető és fémcső esetére (5-2. ábra és 5-3. ábra), illetve 

fémesen összekötött nullavezető és fémcső esetére (5-5. ábra és 5-6. ábra)    = 0,5  

lezáró ellenállás figyelembevételével. 

Az alábbi tendenciák állapíthatóak meg a nullavezető feszültség-profiljai alapján:  

 A transzfer potenciál csökken az   földelési ellenállás értékének csökkenésével, 

illetve a koncentrált földelési helyek sűrítésével. 
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 A nullavezető és a fémcső összekötése csökkenti a transzfer potenciál értékét, 

körülbelül 50 %-kal. 

 Csökkenti a transzfer potenciál értékét a nullavezető folytonosítása a 

szakaszhatáron, különösen, ha   nagy értékű 

 A diszkrét földelési helyekkel (  ) (ez a valós helyzet) és a folytonos levezetéssel 

(  ) modellezett nullavezető esetek közötti különbség nagyobb   kisebb 

értékeinél, illetve kisebb a különbség, ha a földelési helyek távolsága kisebb. 

Az áram és feszültség-profilok alakulását nagyobb frekvencián (1979 Hz) a nullavezető 

és a fémcső összekötött esetére az 5-7. ábra, míg a szétválasztott esetre az 5-8. ábra 

mutatja. 

Az ábrák alapján megállapítható, hogy a nullavezető hossza mentén a transzfer 

potenciál gyorsabban csillapodik, mint az 50 Hz-es esetben, különösen kisebb 

  értékeknél és a nullavezető fémcsőhöz csatlakoztatásakor. Ez a nullavezető-föld hurok 

hosszállandójának változásával (csökkenésével) magyarázható. 
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Feszültség profil Áram profil 

  

a)    = 3  

  
b)    = 30  

  
c)    = 300  

 

5-2. ábra– Áram és feszültség-profilok a hossz mentén, 

Fémcső nincs összekötve a nullavezetővel,   = 50 Hz,    = 0,5 ,    = 2 m  
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Feszültség profil Áram profil 

  
a)    = 3  

  
b)    = 30  

  
c)    = 300  

 

5-3. ábra– Áram és feszültség-profilok a hossz mentén, 

Fémcső nincs összekötve a nullavezetővel,   = 50 Hz,    = végtelen,    = 2 m  
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Feszültség profil Áram profil 

  
a)    = 3  

  
b)    = 30  

  
c)    = 300  

 

5-4. ábra– Áram és feszültség-profilok a hossz mentén, 

Fémcső nincs összekötve a nullavezetővel,   = 50 Hz,    =        ,    = 2 m  
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Feszültség profil Áram profil 

  

a)    = 3  

  

b)    = 30  

  

c)    = 300  

5-5. ábra– Áram és feszültség-profilok a hossz mentén, 

Fémcső összekötve a nullavezetővel,   = 50 Hz,    = 0,5 ,    = 2 m   
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Feszültség profil Áram profil 

  

a)    = 3  

  

b)    = 30  

  

c)    = 300  

5-6. ábra– Áram és feszültség-profilok a hossz mentén, 

Fémcső összekötve a nullavezetővel,   = 50 Hz,    = végtelen,    = 2 m   
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Feszültség profil Áram profil 

  
a)    = 3  

  
b)    = 30  

  
c)    = 300  

 

5-7. ábra– Áram és feszültség-profilok a hossz mentén, 

Fémcső nincs összekötve a nullavezetővel,   = 1979 Hz,    = végtelen,    = 2 m  
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Feszültség profil Áram profil 

  
a)    = 3  

  
b)    = 30  

  
c)    = 300  

 

5-8. ábra– Áram és feszültség-profilok a hossz mentén, 

Fémcső összekötve a nullavezetővel,   = 1979 Hz,    = végtelen,    = 2 m   
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5.1.1.3.2. A nullavezető-föld hurok bemeneti impedanciája a 

frekvencia függvényében 

 

A nullavezető-föld hurok bemeneti impedanciáját a fémcső nullavezetővel összekötött 

illetve attól elszeparált eseteire,    = 2m figyelembevételével a következő paraméterekre 

az alábbi ábrák mutatják: 

 változó   ,    = 0,1  esetére az 5-9. ábra;  

 változó   ,    = 30  esetére az 5-10. ábra;  

 változó   ,    = 300  esetére az 5-11. ábra.  

A nullavezető és a fémcső vízszintes távolságának (   = 2 m ill. 12 m) hatását mutatja: 

 változó   ,    = 0,1  esetére az 5-12. ábra.  

Az eredmények alapján a nullavezető-föld hurok bemeneti impedanciájának 

nagyságáról a frekvencia függvényében a következő megállapítások tehetőek: 

 A fémcső összekötése a nullavezetővel jelentősen csökkenti a bemeneti 

impedanciát. 

 Az    lezáró ellenállásnak gyakorlatilag nincs hatása a bemeneti impedanciára a 

nagyobb frekvenciákon, kivéve, ha az    értéke különösen nagy (   = 300 ); 

amely a hosszállandó ( ) csökkenéséből adódik. 

 A nullavezető és a fémcső közötti vízszintes távolságnak (  ) gyakorlatilag nincs 

hatása a bemeneti impedanciára.  
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5-9. ábra- Nullavezető-föld hurok bemeneti impedanciája a frekvencia függvényében, földelési ellenállás    változó  

   = 0,1 ,    = 2 m   
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 Nullavezető-fémcső összekötve Nullavezető-fémcső szétválasztva 
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5-10. ábra- Nullavezető-föld hurok bemeneti impedanciája a frekvencia függvényében, lezáró ellenállás    változó  

   = 30 ,    = 2 m  
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 Nullavezető-fémcső összekötve Nullavezető-fémcső szétválasztva 
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5-11. ábra- Nullavezető-föld hurok bemeneti impedanciája a frekvencia függvényében, lezáró ellenállás    változó  

   = 300 ,    = 2 m 
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 Nullavezető-fémcső összekötve (Lp=2m) Nullavezető-fémcső összekötve (Lp=12m) 
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5-12. ábra- Nullavezető-föld hurok bemeneti impedanciája a frekvencia függvényében, földelési ellenállás    változó 

   = 0,1 ,    = 2 vagy 12 m 
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5.1.1.3.3. A nullavezető-föld hurok bemeneti impedanciája 

hálózati frekvencián (50 Hz) 

A nullavezető-föld hurok bemeneti impedanciájának értékeit mutatja az 5-1 táblázat 50 

Hz frekvenciára. Az impedancia értékeket két fő paraméter - a diszkrét földelési helyek 

közti távolság (Lt) és a földelési ellenállás (Rf) - függvényében adtuk meg. A lezáró 

ellenállás (RE) reprezentálja a nullavezető folytonosságát (0,5 Ω valamint Zhullám) illetve 

elszigetelését (inf) a szomszédos körzet nullavezetőjétől. 

A nullavezető-föld hurok bemeneti impedanciájának értékeiről az alábbi 

megállapítások tehetőek: 

 az értékek széles határok között változnak (0,25 – 75 Ω), 

 a bemeneti impedancia közelítőleg lineárisan nő a diszkrét földelések közötti 

távolsággal, abban az esetben, ha a nullavezető lezárása szakadás, azaz a 

szomszédos körzet nullavezetőjével nincs fémesen összekötve, 

 a fém közmű és a nullavezető azzal való fémes összekötése (TN rendszer) 

csökkenti a bemeneti impedanciát, 

 a nullavezető összekötése a szomszédos körzet nullavezetőjével különösen fontos, 

amikor a földelési ellenállások értéke és/vagy a földelési helyek távolsága is nagy. 

 

5-13. ábra A bemeneti impedancia változása Rf  és Lt függvényében, Re = 0,5 Ω lezáró ellenállás esetén. 

 

5-14. ábra A bemeneti impedancia változása Rf  és Lt függvényében,  

Re = inf (végtelen) lezáró ellenállás esetén. 
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5-15. ábra A bemeneti impedancia változása Rf  és Lt függvényében,  

Re = Zhullám (Zhullám = Zbe: Re = inf esetén, az adott Rf értékkel számolva) lezáró ellenállás esetén. 
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5-1. táblázat–A nullavezető-föld hurok bemeneti impedanciája f = 50 Hz,  

Re = 0,5; végtelen (inf) illetve Zhullám Ω esetére  

Diszkrét 

földelési 

helyek 

távolsága 

Lt 

[m] 

Lezáró 

ellenállás 

 

Re  

[Ω] 

Földelési 

ellenállás 

 

Rf 

[Ω] 

A fémcső jellemzői 

összekötött szétválasztott nincs cső 

Zbe 

[Ω] 

Szög 

[°] 

Zbe 

[Ω] 

Szög 

[°] 

Zbe 

[Ω] 

Szög 

[°] 

25 

inf 

3 0,175 32,00 0,235 30,41 0,237 30,85 

30 0,370 28,24 0,903 13,66 0,902 14,06 

300 0,481 28,83 7,623 1,71 7,620 1,75 

0,5 

3 0,176 32,05 0,236 30,46 0,238 30,86 

30 0,350 33,71 0,682 32,23 0,688 33,26 

300 0,416 35,59 1,051 37,7 1,055 39,02 

Zbe(Rf = 3) 3 - - - - 0,239 30,82 

Zbe(Rf = 30) 30 - - - - 0,719 27,63 

Zbe(Rf = 300) 300 - - - - 4,011 5,88 

100 

inf 

3 0,278 28,09 0,453 21,46 0,454 22,04 

30 0,457 28,13 3,114 3,68 3,112 3,77 

300 0,498 28,88 30,106 0,38 30,103 0,39 

0,5 

3 0,276 31,37 0,442 28,76 0,446 29,51 

30 0,401 34,97 0,951 35,57 0,956 36,81 

300 0,423 35,84 1,104 38,65 1,108 40 

Zbe(Rf = 3) 3 - - - - 0,447 29,87 

Zbe(Rf = 30) 30 - - - - 1,774 12,23 

Zbe(Rf = 300) 300 - - - - 15,228 1,49 

250 

inf 

3 0,359 25,53 0,851 9,61 0,850 9,86 

30 0,490 28,16 7,583 1,17 7,581 1,2 

300 0,51 28,71 75,081 0,11 75,079 0,11 

0,5 

3 0,335 31,61 0,628 28,26 0,633 29,16 

30 0,414 35,38 1,040 36,99 1,045 38,29 

300 0,424 35,92 1,115 38,85 1,119 40,22 

Zbe(Rf = 3) 3 - - - - 0,658 23,97 

Zbe(Rf = 30) 30 - - - - 3,967 5,06 

Zbe(Rf = 300) 300 - - - - 37,698 0,54 
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5.1.2. Helyszíni mérések 

5.1.2.1. Mérési cél, módszer és a mért 

transzformátorállomások jellemzése 

A mérések alapvető célja az volt, hogy meghatározzuk – földelési viszonyok 

szempontjából – különböző KÖF/KIF állomások egyenértékű szétterjedési ellenállását. 

További célnak tekintettük az egyenértékű ellenállás és az állomáshoz csatlakozó KIF 

leágazások nullavezetői által képviselt „földelések” értékének a szétválasztását, sőt az 

egyes kitápláló vonalak nullavezetői által képviselt ellenállás külön-külön való 

megmérését is. Ezek szétválasztását – frekvencia függvényében végzett – a B és C 

mellékletek szerinti mérési módszerek tették lehetővé.  

A vizsgált állomások az alábbi csoportokba sorolhatóak: 

a) KTW típusú transzformátorház, a 20 kV-os oldalon 3 erű, ólomköpenyű, 

páncélozott kábel folyamatos levezetéssel a föld felé: Zamárdi1, Zamárdi2 és 

Szántód. A körzetre vonatkozó 20 kV-os kábelhálózat topológiáját a D melléklet 

tartalmazza. 

b) KTW típusú transzformátorház, a 20 kV-os oldal szabadvezetékes, rövid műanyag 

szigetelésű bekötőkábeles szakasszal: Győr-Ménfőcsanak 

c) Oszloptranszformátor, a 20 kV-os oldalon szabadvezetékes táplálással: 

Koroncóban 2 állomás  

d) KTW típusú transzformátorház, a 20 kV-os oldal műanyag szigetelésű kábel: 

Szombathely 

 

 

5-16. ábra KTW típusú transzformátorház (Zamárdi) 
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5-2. táblázat A mért transzformátorállomások jellemzői 

TR állomás név 
TR. 

állomás 
típus 

Beépített 
TR 

teljesítmény 
Leágazás szám/típus 

Közmű/vízcső 
anyaga 

20 kV-os 
csatlakozás 

típusa 
Környezet leírása 

Zamárdi 1. 
Táncsics út TR 

KTW 630 kVA 
5db, szabadvezetékes 

(4x95mm
2
) leágazás kb. 40m-es 

kábeles indulással 
fém 

Kábel 
(folyamatos 

levez.) 

üdülő övezet  
1 szállodával 

Zamárdi 2. 
Gáspár út TR 

AHTR 400 kVA  

4db 4x95mm
2 
szab.vez kábeles 

indulással, 20m kábeles 
Szennyvíz átemelőhöz, 

fogy.célkábel, közvill. szab.vez  

fém 
Kábel 

(folyamatos 
levez.) 

üdülő övezet 

Szántód (MÁV) KTW 1000 kVA  
7db, vegyes kábel és szab.vez 

leágazások 
fém 

Kábel 
(folyamatos 

levez.) 

üdülő övezet 
régi vidéki 

Győr-
Ménfőcsanak 

KTW 630 kVA 
3db 4x240mm

2
 kábeles 

(árny.nélküli)+közvill kábel 
műanyag 

Kábel (műanyag, 
kb. 100m) majd 
szabadvezeték 

új lakópark 

Koroncó II. TR oszlop tr. 400 kVA 
3 db légkábeles, 1db szabadvez. 

kábeles indulással 
fém szabadvezeték régi vidéki 

Koroncó V. TR oszlop tr. 250 kVA 4db légkábeles műanyag szabadvezeték vidéki, újépítésű 

Szombathely 
Parkerdei úti Tr. 

KTW 400 kVA 
7db NAYY 4x240mm

2
 kábeles 

(árnyékolás nélküli) 
műanyag 

Kábel (műanyag, 
csak árnyékolt) 

vidéki, újépítésű 
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5.1.2.2. Mérési eredmények  

Terjedelmi okokból kifolyólag mind a hét vizsgált transzformátorállomás mérési 

eredményeinek részletes bemutatására nem kerülhet sor, ezért csak a Szombathely 

Parkerdei utcai transzformátorállomás mérésének részleteit ismertetem, azonban a fő 

eredményeket mind a hét állomásra megadom.  

A Szombathely Parkerdei utcai transzformátorállomás hálózati elrendezését és a 

leágazások azonosítását az F és G mellékletek rajzai adják meg. 

 

5-17. ábra Az áramszondák (ÁSZ) és a feszültségszonda (FSZ) elhelyezkedése a 

transzformátorállomáshoz (Tr) képest 

A környezetet tekintve 147 darab vidéki, újépítésű családi házas telek jellemzi az 

ellátott területet. A családi házas jelleg miatt a fogyasztói földelések (fogyasztásmérő 

szekrényeknél) kb. 25 – 35 méterenként helyezkednek el. A közművek csöveinek anyaga 

műanyag. A 20 kV-os táplálás műanyag szigetelésű, alumínium árnyékolású, de nem 

páncélozott kábelen történik. A 0,4 kV-os leágazások műanyag szigetelésű árnyékolatlan, 

nagy keresztmetszetű négyerű kábelek. 

A mérést az A mellékletben leírt mérési módszerrel végeztük el. A lakatfogó 

azonosítók és az alállomás leágazásainak megfeleltetését az 5-3. táblázat adja meg. 
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5-3. táblázat A lakatfogó sorszám és a leágazás azonosító megfeleltetése. 

Lakatfogó 
sorszám 

Leágazás azonosító 

1 E1.1 + E7.1 

2 E2.1 + E5.1 

3 I generátor (injektált áram) 

4 E6.1 

5 E4.1 

6 E3.1 

7 Helyi föld 

8 Tr. csillagpont 

Gerjesztésmentes állapotban a leágazások nullavezető áramait, valamint a szondák 

közötti feszültségek jelalakjait az 5-18. ábra - 5-28. ábra tartomány szemlélteti.  

 

 

5-18. ábra Az 1. sz. lakatfogó feszültsége (lépték:10 mV/A) 

 

5-19. ábra A 2. sz. lakatfogó feszültsége (lépték:10 mV/A) 
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5-20. ábra A 3. sz. lakatfogó feszültsége (lépték:10 mV/A) 

 

5-21. ábra A 4. sz. lakatfogó feszültsége (lépték:10 mV/A) 

 

 

5-22. ábra Az 5. sz. lakatfogó feszültsége (lépték:10 mV/A) 



Állomási és transzfer potenciál 

villamos biztonsági és EMC kérdései 

69 

 

KIF hálózatok által képviselt eredő 

földelési ellenállás meghatározása 

 

 

 

5-23. ábra A 6. sz. lakatfogó feszültsége (lépték:10 mV/A) 

 

 

5-24. ábra Az áram- és feszültségszonda közötti nagyfrekvenciás  

zavaró feszültség 

 

 

5-25. ábra Az áramszonda és az alállomás nulla sínje közötti feszültség 
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5-26. ábra A feszültségszonda és az alállomás nulla sínje közötti feszültség 

 

 

5-27. ábra Az alállomási földelés áramát mérő lakatfogó feszültsége (lépték:10 mV/A) 

 

 

5-28. ábra A transzformátor csillagponti áramát mérő lakatfogó feszültsége  

(lépték:10 mV/A)  
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5-4. táblázat A mért alállomási potenciál-emelkedés és a Ze,st egyenértékű szétterjedési impedancia  

értékei a frekvencia függvényében 

f  
[Hz] 

I  
[A] 

Upot  
[V] 

Ze,st 
[Ω] 

41 2,12 0,304 0,143 

59 2,20 0,318 0,145 

79 2,14 0,328 0,153 

179 1,92 0,39 0,203 

279 1,98 0,544 0,275 

379 1,96 0,660 0,337 

579 1,96 0,880 0,449 

979 1,94 1,304 0,672 

1979 1,95 1,920 0,984 

2979 1,92 2,28 1,188 

3979 1,96 2,78 1,418 

4979 1,98 2,94 1,485 

5979 1,94 3,06 1,577 

6979 1,97 3,06 1,555 

7979 1,96 3,30 1,684 

 

 

 

5-29. ábra Az egyenértékű szétterjedési impedancia a frekvencia függvényében 
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5-5. táblázat Az egyes leágazásokban folyó áramok értékei 

Injektálási 
adatok 

Az egyes leágazásokban folyó áramok [A] 

f [Hz] Igen [A] E1.1+E7.1 E2.1+E5.1 E6.1 E4.1 E3.1 
Helyi 

földelő 
Tr. 

cs.pont 

41 2,30 0,540 0,452 0,180 0,322 0,218 0,038 0 

59 2,18 0,510 0,448 0,180 0,290 0,216 0,044 0 

79 2,02 0,504 0,430 0,171 0,200 0,198 0,045 0 

179 1,96 0,552 0,466 0,190 0,186 0,196 0,082 0,003 

379 1,94 0,540 0,450 0,182 0,149 0,181 0,140 0,005 

573 1,94 0,534 0,420 0,168 0,128 0,170 0,198 0,005 

973 1,96 0,556 0,430 0,161 0,115 0,157 0,255 0,008 

1973 1,70 0,388 0,300 0,165 0,075 0,100 0,436 0,015 

2973 1,97 0,340 0,268 0,248 0,069 0,085 0,568 0,029 

3973 1,88 0,275 0,246 0,260 0,045 0,089 0,612 0,042 

4973 1,88 0,261 0,264 0,264 0,026 0,092 0,656 0,050 

6111 1,60 0,209 0,244 0,234 0,022 0,075 0,710 0,062 

7113 1,82 0,189 0,252 0,246 0,028 0,085 0,686 0,072 

8113 1,80 0,170 0,244 0,256 0,039 0,089 0,672 0,077 

 

 

5-30. ábra A mért leágazási áramok a frekvencia függvényében  
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5-6. táblázat A mért értékek alapján számított leágazási (bemenő) impedanciák értékei 

Injektálási 
adatok 

Leágazási impedanciák [Ω] 

f [Hz] Igen [A] 
E1.1+E7.1 

(Z_1) 
E2.1+E5.1 

(Z_2) 
E6.1 
(Z_4) 

E4.1 
(Z_5) 

E3.1 
(Z_6) 

Helyi 
földelő 
(Z_hf) 

Tr. 
cs.pont 
(Z_csp) 

41 2,30 0,578 0,690 1,733 0,969 1,431 8,168 - 

59 2,18 0,631 0,719 1,789 1,110 1,491 7,385 - 

79 2,02 0,611 0,716 1,799 1,540 1,556 6,906 - 

179 1,96 0,736 0,871 2,137 2,183 2,071 4,951 156,154 

379 1,94 1,178 1,413 3,487 4,263 3,518 4,543 127,711 

573 1,94 1,603 2,038 5,095 6,667 5,023 4,332 167,188 

973 1,96 2,129 2,753 7,363 10,278 7,551 4,636 144,390 

1973 1,70 5,072 6,560 11,942 26,170 19,680 4,514 127,792 

2973 1,97 7,000 8,881 9,597 34,493 28,132 4,190 80,952 

3973 1,88 9,818 10,976 10,385 60,538 30,405 4,412 64,904 

4973 1,88 10,345 10,227 10,227 102,273 29,412 4,116 54,000 

6111 1,60 14,833 12,705 13,248 139,640 41,114 4,366 50,000 

7113 1,82 16,825 12,619 12,927 114,388 37,412 4,636 44,167 

8113 1,80 19,412 13,525 12,891 83,756 37,162 4,911 42,857 

 

 

5-31. ábra A számított leágazási impedanciák a frekvencia függvényében 
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5.1.2.3. A transzformátorállomások egyenértékű szétterjedési 

ellenállásainak összehasonlító összegzése 

5.1.2.3.1. Mért egyenértékű ellenállás értékek 

A mért transzformátorállomások eredő ellenállás értékeit az 5-7 táblázatban 

összegeztem, megadva az 50, 1900 és 8000 Hz-re vonatkozó értékékeket. A gyakorlati 

szempontból fontos 50 Hz-re vonatkozó értékeket a táblázat kiemelt sora tartalmazza.  

A hálózati környezettől függően a mért állomások az egyenértékű ellenállás nagysága 

szerint az 5-7 táblázatban feltüntetett három csoportba sorolhatók. Általánosságban az 

mondható, hogy a kábeles hálózat felől a szabadvezetékes irányba haladva az eredő 

ellenállás nő. Az egyes kategóriákra irányértékként a következők adhatók meg:  

 Földelt fémköpenyű középfeszültségről (20 kV-ról) kábellel táplált állomás, 

fémcsöves közművek (víz, gáz) esetén: 0,05 – 0,10 ;  

 Szabadvezetékes középfeszültségű (20 kV-os) betáplálás és kábeles kisfeszültségű 

hálózatnál, fémcsöves közművek (víz, gáz) esetén vagy az elosztóknál alkalmazott 

jó helyi földelés (pl. Szombathely) esetén: 0,10 – 0,15 ;  

 Szabadvezetékes középfeszültségű (20 kV-os) betáplálás és szabadvezetékes 

kisfeszültségű hálózatnál: 0,20 – 0,25  

Ezek az irányértékek kis fajlagos ellenállású (20 - 50 m) talaj esetén adódnak, azaz 

agyagos-humuszos talajnál megfelelő talajnedvesség mellett.  

 

5-7 táblázat – A vizsgált állomások egyenértékű szétterjedési ellenállásának értéke néhány jellemző 

frekvencián 

Frekv.  

 

f 

 

[Hz] 

A tr. állomások egyenértékű ellenállása ( Ze,st) [Ω] 

Hálózati környezetek  

Földelt fémköpenyű 20 kV kábel, 

fémcsöves vízhálózat,  

0,4 kV: síktartós szabadvezeték 

üdülő terült 

20 kV szabadvezeték 

műanyag burkolatú 

kábeles becsatlakozással,  

0,4 kV: kábel 

20 kV szabadvezeték, 

oszloptranszformátor, 

0,4 kV: szigetelt 

szabadvezeték 

Zamárdi 

Táncsics 

Zamárdi 

Gáspár u. 

Szántód  

(MÁV) 

Győr  

Ménfő-

csanak 

Szombat-

hely 

Koroncó V. 

oszlop tr.  

Koroncó II. 

oszlop tr. 

50 0,053 0,064 0,060 0,150 0,144 0,251 0,182 

1900 0,330 0,295 0,224 0,300 0,980 0,617 0,599 

8000 0,977 0,360 / 0,84* 0,422 0,480 1,684 / 3,3* 1,260 1,245 

Megjegyzés: * 50 Hz-en mért alállomási egyedi szétterjedési ellenállás érték  

Az 5-32. ábra az I injektált áram hatására fellépő U földelő potenciál értékekből U/I 

alapján számított egyenértékű földelési ellenállás értékét hasonlítja össze a mért 

állomásokra. A görbének az 50 Hz-nél adódó értéke eredményezi az állomás egyenértékű 

földelési ellenállását. A nagyfeszültségű oszlopok esetében alkalmazott és bevált módszer, 

hogy a frekvencia növelésével a távvezeték egyenértékű szétterjedési ellenállása és a mért 

oszlop egyedi szétterjedési ellenállása szétválasztható egymástól [21]. Gyakorlatilag az 
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egyenértékű szétterjedési ellenállás értéke 5 kHz frekvencián már az egyedi szétterjedési 

ellenállás értékbe simul bele, így 50 Hz-en az egyenértékű, míg 5 kHz-en az egyedi 

szétterjedési ellenállás mérhető. Ezt a metódust alkalmaztuk alállomás esetében is, azonban 

a mérési eredményekből megállapítható, hogy alállomások esetében a frekvencianöveléses 

módszer nem jó az egyedi szétterjedési ellenállás mérésére. A magyarázat az, hogy a KIF 

leágazások nem tekinthetők olyan elosztott paraméterű rendszernek, mint a távvezetékek, 

hiszen az első fogyasztói helyi földelés villamosan (de fizikailag is) közel van az 

alállomási egyedi földeléshez, azaz a vezeték vagy kábel nullavezetőjének soros 

impedanciája sokkal kisebb, mint az első földelési hely ellenállás értéke. Így söntöli a 

legelső fogyasztói földelés az alállomás egyedi szétterjedési ellenállását még nagyobb (5 

kHz) frekvencián is és így jelentősen alulmúlja a mért egyenértékű földelési ellenállás a 

tényleges alállomási egyedi szétterjedési ellenállás értékét. Különösen igaz ez akkor, 

amikor a KIF leágazások nagy keresztmetszetű kábelek (lsd. Szombathely Parkerdei út). 

Tovább rontja a helyzetet, hogy 4 – 8 KIF leágazás is indulhat az alállomásból, ezzel 

méginkább torzítva mutatva a valós értéket (lsd. 5-7 táblázat). 

A Zamárdi és a Szántód állomások kis egyenértékű földelési ellenállás értékei 

elsősorban a folyamatosan földelt köpenyű 20 kV-os kábeleknek tulajdoníthatók. A Győr-

Ménfőcsanak tr. állomás kis értékei feltehetően a sűrű beépítettségnek és a fém vízvezeték 

hálózatnak tulajdonítható.  

 

a) 40 – 8000 Hz tartományban 

 

b) 40 – 500 Hz tartományban 

5-32. ábra A mért állomások egyenértékű szétterjedési ellenállása a frekvencia függvényében   
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5.1.2.3.2. Összehasonlítás a C&A célműszerrel mért értékekkel  

A Zamárdi-Szántód valamint a Szombathely tr. állomások földelését a frekvenciafüggő 

generátoros mérésekkel egyidejűleg a C melléklet szerinti módszerrel mérő Chauvin-

Arnoux készülékkel is mértük.  

A Zamárdi-Szántód tr. állomások mérését maguk a műszer fejlesztésében résztvevő 

osztrák kollégák végezték. Ennek részletes – angol nyelvű – kiértékelése a H mellékletben 

elérhető. 

A végeredményeket az 5-33. ábra összegezi a Zamárdi Gáspár és a Szántód MÁV tr. 

állomásokra. A frekvencia függvényében külön ábrázolva van:  

 az állomási eredő ellenállás;  

 az állomási földelés önmagában vett szétterjedési ellenállása;  

 az állomási leágazások nullavezetői által együttesen képviselt ellenállás. 

Az értékekből jól érzékelhető, hogy az állomási szétterjedési ellenállás 0,5 – 1  körüli 

értékét (a 20 kV köpenyhatással együtt) a nullavezető rendszer által képviselt 0,1  alatti 

ellenállása csökkenti le az eredőnek megfelelő kis értékre.  

Megjegyzem, hogy a Szántód MÁV állomás esetén a C&A célműszernél mérési 

bizonytalanságok jelentkeztek, feltehetően a közeli, MÁV-ot is tápláló Balatonföldvár 

állomás nagyobb mértékű felharmonikus szennyezettsége miatt. 

A C&A célműszerrel és a BME generátoros gerjesztésű módszerrel mért egyenértékű 

földelési ellenállásra vonatkozó eredmények összehasonlítását adja meg a 40-5000 Hz 

tartományban a 3 transzformátorállomásra az 5-34. ábra.  

Megállapítható, hogy a két – azonos elven működő – mérési módszer nagyon jól 

egyező eredményeket adott, a Szántód MÁV állomás kivételével, a fentebb említett ok 

miatt. 
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5-33. ábra Az állomások egyenértékű szétterjedési ellenállása és annak összetevői a Chauvin-Arnoux 

készülékkel mérve  
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5-34. ábra Az egyenértékű szétterjedési ellenállás mérésének összehasonlítása  
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5.1.3. Következtetések 

A szimulációs számítások és a helyszíni mérések alapján megállapítható, hogy a 

KÖF/KIF alállomások egyenértékű földelési ellenállását jelentős mértékben befolyásolja a 

kisfeszültségű hálózat kialakítása. 

A szimulációs számítások és helyszíni mérések főbb megállapításai az alábbiak: 

A nullavezető-föld hurok bemeneti impedanciájának értékeiről az alábbi 

megállapítások tehetők: 

 az értékek széles határok között változnak (0,25 – 75 Ω) 

 a bemeneti impedancia közelítőleg lineárisan nő a diszkrét földelések közötti 

távolsággal, abban az esetben, ha a nullavezető lezárása szakadás, azaz a 

szomszédos körzet nullavezetőjével nincs fémesen folytonosítva, 

 a fémcső közmű és a nullavezető fémes összekötése (TN rendszer) csökkenti a 

bemeneti impedanciát. Folytonosított nullavezetőnél a fémcsővel való összekötés a 

bemenő impedancia felezését, sőt ritkább és nagyobb egyedi földelések esetén 

harmadolását eredményezi. Nem folytonosított nullavezetőnél a fémes 

csővezetékkel való összekötés hiánya a nullavezető bemenő impedanciájának 

értékét a helyi földelések ellenállásának nagysága és a földelések sűrűsége szerint:  

 kicsi ellenállásnál (Rf = 3 Ω) a sűrűségtől függően 2-3 szoros,  

 közepes ellenállásnál (Rf = 30 Ω) a sűrűségtől függően 3-15 szeres,  

 nagy ellenállásnál (Rf = 300 Ω) a sűrűségtől függően 15-150 szeres. 

Ezért nullavezető összekötése a szomszédos körzet nullavezetőjével különösen fontos, 

amikor a földelési ellenállások értéke és/vagy a földelési helyek távolsága is nagy. 

A hálózati környezettől függően a mért állomások az eredő ellenállás nagysága szerint 

három csoportba sorolhatók. Általánosságban az mondható, hogy a kábeles hálózat felől a 

szabadvezetékes irányba haladva az egyenértékű ellenállás nő. Az egyes kategóriákra 

irányértékként a következők adhatók meg:  

 Földelt fémköpenyű KÖF (20 kV) kábellel táplált állomás, ha a fémcsöves 

közművek (víz, gáz) esetén: 0,05 – 0,10 Ω;  

 Szabadvezetékes középfeszültségű (20 kV-os) betáplálás és kábeles kisfeszültségű 

hálózatnál, fémcsöves közművek (víz, gáz) esetén (Győr-Ménfőcsanak) vagy az 

utcai elosztóknál alkalmazott jó helyi földelés (pl. Szombathely) esetén:  

0,10 – 0,15 Ω;  

 Szabadvezetékes középfeszültségű (20 kV-os) betáplálás és szabadvezetékes 

kisfeszültségű hálózatnál (Koroncó): 0,20 – 0,25 Ω 

Ezek az irányértékek kis fajlagos ellenállású (20 - 50 Ω·m) talaj esetén adódnak, pl. 

agyagos-humuszos talajnál megfelelő talajnedvesség mellett. 

Közepes fajlagos talajellenállásnál (100-500 Ω·m) amelyhez az Rf = 30 Ω földelési 

színt tartozik az egyenértékű ellenállás az előzőekben felsorolt értékek 10 szerese, az 

extrém nagy talajellenállás (pl. a skandináv viszonyok szerinti 1000-5000 Ω·m) esetén az 

egyenértékű ellenállás értéke egy további 10-szeres szorzó szerint nőhet.  
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5.1.4. Új tudományos eredmény  

A kisfeszültségű hálózat nullavezető rendszere által képviselt eredő földelési ellenállás 

értékekre a nemzetközi szakirodalmakban sincs irányadó érték vagy számítási módszer 

megadva. A 4-2 ábra és a 4. fejezetben foglaltak alapján belátható, hogy a KIF hálózat 

jelentős mértékben hozzájárul a KÖF/KIF alállomások egyenértékű szétterjedési 

ellenállásához. Az egyenértékű szétterjedési ellenállás értéke igen jelentős befolyásoló 

paramétere a KÖF/KIF alállomásban kialakuló EPR értéknek, amely forrása a 

kisfeszültségű fogyasztókhoz kijutó transzfer potenciálnak (lsd. 5. fejezet). Ezért a – 

földelés szempontjából – különböző típusú KÖF/KIF alállomások egyenértékű 

szétterjedési ellenállás irányadó értékeinek ismerete elengedhetetlenek a KÖF/KIF 

alállomások potenciál-emelkedésének számításához, ill. a fogyasztókhoz kijutó transzfer 

potenciál meghatározásához. 

Paraméteres szimulációs számításokkal meghatároztam egy kisfeszültségű leágazás 

nullavezető – föld hurok bemeneti impedanciáját befolyásoló tényezők relatív súlyát, 

figyelembe véve a fémcső közművek opcionális jelenlétét. 

Helyszíni mérések során ellenőriztem a szimulációs számítások helyességét, valamint 

irányértékeket adtam meg a különböző típusú KÖF/KIF alállomások egyenértékű 

szétterjedési ellenállására. 

A helyszíni mérések alkalmával összehasonlításra került a szétterjedési ellenállás 

mérésére két méréstechnika. A mérések alapján megállapítható, hogy az oszlopföldelési 

ellenállás mérésére alkalmazott frekvencianöveléssel végzett eljárás – a hálózati 

paramétereknek a távvezetéki védővezető jellegtől való különbözősége miatt – csak 

korlátozott mértékben alkalmazható a KÖF/KIF alállomások egyedi és egyenértékű 

földelési ellenállásának szétválasztására. 

KIF hálózatok által képviselt eredő földelési ellenállás értékét – a szimulációs 

számítások és mérések alapján igazolva – a következő jellemzők határozzák meg:  

 városi kábeles hálózatok esetén:  

o a hagyományos folyamatos földeléssel rendelkező (ólomköpenyű 

páncélozott) és az új műanyag szigetelésű és burkolatú kábelek 

részaránya;  

o a kábelek köpenyének/árnyékolásának külső felületi impedanciája;  

o a leágazások száma, hosszúsága. 

o a fogyasztói helyeken az EPH rendszerbe bevont fémes közműhálózatok 

részaránya 

o a nullavezetőnek a körzethatárnál való folytonosítása. 

 vidéki szabadvezetékes hálózatok esetén:  

o a nullavezető hálózati oldalon létesített földelései által képviselt földelés;  

o a leágazások száma, hosszúsága. 

o a fogyasztói helyeken az EPH rendszerbe bevont fémes közműhálózatok 

részaránya. 

o a nullavezetőnek a körzethatárnál való folytonosítása. 
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3. tézis 

A nullavezető-föld kör bemenő impedanciáját és ezzel a KÖF/KIF állomások egyenértékű 

ellenállását leginkább befolyásoló paraméterekre ill. körülményekre tézisként a következő 

megállapítások tehetők:  

 A nullavezető-föld kör bemenő impedanciájának értékét legnagyobb mértékben a 

nullavezetőkhöz kapcsolódó egyedi földelések ellenállása és azok gyakorisága 

szabja meg. A bemenő impedancia éréke 0,24 Ω és 75 Ω között változhat az igen 

kedvező (50 Ω·m alatti) és szélsőségesen kedvezőtlen (1000 Ω·m feletti) fajlagos 

talajellenállás esetén.  

 A nullavezetőnek a fémcső közművekkel való közösítése jelentős mértékben 

csökkenti a nullavezető-föld kör bemenő impedanciáját. Más megközelítésben, a 

fémcsövek helyett egyre inkább alkalmazott műanyagcsöves közmű hálózatok 

terjedése nagyobb potenciálemelkedésekkel jár. Ez a kedvezőtlen hatás különösen 

érvényes a nagy fajlagos talaj-ellenállású környezetben.  

 A nullavezetőnek a körzethatároknál való folytonosítása számottevően csökkenti a 

nullavezető-föld kör bemenő impedanciáját közepes és különösen nagy fajlagos 

talaj-ellenállású környezetben. [S6] – [S10] 
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5.2. Kisfeszültségű hálózaton megjelenő transzfer potenciál 
vizsgálata 

5.2.1. Középfeszültségen bekövetkező kettős földzárlat okozta 
EPR 

5.2.1.1. A 2Ff zárlatok gyakorisága 

A középfeszültségű hálózat csillagpontja – eltérően a nagyfeszültségű hálózat 

közvetlen földet csillagpontjától – nagyimpedancián vagy ívoltó tekercsen keresztül földelt 

a hazai gyakorlatban. A középfeszültségen bekövetkező egyfázisú földzárlatok 

kilométerenkénti éves gyakorisága körülbelül két nagyságrendnyivel nagyobb, mint 

nagyfeszültségen. Mivel középfeszültségen a csillagpont-kezelésből adódóan az FN zárlati 

áramok kis értékűek, általában azok indukáló hatásától eltekintünk. 

A kettős földzárlatok (2Ff) fellépésének gyakoriságára a zárlati védelmi működések 

nem adnak pontos számot, mivel a rövidzárlati védelmi működések nem különböztetik 

meg a 2Ff zárlatokat.  

A középfeszültségű – különösen a döntő mértékben szabadvezetékes 20 kV-os – 

hálózatokon igen nagyszámú földzárlat lép fel. (Az ország kb. 46000 km összes hosszt 

kitevő hálózatán átlagosan évi 63000 db.) Ennek csak egy viszonylag kis hányada, kb. 9 

%-a megy át kettős földzárlatba (2Ff zárlatba)
1
. Ez a teljes 20 kV-os hálózaton évi kb. 

5500 db. 2Ff zárlatot jelent, ami fajlagos értékben 12 db/100 km.év 2Ff zárlatnak felel 

meg. Összehasonlításképpen, a nagyfeszültségű hálózatokon évente fellépő 

földrövidzárlatok (FN) számára vonatkozó adatok: 120 kV-on kb. 630 db. 220 kV-on kb. 

15 db. és 400 kV-on kb. 40 db. Ez durva becslésként azt jelenti, hogy országosan a 

középfeszültségű hálózatokon fellépő 2Ff zárlatok száma kb. 10-szerese a nagyfeszültségű 

hálózatokon fellépő földrövidzárlatok számának. Ennek alapján a 2Ff zárlat csak a 

középfeszültségű hálózatokon fellépő FN földzárlatokhoz képest tekinthető kis 

gyakoriságú hibának, de nem az a nagyfeszültségű hálózaton fellépő FN zárlatok számához 

képest. Német áramszolgáltatói tapasztalatok szerint (PESAG) a kompenzált csillagpontú, 

80%-ban földkábeles hálózatok esetén a földzárlatok 30 %-a megy át 2Ff zárlatba.  

5.2.1.2. A 2Ff zárlati áramok nagysága 

A 2Ff zárlat vizsgálatára ill. a     hibahelyi áram meghatározására a szimmetrikus 

összetevők módszere alkalmazható. Ismert, hogy általános esetre a 2Ff zárlat szimmetrikus 

összetevők módszerével való számítása túl komplikált ahhoz, hogy egyszerű analitikus 

összefüggés megadható legyen a hibahelyi áramra. A számításainknál a KÖF/KIF 

állomáshoz csatlakozó fogyasztókat elhanyagoltuk, tehát a KIF kábelvonal végén 

üresjárást feltételeztünk, azaz az üzemi áramokat elhanyagoltuk. Az erre az esetre érvényes 

sorrendi hálózatot az 5-35. ábra mutatja. A kapcsolásból közvetlenül belátható, hogy a két 

hibahelyen azonos nagyságú áram folyik. A helyettesítő vázlat alapján – a részletek 

ismertetése nélkül – a     hibahelyi áram (A) kiszámítására az alábbi összefüggés 

származtatható le:  

                                                 
1
 Ez a becslés a 35 kV-os hálózatok 2Ff zárlati gyakoriságát veszi alapul, amelyre rendelkezésre áll 

földzárlati és 2Ff zárlati hibastatisztika is.  
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(5-1) 

ahol GU1   a tápponti fázisfeszültség, [V], 

 trX   a tápoldali transzformátor reaktanciája, [],  
kZ1 , kZ2 , kZ0

 a zárlati utat képező vizsgált kábelvonal pozitív-, negatív- és zérus 

sorrendű impedanciája, [], 

 Zb,  Zj   a hibahelyi impedanciák, []. 

 

 

 

5-35. ábra A feltételezett 2Ff zárlati helyek és a zárlatot leképező sorrendi hálózat. 
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Az elvégzett számításainknál a hibahelyi impedanciákat elhanyagoltuk (nullának 

tekintettük), ami a ténylegesen fellépő áramoknál – esetenként lényegesen – nagyobb 

hibahelyi áramot eredményezhet. Ezt, valamint a Z1
k
 = Z2

k
 feltételt figyelembe véve a     –

ra vonatkozó összefüggés:  
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(5-2) 

ahol 
kkk ZZZ 012    a kábelvonal eredő sorrendi impedanciája []. 

 

A 2Ff zárlati áramok értékeinek mérlegeléséhez célszerű a KÖF hálózaton előforduló 

más típusú zárlatok áramértékeivel való összehasonlítás. A KÖF hálózatok zárlati áramát 

alapjában a NAF/KÖF transzformátor jellemzői, az     (MVA) névleges teljesítmény,    

(kV) névleges feszültség és az   %-os reaktancia szabja meg.  

Ezek alapján: 

 a 3F saját rövidzárlati áram:  

n

n
Fzr

U

S
I

3

/
3

 


 
 a 2F saját rövidzárlati árama: 

FfFrzFzr III 232
2

3


 
 vagy a közvetlenül a táptranszformátor névleges jellemzőivel kifejezve a 2F saját 

rövidzárlati áramot, mint a 2Ff zárlat elvi maximumát: 

U

S
II n

FFf
 2

22 

 

Az előző összefüggés azzal a közelítéssel él, hogy a táptranszformátor 2F saját 

rövidzárlati árama az elvi maximuma a 2Ff zárlati áramnak. (Ez lényegében azonos helyen 

fellépő 2Ff zárlatnak felel meg.) A szokásos névleges teljesítményű 20 kV-os 

transzformátorok 2Ff földzárlati áramának lehetséges maximális értékei, kereken   = 10% 

százalékos rövidzárlati feszültséget feltételezve az 5-8. táblázat szerintiek. 

5-8. táblázat A 20 kV-os 2Ff földzárlati áramának lehetséges maximális értékei 

NAF/KÖF táptranszformátor 

névleges teljesítménye,     
[MVA] 16 25 40 

2Ff zárlati áram,       [A] 4000 6000 10000 

 

Az 5-8. táblázat szerinti értékekhez a következő két megjegyzést kell fűzni:  
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 Az áram nagyságát csökkenti egyrészt a vezeték impedancia akkor, ha a két 

hibahely egymástól távol van, másrészt a hibahelyi impedancia különösen 

szabadvezetékes hálózaton, nem állomási zárlati helyeknél.  

 A 10 kV-os hálózatokon 2Ff áram – elvileg – a táblázat szerinti értékek kétszerese 

lehet, azonban ennek – a 20 kV-os szinteknek megfelelő értékre történő 

csökkentésére vagy soros fojtótekercset vagy újabban nagy droppú (19,5 %) 

transzformátort építenek be.  

5.2.1.3. A 2Ff zárlat mértékadó földárama  

Arra az esetre, ha egy kettős földzárlat (2Ff) egyik zárlata egy KÖF/KIF 

transzformátorállomásnál lép fel az EPR földzárlati potenciálemelkedést létrehozó áram 

kialakulását szabadvezetékes és kábel hálózatra az 5-36. ábra szemlélteti. Az ábra egyben 

szemlélteti annak a mechanizmusát is, hogy hogyan tevődik át a KÖF/KIF állomási EPR 

potenciálja a nullavezető közvetítésével a kisfeszültségű fogyasztókhoz.  

 

NAF KÖF KÖF vezeték KÖF/KIF KIF vezeték Fogyasztó 

 

a) KÖF szabadvezeték hálózat 

NAF KÖF KÖF kábel KÖF/KIF KIF vezeték Fogyasztó 

 

b) KÖF kábelhálózat 

5-36. ábra. A 2Ff zárlat EPR potenciál-emelkedést létrehozó Ie árama [22] 
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a) A szabadvezetékes táplálású KÖF/KIF állomás mértékadó földárama és 

állomási ellenállása (5-36. ábra a)) 

Szabadvezetékes hálózat 2Ff zárlata esetén a KÖF/KIF állomásban fellépő F1 zárlati 

áram teljes egészében ráinjektálódik az állomás földelő rendszerére. Ennek az áramnak egy 

része az állomásról induló leágazások nullavezetőjén és a nullavezető földelésein át jut ki a 

földbe (passzív söntáramutak). A fennmaradó áram fog az állomási földelésen át folyni és 

ez okozza az EPR potenciálemelkedést. Ezt a fizikai képet követve az EPR számítással 

történő meghatározásához először meg kell határozni a 2Ff zárlati áramnak a nullavezetők 

együttese és az állomási földelés közötti árameloszlást ahhoz, hogy az EPR értékét 

meghatározhassuk, mint az állomási földelésen átfolyó áramrész és az állomási földelés 

szétterjedési ellenállásának a szorzata. Megjegyezzük, hogy földelt fém köpenyű vagy 

árnyékolású kisfeszültségű kábelek esetén ezek is – a nullavezetőkhöz hasonlóan – részt 

vesznek a föld felé folyó áram elosztásában és levezetésében (lsd. 4.1.2 szakasz).  

A másik lehetőség az, hogy meghatározzuk a KÖF/KIF állomásnak a helyi földelés és 

a nullavezetők, folyamatos levezetésű kábelek, fém közművek (4-2 ábra) által képviselt 

egyenértékű földelési ellenállását és ennek, valamint a teljes 2Ff zárlati áram szorzataként 

határozzuk meg az EPR értékét.  

Az 5.1.2 pont szerinti mérések célja éppen az volt, hogy meghatározzuk – földelési 

viszonyok szempontjából – különböző KÖF/KIF állomások egyenértékű szétterjedési 

ellenállását.  

 

b) A kábeles táplálású KÖF/KIF állomás mértékadó földárama és állomási 

ellenállása (5-36. ábra b)) 

A kábeles táplálású KÖF/KIF állomás abban különbözik a szabadvezetékes állomás 

viszonyaitól, hogy a zárlatra tápláló KÖF kábel(ek) köpenyei ill. árnyékolása a 4.2. fejezet 

szerinti áram-visszavezetőként viselkedik. Ennek következtében az EPR 

potenciálemelkedést a 2Ff zárlati áram és a KÖF kábel köpenyáramának a különbsége 

hozza létre a 4.1 részben értelmezett állomási egyenértékű földelési ellenálláson.  

Az állomás egyenértékű földelési ellenállásának az értékét ahhoz is ismerni kell, hogy 

a földáram-visszavezetőkben és az állomási egyenértékű földelési ellenálláson folyó áram 

számítással szétválasztható legyen.  

A betápláló KÖF kábel köpeny ill. árnyékolása – különösen jó vezetőképességű, pl. réz 

huzalkoszorú árnyékolású kábel esetén – a 2Ff zárlati áram jelentős részét vezetheti vissza 

és ezzel számottevően csökkentheti az EPR nagyságát. A nagyobb állomási eredő 

ellenállás esetén a KÖF kábel köpenyében visszavezetett áram részaránya nagyobb lesz, 

ami a nagyobb állomási ellenállás miatti az EPR növekedést részlegesen ellensúlyozza. A 

régi juta burkolatú, bitumenes páncélozott kábelek esetében mind a köpeny-föld 

levezetéssel, mind pedig a páncél járulékos áramfüggő impedanciájával számolni kell, 

utóbbi esetében iterációs módszerrel.  

 

5.2.1.4. KÖF kábelhálózat 2Ff zárlati potenciálemelkedés 

(EPR) vizsgálata 

Kábelhálózat esetén a 2Ff zárlati áram visszavezetésében lényeges szerepe van a 

zárlatban érintett kábel(ek) köpenyeinek, mint a 4.2 pontban értelmezett földáram-
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visszavezetőnek. A kábelköpeny részvételét a 2Ff zárlati áram visszavezetésében jól 

szemlélteti az 5-36. ábra b) része. Az EPR meghatározására itt is igaz a 4.3 fejezetben leírt 

számítási menet, azzal a kiegészítéssel, hogy egy további lépés lehet nullavezetőn (és a 

KIF kábel árnyékolásán) kivitt potenciál meghatározása, amelyhez alapul szolgálhatnak 

5.1.1.3.1 pontban megadott feszültségprofilok. 

A kettős földzárlat föld-visszavezetéses zárlat a két zárlatos pont között. Ezt mutatja az 

5-37. ábra. 

 

5-37. ábra Kettős földzárlat (2Ff), egyik pont a NAF/KÖF alállomásban, a másik pont a KÖF/KIF 

alállomásban 

A kettős földzárlati áram jelentős indukáló hatást okozhat az érintett szakaszon és 

jelentős földpotenciál-emelkedést eredményezhet a zárlati hibahelyeken (általában 

alállomások). 

Az előzőek szerinti számítási menet alapján szimulációs számításokat végeztünk az 

5-35. ábra szerinti 2Ff zárlati helyzetre, amelyhez az 5-37. ábra szerinti hálózati leképzést 

alkalmaztuk. A számításokhoz egy valós NAF/KÖF alállomási környezetet (Vérmező 

120/10 kV-os földalatti alállomás) vettünk alapul (5-38. ábra) [18]. A különböző 

paraméterek viszonylagos szerepének megítélésére a következő értékeket vettem 

figyelembe: 

 Hálózat rövidzárási teljesítménye, lényegében a NAF/KÖF transzformátor névleges 

teljesítményével számolva (31,5 MVA), rövidzárási impedancia 18%. 

 A NAF/KÖF alállomás szétterjedési ellenállása: Rf120=0,3 Ω 

 A KÖF/KIF alállomás szétterjedési ellenállása: Rf10=2 vagy 0,2 Ω 

 KÖF kábel árnyékolásának ellenállása: Rk10=0,74 ; 0,6 ; 0,2 Ω/km 

 Hibahelyi ellenállás (pl. ívellenállás): Rh=0 ; 1 vagy 10 Ω 

 Hibahelyek távolsága: 

 Betáplálási pontoktól: Li = 0,2 ; 0,6 ; 1,8 ; 5,4 km 

 A hibahelyek között: L1-2 = 0,6 km 

 Kábelárnyékolás levezetése: G = 0 ; 0,05 ; 1 S/km 



Állomási és transzfer potenciál 

villamos biztonsági és EMC kérdései 

88 

 

KIF hálózaton megjelenő  

transzfer potenciál vizsgálata 

 

 

 

5-38. ábra A vizsgált KÖF kábelhálózat. 

A 2Ff zárlati hibahelyi és a zárlatra tápláló kábel köpenyében folyó áramot a fenti 

paraméterek függvényében az 5-40. ábra szemlélteti. Látható, hogy 2Ff zárlat esetén a 

zárlati körbe beiktatódó két hibahelyi impedancia lényegesen csökkentheti a hibahelyi 

áram értékét, ezért a megadott áramok majorizáló értékeknek tekintendők. Ugyanakkor azt 

is meg kell jegyezni, hogy a hibahelyi állomások földelőhálóinak szétterjedési ellenállásai 

csak igen korlátozottan jelennek meg a zárlati körben, mivel a hibaáram jelentős része a 

kábel köpenyén záródik, ami megkerüli az állomási szétterjedési ellenállást.  

A NAF/KÖF és a KÖF/KIF állomások potenciálemelkedését a fenti paraméterek 

függvényében az 5-40. ábra és az 5-41 ábra adja meg.  

A szimulációs számításokkal nyert eredmények értelmezésére és minőségi jellegű 

elemzésére lehetőséget ad a 2Ff zárlatba bevont 10 kV-os kábelvonal és a csatlakozó 10 

kV-os és 120 kV-os állomások 5-39. ábra szerinti áramköri helyettesítő képe. Ebben külön 

megjelennek a 2Ff zárlatba bevont kábelvonal áramútjai, azaz az ércsoport által képezett 

    hibaáramút, a kábelköpeny és a föld.  

 

5-39. ábra A 2Ff zárlatba bevont 10 kV-os kábelvonal és a csatlakozó  

10 kV-os és 120 kV-os állomások áramköri helyettesítése 
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A 10 és a 120 kV-os állomások      és       földelési ellenállásai a köpeny és a föld 

között iktatódnak be. Az ércsoport ág mindkét állomási végen a földelési ellenállások 

köpeny (földelőháló) felöli oldalához csatlakozik annak megfelelően, hogy a zárlat a hálóra 

(és nem a földre) terjed ki [23].  

A helyettesítő áramkör alapján, a köpeny és a föld kör közötti párhuzamos áramosztás 

szabálya szerint a földágon és egyben a földelőhálók szétterjedési ellenállásán folyó    

áram:  

 
 0

12010

3I
RRlZZR
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(5-3) 

A 10 kV-os állomások Rf10 szétterjedési ellenálláson létrejövő potenciálemelkedés:  

fff IRU 1010 
 

(5-4) 

Hasonlóan a 120 kV-os állomás Rf120 földelési ellenállásán létrejövő potenciál-

emelkedés: 

fff IRU 120120 
 

(5-5) 

Az (5-4) és (5-5) összefüggésekből látható az állomási földelőháló potenciálemelkedés 

mindkét állomásban a földben visszafolyó árammal arányos. A (5-3) összefüggés szerinti 

áramkifejezést is figyelembe véve, a potenciálemelkedések értékét a következő jellemzők 

ill. körülmények szabják meg:  

 A 3I0 hibaáram nagysága. Ezt alapjában véve a következők határozzák meg:  

 kábelhálózatot tápláló 120/10 kV-os transzformátor teljesítménye, pontosabban a 

saját rövidzárlati árama, amellyel a 3I0 hibaáram nagysága is nő,  

 a 2Ff zárlatba bevont kábelvonal hossza, amelynek növekedésével a 3I0 hibaáram 

csökken,  

 A 10 és a 120 kV-os állomások Rf10 és Rf120 földelési ellenállásainak összege, 

amelynek a növekedése – másodlagos hatásként – növeli a visszavezetés eredő 

impedanciáját, és ezzel csökkenti a hibaáramot, 

 a hibahelyi impedanciák, csökkentő hatásúak, amelyeket a jelen vizsgálatnál 

elhanyagoltuk. 

 A földáram - 3I0 hibaáramhoz viszonyított – részaránya az Rf10 és Rf120 földelési 

ellenállások összegének növekedésével csökken. Ebből a szempontból az 

ellenállásösszegnek a zárlatba bevont kábelszakasz teljes hosszára vonatkozó 

köpeny-föld köri   lZZR fpk   impedanciájához való részarányának van 

szerepe. Rövid kábelnél – amelynél Rf10 + Rf120 >>   lZZR fpk   - a 

szétterjedési ellenállások hatására jelentősen csökken a földáram aránya.  

 A potenciálemelkedés – az (5-4) és (5-5) összefüggés szerint – arányosan nő mind 

a szétterjedési ellenállással, mind pedig a 3I0 hibaáram nagyságával.  

A (2) és a (3) szerinti hatások egymással ellentétesen hatnak a potenciálemelkedésre. A 

potenciálemelkedés – az (5-4) és (5-5) kifejezések szerint - az ellenállással arányosan nő, 

viszont az ellenállásösszeg a földáramot az arányosnál kisebb mértékben csökkenti, mivel 

az (5-3) kifejezésben csak a nevező egyik tagja. A szétterjedési ellenállás növekedésével 

végső soron mindig nő a potenciálemelkedés, csak az ellenállás növekedésnél kisebb 
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mértékben. Ez különösen igaz rövid kábelvonalra, amelynél az ellenállás növekedés miatt 

jelentős a földáram csökkenése. További megjegyzés az, hogy a 120 kV-os állomás esetén 

az Rf120er egyenértékű ellenállást kell figyelembe venni, valamint a 10/0,4 kV-os 

alállomásnál is az Rf10er egyenértékű érték a mérvadó. Az Rf10 kisebb értékéhez egyben 

kisebb Rf120 érték tartozik.  

 



Állomási és transzfer potenciál  

villamos biztonsági és EMC kérdései 

91 

 

KIF hálózaton megjelenő  

transzfer potenciál vizsgálata 

 

 

 

2
F

f 
zá

rl
at

i 
h
ib

ah
el

y
i 

ár
am

 

 

  

A
 2

fF
 z

ár
la

tr
a 

tá
p
lá

ló
 k

áb
el

 

k
ö
p
en

y
éb

en
 f

o
ly

ó
 á

ra
m

 

 

5-40. ábra 2Ff zárlati hibahelyi árama és a zárlatos kábel köpenyárama a vizsgált paraméterek szerinti esetekre   

Ih

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

Rh=0 Rh=1 Rh=10 Rh=0 Rh=1 Rh=10 Rh=0 Rh=1 Rh=10 Rh=0 Rh=1 Rh=10 Rh=0 Rh=1 Rh=10 Rh=0 Rh=1 Rh=10 Rh=0 Rh=1 Rh=10 Rh=0 Rh=1 Rh=10

Rf =2 Rf =0.2 Rf =2 Rf =0.2 Rf =2 Rf =0.2 Rf =2 Rf =0.2

Li=0.2 Li=0.6 Li=1.8 Li=5.4

A

Ih,  nincs páncél, g=0 S/km

Ih,  nincs páncél, g=1 S/km

Ik

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

R
k
=
0

.2

R
k
=
0

.8

Rh=0 Rh=1 Rh=10 Rh=0 Rh=1 Rh=10 Rh=0 Rh=1 Rh=10 Rh=0 Rh=1 Rh=10 Rh=0 Rh=1 Rh=10 Rh=0 Rh=1 Rh=10 Rh=0 Rh=1 Rh=10 Rh=0 Rh=1 Rh=10

Rf =2 Rf =0.2 Rf =2 Rf =0.2 Rf =2 Rf =0.2 Rf =2 Rf =0.2

Li=0.2 Li=0.6 Li=1.8 Li=5.4

A

Ik,  nincs páncél, g=0 S/km

Ik,  nincs páncél, g=1 S/km



Állomási és transzfer potenciál  

villamos biztonsági és EMC kérdései 

92 

 

KIF hálózaton megjelenő  

transzfer potenciál vizsgálata 

 

 

 
1
2
0
 k

V
-o

s 
tá

p
p
o
n
ti

 a
lá

ll
o
m

ás
 2

F
f 

zá
rl

at
i 

E
P

R
 é

rt
ék

ei
 

 

  

K
Ö

F
 a

lá
ll

o
m

ás
 2

F
f 

zá
rl

at
i 

E
P

R
 é

rt
ék

ei
 

 

5-41 ábra A 120 kV-os tápponti alállomás és a KÖF állomás 2Ff zárlati potenciálemelkedése a vizsgált paraméterek szerinti esetekre 
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A paraméteres vizsgálat eredményeként a következő fő következtetések állapíthatóak meg: 

 A KÖF alállomásban kialakuló potenciál-emelkedés jelentősen nagyobb, mint a 

NAF alállomásban. 

 A potenciál-emelkedés nagysága jelentősen növekszik a KÖF/KIF alállomás 

egyenértékű szétterjedési ellenállásának növekedésével. A növekedés okozója 

lehet: 

o a kábelek kisebb levezetése (kisebb arányú alkalmazása a régi típusú 

ólomköpenyes kábeleknek) 

o nagyobb földelési ellenállás a fogyasztóknál (kisebb arányú alkalmazása 

fém víz és gázcsöveknek) 

 A potenciál-emelkedés értéke növekszik a kábelárnyékolás ellenállásának 

növekedésével (pl. kisebb keresztmetszetű kábelárnyékolás alkalmazása) 

 A potenciál-emelkedés értéke növekszik a hibahelyi távolsággal, azaz a kábel 

hosszával egy bizonyos távolság értékig (kb. 2 km), majd csökkenni kezd. 

 A potenciál-emelkedés értéke jelentősen csökkenhet a hibahelyi ellenállás-

növekedés (pl. ívellenállás) következtében a zárlati áram csökkenése révén, 

azonban ez a paraméter nem befolyásolható. 

 Amennyiben az egyik hibahely a KÖF/KIF alállomásban van, a potenciál-

emelkedés csillapítatlanul kijuthat a nullavezetőn keresztül a közeli kisfeszültségű 

fogyasztókhoz. 

 Szabadvezetékes KÖF hálózat esetében kettős földzárlat hatására a potenciál-

emelkedés értéke jelentősen nagyobb lehet a kábeles hálózathoz képest a 

következők miatt: 

o Nincs áram-visszavezetést biztosító söntáramút (kábelárnyékolás vagy 

védővezető) a zárlati áram számára, következésképpen a teljes zárlati áram 

a KÖF/KIF alállomás egyenértékű szétterjedési ellenállásán folyik 

keresztül. 

o A KÖF/KIF alállomás egyenértékű szétterjedési ellenállása nagyobb lehet a 

folyamatosan földelt köpenyű (levezetéses) kábelek redukáló hatásának 

hiánya miatt. 

o A szabadvezetékes hálózat esetében nagyobb a gyakorisága a földzárlat és 

egyben a kettős földzárlat kialakulásának, mint kábeles hálózatnál. 

Egy lehetséges módja ezen nagyobb értékű potenciál-emelkedés kisfeszültségű 

hálózatra történő kijutásának elkerülésére, ha a KÖF/KIF alállomásban a KIF hálózatot 

nem földelik le az alállomáson belül (a KIF csillagpontot), így a védővezetőn keresztül 

nem juthat ki a fogyasztókhoz a potenciál-emelkedés. Ilyen földelési gyakorlatot 

alkalmaznak Franciaországban [24]. 

5.2.1.5. Következtetések 

A gyakorlati tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a kisfeszültségű hálózaton 

megjelenő tranziens hálózati frekvenciás túlfeszültségek a háztartási, irodai elektronikus 

készülékek meghibásodásainak számát növelik.  
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A transzferpotenciál lehetséges forrása a földpotenciál-emelkedés (EPR), melynek 

kialakulása kétféleképpen történhet: 

 Az egyik, amikor a NAF/KÖF alállomáson belül jön létre FN zárlat. Az így 

kialakuló EPR-t az alábbi két hatás csökkenti: 

 A csatlakozó KÖF kábelek árnyékolása csökkenti az alállomás egyenértékű 

szétterjedési ellenállását (passzív söntáramutak), 

 A NAF kábelárnyékolásokon vagy védővezetőkön áramot (áram-visszavezetőkön) 

visszafolyó söntáramok csökkentik az egyenértékű szétterjedési ellenálláson folyó 

egyenértékű zárlati. 

 A másik forrása az EPR-nek a nem közvetlenül földelt csillagpontú KÖF hálózaton 

bekövetkező kettős földzárlat. Az így kialakuló EPR jelentősen növekszik a 

KÖF/KIF alállomás szétterjedési ellenállás növekedésének hatására. A 

kisfeszültségű hálózat védővezetője gyakorlatilag csillapítás nélkül juttatja el a 

közeli fogyasztókhoz a KÖF/KIF alállomásban létrejövő EPR-t. 

A fentiek alapján belátható, hogy a kettős földzárlat következtében kialakuló EPR mind 

gyakoriságban, mind amplitúdóban nagyobb, mint a NAF alállomásban – különösen a 

kábeles táplálású állomásokban – bekövetkező FN zárlat esetében. 

 

5.2.2. Új tudományos eredmények 

 

4. tézis 

A KÖF hálózatokon fellépő 2Ff zárlatok mind gyakoriságban, mind amplitúdóban nagyobb 

transzfer potenciált okoznak a kisfeszültségű hálózatokon, mint a NAF/KÖF állomások FN 

zárlatai. Ezért a rövididejű hálózati frekvenciás túlfeszültségek és az ebből származó 

túlfeszültség károk elsősorban a 2Ff zárlatokra vezethetők vissza. [S6] – [S10]  

 

A kisfeszültségű hálózatra kijutó rövididejű hálózati frekvenciás transzfer potenciálnak 

két előidéző oka lehet: az egyik a közvetlenül földelt csillagpontú nagyfeszültségű 

alállomásban bekövetkező egyfázisú földzárlat (FN), a másik pedig a nem közvetlenül 

földelt csillagpontú középfeszültségű hálózaton kialakuló kettős földzárlat (2Ff). A két 

forrás hatásának vizsgálatára tényleges hálózati feltételeknek megfelelő határok között 

végeztem paraméteres számításokat a kisfeszültségű hálózatra kijutó transzfer potenciál 

szempontjából, az egyes paraméterekre való érzékenység tanulmányozása mellett. A 

szimulációs számításokhoz a többvezetős rendszerek számítására alkalmas és nemzetközi 

gyakorlatban elfogadott és alkalmazott MULTC programot használtam. 
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5. tézis  

A KÖF/KIF állomásokban fellépő 2Ff zárlat hatására létrejövő potenciál nagysága 

szempontjából döntő szerepe van:  

 A 2Ff zárlati áram (3I0 zérus sorrendű összetevő) nagyságának. A 3I0 áram 

nagysága az egyes paraméterektől függően következők szerint változik: 

o nő a 2Ff áram a NAF/KÖF állomás KÖF oldali rövidzárlati 

teljesítményével, amit alapvetően a NAF/KÖF transzformátor rövidzárlati 

teljesítménye határoz meg, 

o csökken a 2Ff áram hibahelyi ellenállás(ok) növekedésével,  

o Csökken a 2Ff áram a hibahelyek egymás közötti – villamos – távolságának 

növekedésével. .  

 Középfeszültség kábelvonal esetén a kábel köpeny/árnyékolás ellenállásának és 

esetleges folyamatos földelt voltának. Ezek a következők szerint hatnak ki az 

árnyékolásnak, mint áram-visszavezetőnek áram-tényezőjére, ezen keresztül az 

egyenértékű földáramra és végső soron a potenciálemelkedésre: 

o az árnyékolás ellenállásának csökkentésével nő az árnyékolás 

áramvisszavezető-tényezője, ezzel csökken az egyenértékű földáram és az 

potenciálemelkedés,  

o a köpeny folyamatos földelése – a véghatás következtében- tovább növeli az 

áramtényezőt és csökkenti a potenciálemelkedést, 

o a hibahelyek (KÖF/KIF állomások) közötti távolsággal egy adott – az 

árnyékolás ellenállásától függő – távolságig nő majd az követően csökken a 

potenciálemelkedés.  

 A KÖF/KIF transzformátor állomási földelő rendszere egyenértékű földelési 

ellenállásának. Ezt a következő jellemzők határozzák meg:  

o az állomás önmagában vett szétterjedési ellenállásának értéke,  

o a csatlakozó kisfeszültségű hálózat nullavezető rendszerének eredő bemenő 

impedanciája.  

 

A 2Ff zárlat következtében fellépő potenciálemelkedést leginkább befolyásoló két 

paraméterre tézisként a következő megállapítás tehető:  

 A KÖF/KIF állomások egyenértékű ellenállásának növekedése az állomási 

potenciálemelkedés növekedésével jár. A csővezeték hálózatok (víz, gáz) jelenlegi 

létesítési gyakorlata szerint a fém csöveket egyre inkább műanyag csövek vagy a 

fémcső hálózat esetén műanyag csöves leágazó csatlakozások váltják fel. Ez a 

nullavezető-rendszer eredő szétterjedési ellenállásának növekedésével jár (lásd 5.1 

pontot), ami végső soron nagyobb potenciálemelkedést eredményez.  

 A KÖF hálózatok esetén a szabadvezetékek helyett egyre inkább kábelvonalak vagy 

szabadvezetékek kábeles bevezetéssel létesülnek. Ekkor az árnyékolás 

áramtényezője által meghatározott mértékben csökken a potenciálemelkedést 

előidéző egyenértékű földáram. Ez – az előző pont szerintivel ellentétes 

tendenciaként – a potenciálemelkedés csökkenése irányába hat. A csökkentő hatás 

érvényesülése szempontjából fontos a kellően nagy kábel árnyékolás 

keresztmetszete (legalább 25 mm
2
 Cu fázisonkénti) és így a kábelköpeny ellenállás 

kellően kicsi értéke.[S6] – [S10]  
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A. Köracél belső impedanciájának mérése 
 

Az acél belső impedanciája függ a rajta átfolyó áram nagyságától és frekvenciájától. 

Ezen nemlineáris kapcsolat laboratóriumi körülmények között méréssel határozható meg. 

A mérések során egy L=3,5 m hosszú, D=20 mm átmérőjű köracél földelőháló elemet 

vizsgáltunk, melyet egy alumínium csőbe helyeztünk (A-1. ábra.). Ezzel egy koaxiális 

áram-visszavezetés valósul meg, amely a távoli földvisszavezetést képezi le. A 

mérőmodellben az áram a vizsgált acélrúdon keresztül folyik, míg a visszavezetést maga 

az alumínium cső képezi le. Az acélrúdban folyó nagy áramok hatására létrejövő mágneses 

tér gyakorlatilag az alumínium cső falán belül marad, és járulékos hatások sem jönnek 

létre, mint például az acélon átfolyó áram eloszlásának torzulása. 

 

A-1. ábra. A mérési elrendezés. 
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A-2. ábra. A köracél mért hosszának kezdete és a felületi vezető. 

 

 

A-3. ábra. A köracél mért hosszának vége és a felületi vezető. 

 

Első lépésben megmértük az acél egyenáramú ellenállását, hogy az majd a későbbi 

mérések értékelésénél viszonyítási alapként szolgáljon. A mérés eredményeit az 6-1. 

táblázat foglalja össze.  
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A vizsgálat során a befolyó áramot és az acélon eső feszültséget mérve az ellenállás az 

Ohm-törvény alapján kiszámítható. Az acélrúd mért hossza L=0,0025 km, amit a 

hosszegységre eső jellemzők számításánál kell figyelembe venni. 

A számításnál alkalmazott képletek: 

I

U
RDC    [] 

L

R
R DC

DC '   [/km] 

ahol L=0,0025 km a mért acél hossza, '

DCR a hosszegységre eső egyenáramú ellenállás. 

 

6-1. táblázat Az acél egyenáramú ellenállása (ahol I az áram, U a feszültség, RDC az egyenáramú 

ellenállás, R’DC pedig a hosszegységre eső egyenáramú ellenállás) 

I 
[A] 

U 
[mV] 

RDC 
[mΩ] 

R'DC 
[Ω/km] 

1 1,13 1,13 0,453 

2 2,28 1,14 0,456 

5 5,72 1,14 0,457 

7,1 8,64 1,22 0,488 

8,2 9,43 1,14 0,458 

 

Kiszámítva a réz hosszegységre eső egyenáramú ellenállását azonos keresztmetszet 

esetén: 

m

mm
Cu

2

017241,0


  réz fajlagos ellenállással és 

216,314 mmA    keresztmetszettel számolva 

A hosszegységre eső egyenáramú ellenállás: 

05488,0
16,314

017241,0
' 

A
R Cu

DC


 
km


 

Meghatározva az acél fajlagos ellenállását, kapjuk: 

m

mm
Fe

2

1453,0



 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a vizsgált acél hosszegységre eső 

egyenáramú ellenállása kb. 8-szorosa a réznek. 
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A.1 50 Hz-es mérés 

A mérési elrendezést az alábbi ábra szemlélteti: 

 

 

A-4. ábra. Az 50Hz-es méréshez használt mérőkör. 

A vizsgálat során mértük a befolyó áramot (I), és az acélon L=2,5 m hosszon eső 

feszültséget (U). Az impedancia valós (R) és képzetes részeinek (X) kiszámításához 

szükséges ismerni az áram és a feszültség közötti fázisszöget is. A fázisszög 

meghatározásához felvettünk három segédfeszültséget (U’, UI, ΔU). Az U’ az U 

feszültségnek - amely az acélon mérhető - az erősített értéke, az UI az átfolyó árammal 

arányos és azzal fázisban lévő feszültség, a ΔU pedig az U’ és az UI feszültségek 

különbsége (A-5. ábra.). 

 

A-5. ábra. Az impedancia szögének meghatározására szolgáló fazorábra. 

A mérési eredményekből az alábbi összefüggések felhasználásával kapjuk a 

hosszegységre eső impedanciákat, ellenállásokat, és reaktanciákat: 

I

U
Z   a mért értékekből közvetlenül számított komplex impedancia  

Koszinusz-tétellel:  

cos2 '2'22 UUUUU II  , amelyből meghatározható a Ψ szög 

cosZR  , az impedancia valós része, az ellenállás 
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sinZX  , az impedancia képzetes része, a reaktancia 

A hosszegységre eső értékek: 

L

Z
Z '

 a hosszegységre eső impedancia [Ω/km] 

L

R
R '  a hosszegységre eső ellenállás [Ω/km] 

L

X
X '  a hosszegységre eső reaktancia [Ω/km] 

6-2. táblázat. Az áram függvényében az impedancia. (ahol U a feszültség, I az áram, Z’ az impedancia, 

R’ a váltakozóáramú ellenállás, X’ pedig az induktív reaktancia hosszegységre vonatkoztatva) 

U I Z’ R’ X' φ 

[V] [A] [Ω/km] [Ω/km] [Ω/km] [°] 

0,068 10 2,72 2,27 1,50 33,5 

0,206 20 4,12 3,56 2,08 30,3 

0,346 30 4,61 4,10 2,11 27,2 

0,473 40 4,73 4,25 2,07 26,0 

0,567 50 4,54 4,09 1,96 25,6 

0,654 60 4,36 3,94 1,86 25,3 

0,734 70 4,19 3,80 1,79 25,2 

0,798 80 3,99 3,61 1,70 25,2 

0,866 90 3,85 3,48 1,64 25,2 

0,925 100 3,70 3,35 1,57 25,1 

1,195 150 3,19 2,88 1,37 25,4 

1,417 200 2,83 2,56 1,22 25,5 

1,622 250 2,60 2,34 1,13 25,8 

1,817 300 2,42 2,18 1,06 25,9 

2,000 350 2,29 2,06 1,00 25,9 

2,170 400 2,17 1,95 0,95 26,0 

2,350 450 2,09 1,88 0,92 26,1 

2,523 500 2,02 1,81 0,89 26,2 

2,713 550 1,97 1,77 0,87 26,2 

4,035 998 1,62 1,46 0,70 25,6 

4,050 1037 1,56 1,45 0,59 22,1 

3,981 1244 1,28 1,16 0,54 24,9 
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A-6. ábra. Az impedancia áramfüggése 50Hz-en. 

Az impedancia-áram diagram kis áramokra vonatkozó részét – az értékek könnyebb 

leolvashatósága érdekében – az A-7. ábra. mutatja kinagyítva. 

 

 

A-7. ábra. Az impedancia áramfüggése kis áramok mellett. 

A CDEGS szoftver a földelőháló vezetőinek belső induktivitását a μr relatív 

permeabilitásból számítja, ezért a földelőháló anyagjellemzőinek beállításánál szükséges a 

μr értékét megadni.  

Az r sugarú, kör keresztmetszetű vezető (esetünkben r = 10 mm) belső induktivitása az 

r* egyenértékű sugárból az alábbi összefüggéssel határozható meg:  

*
ln2,0

r

r
L      [mH/km] 

Amennyiben ismert a belső induktivitás – esetünkben X’-ből könnyen meghatározható 

– a fentebbi egyenletből kifejezve az egyenértékű sugarat (r*), kapjuk: 
Lrer 5*     [mm] 
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Az egyenértékű sugár kifejezhető a relatív permeabilitással is az alábbi egyenlet 

szerint, ha az áramsűrűséget azonosnak feltételezzük a teljes keresztmetszet mentén: 
4/* rrer


    [mm] 

Átrendezve az egyenletet: 

*
ln4

r

r
r     [-] 

Az egyenletekből látható, hogy mind az egyenértékű sugár, mind a relatív 

permeabilitás meghatározható a belső induktivitásból. Így a számunkra szükséges 

egyenletek a következőképpen alakulnak: 

f

X
L

2
10

'
3    [mH/km] 

Ler 5* 10     [mm] 

*
ln4

r

r
r     [-] 

6-3. táblázat. A relatív permeabilitás áramfüggése. (ahol I az áram, X’ az induktív reaktancia, L’ a 

belső induktivitás hosszegységre vonatkoztatva, μr a relatív permeabilitás) 

I 
[A] 

X' 
[Ω/km] 

L'  
[mH/km] 

μr 

[-] 

1243,7 0,539 1,717 34,3 

509,8 0,779 2,480 49,6 

509,7 0,779 2,478 49,6 

508,0 0,780 2,484 49,7 

503,7 0,782 2,491 49,8 

488,6 0,793 2,523 50,5 

463,0 0,811 2,581 51,6 

431,6 0,835 2,658 53,2 

394,0 0,868 2,763 55,3 

358,2 0,904 2,879 57,6 

326,9 0,940 2,993 59,9 

291,5 0,987 3,143 62,9 

249,4 1,052 3,348 67,0 

208,2 1,132 3,603 72,1 

168,0 1,231 3,918 78,4 

129,1 1,360 4,329 86,6 

94,7 1,515 4,824 96,5 

59,6 1,730 5,506 110,1 

33,2 1,910 6,082 121,6 

12,1 1,810 5,761 115,2 



Állomási és transzfer potenciál 

villamos biztonsági és EMC kérdései 

A-VIII 

 Mellékletek 

 

 

 

A számított értékeket ábrázolva: 

 

 

A-8. ábra. A relatív permeabilitás áram függése. 

 

A-9. ábra. A belső induktivitás áram függése. 

Az 50 Hz-es mérések az acél áramerősségtől függő villamos paramétereinek 

meghatározására szolgáltak. A hálózati frekvenciás mérések után megvizsgáltuk az acél 

különböző frekvenciákon való viselkedését is, úgy, hogy az áramot konstans értéken 

tartottuk. 



Állomási és transzfer potenciál 

villamos biztonsági és EMC kérdései 

A-IX 

 Mellékletek 

 

 

A.2 Nagyfrekvenciás mérés 

 

A valóságban nem csak 50 Hz-es áramok okozhatnak nem kívánt potenciálemelkedést 

a földelőhálón, hiszen egy esetleges villámcsapás széles frekvenciaspektrumú áram-

igénybevételt jelent. Ezért különböző frekvenciákon is érdemes megvizsgálni az acélrúd 

viselkedését. 

A méréshez használt elrendezést az alábbi ábra szemlélteti (A-10. ábra.): 

 

A-10. ábra. A nagyfrekvenciás mérésekhez használt mérési elrendezés. 

A mérés során az acél földelőháló elem belső impedanciáját vizsgáltuk a frekvencia 

függvényében. A vizsgálat során elsősorban a kis áram miatt az acél nem melegedett. A 

hagyományos (közvetlen leolvasásos, három segédfeszültséges) mérési módszerrel 

dolgoztunk. A változtatható frekvenciájú jelet egy jelgenerátorral állítottuk elő, amelynek 

kimenetére teljesítményerősítőt csatlakoztattunk a kívánt amplitúdójú jel előállítása 

érdekében. A mérőkör földfüggetlen volt, ezért a teljesítményerősítő kimeneti jeleit 

leválasztó transzformátorokon keresztül illesztettük a mérendő acélhoz, illetve a koaxiális 

visszavezető csőhöz. A mérési módszer megegyezett a korábban leírt 50 Hz-es méréssel, 

azzal a különbséggel, hogy itt az áramerősség konstans és a frekvencia változik. A mérést 

először I = 2 A esetén végeztük el, majd f = 500 Hz frekvencián felvettünk egy mérési 

pontot I = 5 A-es áram mellett. A mérési adatokat kiértékelve az 6-4. táblázatban szereplő 

értékeket kapjuk. Ezt ábrázolva mutatja az A-11. ábra. 
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6-4. táblázat. Az impedancia frekvenciafüggése. (ahol f a frekvencia, U a feszültség, I az áram. Z’ az 

impedancia, R’ a váltakozóáramú ellenállás, X’ pedig az induktív reaktancia hosszegységre 

vonatkoztatva) 

f U I Z' R' X' φ 

[Hz] [mV] [A] [Ω/km] [Ω/km] [Ω/km] [°] 

145 12,36 2,01 2,46 1,67 1,80 47,2 

205 14,75 2,03 2,91 2,26 1,83 38,9 

300 17,81 2,03 3,51 2,61 2,34 41,8 

360 19,60 2,04 3,84 2,76 2,67 44,0 

500 22,89 2,02 4,53 3,16 3,25 45,8 

760 28,61 2,05 5,58 4,11 3,78 42,6 

1000 32,95 2,05 6,43 4,54 4,55 45,1 

1200 36,14 2,05 7,05 5,03 4,94 44,5 

1500 40,61 2,05 7,92 5,64 5,57 44,7 

1760 44,02 2,05 8,59 6,23 5,91 43,5 

2005 47,02 2,05 9,17 6,65 6,32 43,5 

2510 52,62 2,05 10,27 7,45 7,07 43,5 

3000 58,12 2,06 11,29 8,32 7,63 42,5 

3300 60,65 2,05 11,83 8,78 7,94 42,1 

3800 68,53 2,04 13,44 9,69 9,31 43,9 

4200 71,84 2,04 14,09 10,12 9,79 44,0 

5000 78,99 2,05 15,41 10,09 11,65 49,1 

7700 97,77 2,04 19,17 10,79 15,85 55,8 

10000 111,78 2,05 21,81 10,49 19,12 61,2 

12000 123,61 2,06 24,00 12,16 20,69 59,6 

13000 128,82 2,06 25,01 12,34 21,76 60,4 

14000 129,42 2,00 25,88 11,62 23,13 63,3 
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A-11. ábra. Az acélrúd impedanciájának frekvenciafüggése (I=2 A). 

Az I = 5 A mellett végzett mérés során a következő eredményt kaptuk (6-5. táblázat). 

 

6-5. táblázat. Az I = 5 A melletti mérés f = 500 Hz-en. (ahol f a frekvencia, U a feszültség, I az áram. Z’ 

az impedancia, R’ a váltakozóáramú ellenállás, X’ pedig az induktív reaktancia hosszegységre 

vonatkoztatva) 

f U I Z' R' X' φ 

[Hz] [mV] [A] [Ω/km] [Ω/km] [Ω/km] [°] 

500 87,82 5,06 6,94 5,28 4,51 40,5 

 

A mérési eredményekből látható, hogy az áram növekedésével nagyobb impedanciát 

kaptunk, tehát az áram nagyságától függő nemlinearitás itt is jól megfigyelhető. A 2 A-es 

áram mellett végzett mérés esetén az impedancia rezisztív és reaktív komponensei közel 

egyenlők voltak f = 500 Hz-en, de az áram növekedésével (I = 5 A) jelentősebb mértékben 

nőtt a rezisztív összetevő, mint a reaktív komponens. 

Mint azt már az 50 Hz-es mérésnél is említettem, a CDEGS szoftver a földelőháló 

vezetőinek belső induktivitását a μr relatív permeabilitásból számítja, ezért ki kell 

számítani a relatív permeabilitást minden egyes frekvencián. A számítást a fentebb említett 

képletek alapján végeztem. Érdekességképpen meghatároztam még az egyenértékű sugár 

frekvenciafüggését is. 

A számításhoz használt képletek: 

f

X
L

2
10

'
3   [mH/km] 

Ler 5* 10    [mm] 

*
ln4

r

r
r    [-] 
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A számítások eredményeit az 6-6. táblázatban foglaltam össze. (ahol f a frekvencia, X’ 

az induktív reaktancia, L’ az induktivitás hosszegységre vonatkoztatva. r* az egyenértékű 

sugár, μr pedig a relatív permeabilitás) 

6-6. táblázat. A számítások eredményei. 

f 
[Hz] 

X' 
[Ω/km] 

L' 
[mH/km] 

r* 
[mm] 

μr 

[-] 

100 0,996 1,585 0,0036 31,7 

145 1,803 1,980 0,0005 39,6 

205 1,827 1,418 0,0083 28,4 

300 2,341 1,242 0,0201 24,8 

360 2,672 1,181 0,0272 23,6 

500 3,248 1,034 0,0569 20,7 

760 3,782 0,792 0,1906 15,8 

1000 4,553 0,725 0,2671 14,5 

1200 4,942 0,655 0,3774 13,1 

1500 5,570 0,591 0,5207 11,8 

1760 5,913 0,535 0,6901 10,7 

2005 6,316 0,501 0,8153 10,0 

2510 7,068 0,448 1,0637 9,0 

3000 7,625 0,405 1,3230 8,1 

3300 7,938 0,383 1,4748 7,7 

3800 9,312 0,390 1,4227 7,8 

4200 9,794 0,371 1,5636 7,4 

5000 11,653 0,371 1,5652 7,4 

7700 15,849 0,328 1,9438 6,6 

10000 19,121 0,304 2,1836 6,1 

12000 20,693 0,274 2,5353 5,5 

13000 21,758 0,266 2,6398 5,3 

14000 23,131 0,263 2,6852 5,3 
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Ábrázolva az eredményeket a belső induktivitásra a következő diagram adódott: 

 

A-12. ábra. A belső induktivitás frekvencia függése. 

A kisebb frekvenciákon való jobb leolvashatóság érdekében a diagram elejét 

kinagyítva: 

 

A-13. ábra. A belső induktivitás kisebb frekvenciákon. 
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Az egyenértékű sugár diagramja: 

 

A-14. ábra. Az egyenértékű sugár a frekvencia függvényében. 

 

A relatív permeabilitás frekvencia függését az A-15. ábra. mutatja. 

 

A-15. ábra. A relatív permeabilitás frekvenciafüggése. 
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Az A-15. ábra. kezdeti szakaszát kinagyítva az A-16. ábra. mutatja. 

 

A-16. ábra. A relatív permeabilitás változása 100-1500 Hz-ig. 
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B. Áraminjektálásos mérés folyamatosan  
változtatott frekvenciával 

 

Az alkalmazott mérési elrendezést az B-1, míg a mérésen használt eszközöket az B-2 

ábra mutatja. A mérő áramot a transzformátorállomás N sínje és az áramszonda közé 

injektáltuk. A frekvenciáját lépésenként változtattuk gondosan elhangolva a harmonikus 

frekvenciáktól.  

Az áram- és feszültségszondát 80-100 m távolságra helyeztük el a transzformátor-

állomástól, merőlegesen a 20 kV-os nyomvonalra, valamint amennyire lehetőség volt 

minél távolabb a kisfeszültségű hálózat földeléseitől. 

A nullavezetőkön, a helyi földelésen illetve a transzformátor csillagpontján 

(amennyiben lehetséges) folyó mérőáram-hányadokat Rogowski tekercsekkel mértük 

(B-3). Az injektált áramot, a részáramokat, valamint az alállomás potenciál-emelkedését 

(EPR) spektrum analizátor segítségével szelektíven mértük. Az egyenértékű szétterjedési 

ellenállást, valamint a leágazási impedanciákat az EPR és a megfelelő áram hányadosa 

adta.  

 

 

B-1 ábra – A KÖF/KIF transzformátorállomás szétterjedési  

ellenállás mérésének elvi vázlata 

  



Állomási és transzfer potenciál 

villamos biztonsági és EMC kérdései 

B-II 

 Mellékletek 

 

 

 
 

 
 

B-2 ábra – A KÖF/KIF transzformátorállomás szétterjedési ellenállás méréséhez használt eszközök 
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B-3 ábra – Rogowski lakatfogók elhelyezése a leágazások  

nullavezető áramának méréséhez 
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B-4 ábra – Oszloptranszformátor állomás mérése  
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C. Mérés a Chauvin-Arnoux C.A. 6472 típusú  
univerzális földelés mérő célműszerrel  

 

Három mérés esetében használtuk a Chauvin-Arnoux C.A. 6472 típusú földelési 

ellenállás mérőjét, amely azonos elven méri az egyenértékű szétterjedési ellenállás értékét, 

és a mért eredményeket tárolja. 

1) Az alkalmazott műszer tartozékai:  

 C.A 6472 földelésmérő műszer 

 C.A 6474 Pylon box, áramok mérésére és összegzésére alkalmas kiegészítő műszer 

 Ampflex flexibilis lakatfogó adapterek (hossz: 5 m, C.A 6474-hez kalibrált 

állapotban) 

 földelőszondák, mérővezetékek 

2) A műszerek ismertetése: 

A C.A 6472 földelésmérő műszer (C-1 a) a gyártó kínálatában szereplő legnagyobb 

tudású készülék, a földelésmérő műszerek sorozatának legújabb tagja. Funkcionalitását 

tekintve sokoldalúság jellemzi: a kicsi ellenállásértékek pontos mérése mellett 

megtalálható benne az egy- illetve kétlakatfogós földelésmérési módszer, kettő-, három- és 

négyvezetékes ellenállásmérés, fajlagos talajellenállás mérése, földpotenciál eloszlásának 

mérése, valamint frekvenciafüggő viselkedés vizsgálatának lehetősége 41…5078 Hz 

tartományban. A mért adatokat belső memóriájába menti, melyek számítógéppel 

kiolvashatóak és kiértékelhetőek. A mérések során nagy zavarvédettség jellemző, terepen 

való használatra beépített akkumulátoros táplálás és IP 53-as védettség teszi alkalmassá.  

A készlet kiegészítő tagja a C.A 6474 típusjelzésű műszer, az ún. Pylon box (C-1 b). 

Különösen nagyfeszültségű távvezetéki oszlopok földelésmérésére alkalmas, de minden 

olyan mérésnél hasznos, ahol több ágban folyó áram együttes mérésére és összegzésére 

van szükség. Négy bemenet áll rendelkezésre, ezek közül tetszőlegesen választható a 

használni kívánt bemenetek száma, valamint érzékenysége. Ennek köszönhetően 

alkalmazkodhatunk az éppen vizsgálni kívánt oszloptípushoz, mivel az adott oszlopnak 

minden „lábát” – a hozzá tartozó földelővel együtt – a mérőhurokba kell foglalni. Öt méter 

hosszú flexibilis áramváltók tartoznak hozzá, amelyekkel igen nagyméretű mérendő 

vezetők is körülfoghatóak, a pontosság növelése érdekében akár több menetben is (C-2).  

A mérés során a két műszer digitális kapcsolatban áll egymással, a kiegészítő kofferen 

alkalmazott beállításokat a földelésmérő automatikusan figyelembe veszi. Automatikus 

mérés és kézi beállítási lehetőség is rendelkezésre áll, valamint „SWEEP” módban az előre 

kiválasztott frekvenciákon az összes mérés egymás után elvégzésre kerül, ilyenkor a mért 

értékek táblázatos formában a mérési beállításokkal együtt tárolódnak. Lehetőség van 

minden mért érték tárolására és utólagos számítógépes feldolgozására.  
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a) C.A 6472 univerzális  

földelésmérő műszer 

C.A 6474 Pylon box és tartozékai: kiegészítő 

készlet nagyfeszültségű oszlopok 

vizsgálatához 

C-1 ábra – C.A 6472 univerzális földelésmérő műszer és tartozékai 

3) A mérés menete: 

A mérési elrendezés összeállítása és a földelőszondák megfelelő elhelyezése után a 

mérés már egyszerűen elvégezhető volt az előzőekben leírt SWEEP mód segítségével.  

Alkalmazott módszerek:   

 A transzformátorállomás egyenértékű szétterjedési ellenállásának mérése 

négyvezetékes módszerrel a frekvencia folyamatos növelése mellett, 41…5078 Hz 

tartományban. Eredményül az eredő impedancia frekvenciamenetét kaptuk.  

 A transzformátorállomás helyi földelőjének vizsgálata szelektív mérési módszerrel, 

azaz a négyvezetékes módszer áramméréssel való kiegészítése mellett. 

Eredményképpen a helyi földelő impedanciájának frekvenciafüggését kaptuk.  

 

C-2 ábra – Nullavezető áramok együttes mérése Chauvin-Arnoux méréskor 
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D. Zamárdi 20 kV-os kábelséma 
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E. A fémcső mért külső felületi impedanciája 

A nullavezető kör által képviselt földelési impedancia szimulációs számításakor az acél 

vízvezeték csövek frekvenciafüggő impedanciáját a 80 mm átmérőjű csövön laboratóriumi 

méréssel meghatározott, következő táblázat szerinti értékekkel vettem figyelembe. A 

mérés menete az A mellékletben ismertetett acélméréssel megegyező.  

 

6-7. táblázat A 80 mm átmérőjű acélcső mért külső felületi impedanciája a frekvencia függvényében 

f 
[Hz] 

Zkk  
[Ω/km] 

 
[°] 

Rkk 
[Ω/km] 

Xkk 
[Ω/km] 

40 0,369 25 0,334 0,156 

50 0,403 32 0,343 0,213 

82 0,520 40 0,398 0,335 

179 0,842 46 0,585 0,605 

278 1,072 45 0,758 0,758 

391 1,273 45 0,900 0,900 

475 1,399 45 0,989 0,989 

579 1,536 44,6 1,094 1,078 

781 1,786 44 1,285 1,241 

979 2,000 45 1,414 1,414 

1482 2,471 46 1,716 1,777 

1973 2,842 47 1,938 2,078 

2474 3,196 48 2,139 2,375 

2975 3,509 49 2,302 2,648 

3979 4,067 52 2,504 3,205 

4991 4,561 52 2,808 3,594 

5989 5,010 52 3,084 3,948 

6969 5,391 53 3,245 4,306 

7977 5,777 54 3,395 4,673 
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6-1. ábra. A 80 mm átmérőjű acélcső mért külső felületi impedanciája és annak komponensei a 

frekvencia függvényében 
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F. Szombathely Parkerdei utcai transzformátorkörzet 
jellemzői 
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G. Szombathely Parkerdei utcai tr. állomás körzete 



Állomási és transzfer potenciál 

villamos biztonsági és EMC kérdései 

H-I 

 Mellékletek 

 

 

 

H.  C&A mérési jegyzőkönyve 
 

           

 Vienna 04.11.2008 
 

1 Protocol power station in Zamardi 
 

 
We made sweep mode measurements with all 3 methods in sweep mode: 

- Measurement into ground (selective with the Rogowski coils on each leg) 
- Measurement into PEN wire (selective with the Rogowski coils on each leg) 
- 4 wire measurement = iterative impedance of the PEN wire at that point 
- We used the same Rh and Rs electrodes as the team of University. 

 
1.1.) Selective measurement into ground: 
 

  

Object: 01 Test: 02 
4 Pole AC selective with Ampflex - 

SWEEP 
22.10.2008 12:56:06   

Descript.:  selective Impedance into Ground Obj:01 Test 02   

  Time f [Hz] |Zsel| [O] Us-es [V] Isel [A] Uh-e [V] Ih-e [A]   

1 12:56:47 41 0,848 0,01190 0,01404       

2 12:56:52 64 0,846 0,01376 0,01627       

3 12:56:55 79 0,844 0,01549 0,01835       

4 12:56:57 92 0,844 0,01665 0,01972       

5 12:57:00 110 0,845 0,01830 0,02167       

6 12:56:06 128 0,848 0,01969 0,02321 6,015 0,23298   

7 12:57:03 201 0,840 0,02585 0,03078       

8 12:57:06 317 0,839 0,03497 0,04167       

9 12:57:09 403 0,835 0,04019 0,04813       

10 12:57:11 513 0,835 0,04637 0,05552       

11 12:57:13 732 0,841 0,05690 0,06767       

12 12:57:15 1025 0,845 0,06414 0,07595       

13 12:57:17 1270 0,847 0,06849 0,08088       

14 12:57:19 1562 0,856 0,07300 0,08524       

15 12:57:20 1758 0,858 0,07544 0,08789       

16 12:57:23 2051 0,850 0,07641 0,08985       

17 12:57:24 2539 0,845 0,07788 0,09219       

18 12:57:27 3125 0,869 0,08268 0,09511       

19 12:57:28 3516 0,873 0,08264 0,09462       

20 12:57:30 4688 0,980 0,09148 0,09336       
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21 12:57:32 5078 1,006 0,09408 0,09347       

Disturbance (Noise)   128 Hz   

Uh-e [V] 0,30204   fh-e [Hz] 50   Rh [O] 26   

Us-es [V] 0,36503   fs-es [Hz] 50   Rs [O] 32   

Isel [A] 0,37140   fes [Hz] 50   Ze [O] 0,085   

Rpass = Us-es / Isel [O] 0,983     
(Ze: overall Earth 

imp.) 
  

Pylon-Box CA6474 
Turn

s 
4 Sensitivity x1 Channel 1   

Instrument CA6472    Serial Nr. 99999818 Firmware Version V2.2   

 
We get a frequency independent curve for the measurement into ground is normally pure 
resistive. I mention also the additional measured value of the leakage current caused by 
the system I sel =0,371 A at 50 Hz. The calculated resistance R pass = 0,983 Ohm ( R 
pass = U s-es/I sel) that corresponds to the active measured values. The additional result 
of the iterative impedance Ze = 0,085 Ohm at 128 Hz corresponds also very well to the 
measured value in Obj:01 Test 01. The iterative impedance is the over all measured 
impedance with 4 wire technic. The Rh and Rs electrodes resistance was very low 26 and 
32 Ohm due to the nearness of the lake and the stakes that were used. 
 

 
 
1.2.) Selective measurement into PEN wire 
 

  

Object: 01 Test: 03 
4 Pole AC selective with Ampflex - 

SWEEP 
22.10.2008 13:01:18   

Descript.:  selective impedance into PEN wire Obj:01 Test 03   

  Time f [Hz] |Zsel| [O] Us-es [V] Isel [A] Uh-e [V] Ih-e [A]   

1 13:01:51 41 0,055 0,01205 0,21897       

2 13:01:54 64 0,065 0,01412 0,21729       

3 13:01:57 79 0,072 0,01545 0,21570       

4 13:01:59 92 0,077 0,01662 0,21650       
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5 13:02:02 110 0,084 0,01813 0,21458       

6 13:01:18 128 0,092 0,01970 0,21447 5,952 0,23041   

7 13:02:03 201 0,130 0,02717 0,20922       

8 13:02:05 317 0,208 0,03887 0,18661       

9 13:02:08 403 0,204 0,04043 0,19861       

10 13:02:10 513 0,244 0,04690 0,19242       

11 13:02:12 732 0,321 0,05792 0,18069       

12 13:02:14 1025 0,386 0,06568 0,17024       

13 13:02:16 1270 0,440 0,07132 0,16198       

14 13:02:17 1562 0,487 0,07561 0,15535       

15 13:02:20 1758 0,503 0,07705 0,15317       

16 13:02:23 2051 0,523 0,07720 0,14766       

17 13:02:25 2539 0,561 0,08055 0,14368       

18 13:02:26 3125 0,629 0,08646 0,13751       

19 13:02:28 3516 0,648 0,08839 0,13646       

20 13:02:29 4688 0,713 0,09664 0,13556       

21 13:02:31 5078 0,738 0,09861 0,13359       

Disturbance (Noise) NOISE 128 Hz   

Uh-e [V] 0,27709   fh-e [Hz] 50   Rh [O] 26   

Us-es [V] 0,25314   fs-es [Hz] 50   Rs [O] 32   

Isel [A] 0,33311   fes [Hz] 50   Ze [O] 0,086   

Rpass = Us-es / Isel [O] 0,760     
(Ze: overall Earth 

imp.) 
  

Pylon-Box CA6474 
Turn

s 
4 Sensitivity x1 Channel 1   

Instrument CA6472    Serial Nr. 99999818 Firmware Version V2.2   

 
We mention the inductive influence of the PEN wire that connects several grounding 
systems with this station. At low frequencies we receive 0,055 Ohm and at 5 kHz we find 
0,738 Ohm. Ze, Rh and Rs measured at 128 Hz remain the same. R pass is a little lower 
than in Test 02. It is unstable due to the variation of the leakage current. 
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1.3.) measurement of the iterative impedance (over all impedance 4pole 
measurement) 
 

  

Object: 01 Test: 01 4 Pole AC - SWEEP 22.10.2008 12:43:33   

Descript.:  Iterative impedance 4pole measurement Obj:01 Test 01   

  Time 
f 

[Hz] 
|Ze| [O] Us-es [V] Ih-e [A] Uh-e [V]     

1 12:43:53 41 0,053 0,01253 0,23729       

2 12:43:56 64 0,061 0,01444 0,23708       

3 12:43:59 79 0,067 0,01580 0,23704       

4 12:44:01 92 0,071 0,01686 0,23732       

5 12:44:03 110 0,078 0,01861 0,23731       

6 12:43:33 128 0,086 0,02034 0,23774 6,107     

7 12:44:05 201 0,115 0,02733 0,23850       

8 12:44:07 317 0,150 0,03589 0,23935       

9 12:44:09 403 0,173 0,04151 0,23952       

10 12:44:12 513 0,199 0,04788 0,24004       

11 12:44:14 732 0,244 0,05886 0,24086       

12 12:44:15 
102

5 
0,276 0,06674 0,24163       

13 12:44:17 
127

0 
0,300 0,07256 0,24218       

14 12:44:19 
156

2 
0,317 0,07677 0,24220       

15 12:44:21 
175

8 
0,319 0,07737 0,24237       

16 12:44:22 
205

1 
0,323 0,07843 0,24283       

17 12:44:24 
253

9 
0,335 0,08155 0,24317       

18 12:44:26 
312

5 
0,352 0,08565 0,24327       

19 12:44:27 351 0,359 0,08730 0,24304       
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selective impedance into PEN wire Obj:01 Test 03
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6 

20 12:44:29 
468

8 
0,397 0,09616 0,24248       

21 12:44:30 
507

8 
0,409 0,09887 0,24202       

Disturbance (Noise) NOISE 128 Hz   

Us-es [V] -0,62595   fs-es [Hz] 0   Rh [O] 25   

            Rs [O] 32   

Instrument CA6472    Serial Nr. 99999818 Firmware Version V2.2   

 
We get with this measurement the impedance at low frequencies, which represents all 
connected pylon resistances in parallel (Ze=0,053 Ohm at 41 Hz) and at high frequencies 
we get closer to the value of the local pylon ground resistance (Ze=0,845 Ohm at 2,5 kHz 
above that frequency, we find a slight increase probably caused by a short connection to 
another grounding system). The real value of the local ground is probably a bit higher.   
 
All 3 curves fit very good together and can be shown in a single diagram: 
 

 
 
A calculation of the parallel impedance Test 2 parallel Test 3 shows the last curve and it 
fits quite good to the measured values of the 4pole measurement though it is an 
impedance and complex but the real part is much higher than the reactive part.  
 

2 Protocol power station at Szantod 
 
2.1.) Selective measurement into ground: 
 

  

Object: 02 Test: 02 4 Pole AC selective with Ampflex - 22.10.2008 14:48:55   
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selective impedance into PEN wire Obj:01 Test 03
Iterative impedance 4pole measurement Obj:01 Test 01
calc Test2//Test3
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SWEEP 

Descript.:  Selective impedance into ground Obj:02 Test02   

  Time f [Hz] |Zsel| [O] Us-es [V] Isel [A] Uh-e [V] Ih-e [A]   

1 14:49:27 41 0,409 0,00390 0,00956       

2 14:49:30 64 0,567 0,00673 0,01189       

3 14:49:32 79 0,606 0,00742 0,01224       

4 14:49:35 92 0,629 0,00804 0,01278      

5 14:49:37 110 0,657 0,00880 0,01339       

6 14:48:55 128 0,681 0,00927 0,01360 4,605 0,24177   

7 14:49:39 201 0,686 0,01203 0,01754       

8 14:49:41 317 0,744 0,01453 0,01952       

9 14:49:43 403 0,748 0,01608 0,02151       

10 14:49:45 513 0,768 0,01855 0,02414       

11 14:49:47 732 0,794 0,02201 0,02773       

12 14:49:49 1025 0,822 0,02747 0,03343       

13 14:49:51 1270 0,859 0,03137 0,03653       

14 14:49:53 1562 0,869 0,03462 0,03984       

15 14:49:54 1758 0,901 0,03769 0,04183       

16 14:49:56 2051 0,928 0,04231 0,04562       

17 14:49:58 2539 0,979 0,04499 0,04595       

18 14:49:59 3125 1,028 0,04922 0,04789       

19 14:50:02 3516 1,064 0,05186 0,04876       

20 14:50:03 4688 1,181 0,05910 0,05006       

21 14:50:05 5078 1,216 0,06119 0,05034       

Disturbance (Noise)   128 Hz   

Uh-e [V] 0,23068   fh-e [Hz] 50   Rh [O] 19   

Us-es [V] 0,32045   fs-es [Hz] 50   Rs [O] 132   

Isel [A] 0,34549   fes [Hz] 50   Ze [O] 0,038   

Rpass = Us-es / Isel [O] 0,928     
(Ze: overall Earth 

imp.) 
  

Pylon-Box CA6474 
Turn

s 
4 Sensitivity x1 Channel 1   

Instrument CA6472    Serial Nr. 99999818 Firmware Version V2.2   
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The diagram shows a small inductance of 15,5 uH that is in series to the local ground. It 
could be the connecting cable to the local ground system. The over all impedance Ze= 
0,038 Ohm suits well to the Measured Value in Obj: 02 Test 01 at 128 Hz with the same 
value. Rh and Rs are very low due to the nearness of the lake and the big electrodes. The 
value of R pass is of doubt because of instability. 
 
2.2.) Selective measurement into PEN wire 
 

  

Object: 
02 

Test: 05 
4 Pole AC selective with Ampflex - 

SWEEP 
22.10.2008 15:16:02   

Desc.:  selective impedance into PEN wire Obj:02 Test 05    

  Time f [Hz] |Zsel| [O] Us-es [V] Isel [A] Uh-e [V] Ih-e [A]   
1 15:16:33 41 0,227 0,00584 0,02576       
2 15:16:36 64 0,031 0,00637 0,20480       
3 15:16:39 79 0,078 0,00740 0,09495       
4 15:16:41 92 0,204 0,00760 0,03717       
5 15:16:43 110 0,146 0,00875 0,05996       
6 15:16:02 128 0,210 0,00911 0,04342 4,564 0,23923   
7 15:16:47 201 0,167 0,01429 0,08532       
8 15:16:50 317 0,341 0,01475 0,04328       
9 15:16:52 403 0,295 0,01634 0,05540       

10 15:16:55 513 0,334 0,01894 0,05666       
11 15:16:57 732 0,271 0,02229 0,08230       
12 15:16:59 1025 0,482 0,02872 0,05960       
13 15:17:00 1270 0,540 0,03256 0,06029       
14 15:17:02 1562 0,578 0,03709 0,06419       
15 15:17:04 1758 0,626 0,03905 0,06241       
16 15:17:05 2051 0,652 0,04362 0,06688       
17 15:17:07 2539 0,778 0,04726 0,06073       
18 15:17:09 3125 0,986 0,05227 0,05301       
19 15:17:10 3516 1,046 0,05546 0,05304       
20 15:17:12 4688 1,293 0,06403 0,04951       
21 15:17:14 5078 1,309 0,06643 0,05076       

Disturbance (Noise) NOISE 128 Hz   
Uh-e 0,17938   fh-e [Hz] 50   Rh [O] 19   
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Selective impedance into ground Obj:02 Test02
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[V] 
Us-es 

[V] 
0,21931   fs-es [Hz] 50   Rs [O] 133   

Isel [A] 9,112   fes [Hz] 50   Ze [O] 0,038   

Rpass = Us-es / Isel [O] 0,024     
(Ze: overall Earth 

imp.) 
  

Pylon-
Box 

CA6474 Turns 1 Sensitivity /10 Channel 3   

Instrum
ent 

CA6472  
  

Serial Nr. 99999818 Firmware Version V2.2 
  

 
High currents had been detected in this measurement into PEN wire. The first selective 
measurement Obj:02 Test 04 was too much disturbed (I sel > 56 A) and we had to reduce 
the turns of the Rogowski coils and we must exclude the PEN wire with the highest 
current. The measurements are still influenced by the disturbance current but a 
measurement was possible. The curve shows a inductive component of about 35uH. 

 
 
2.3.) measurement of the iterative impedance (over all impedance 4pole 
measurement) 
 

  

Object
: 02 

Test: 01 4 Pole AC - SWEEP 22.10.2008 14:45:36   

Descri
pt.:  

Iterative impedance 4pole measurement Obj:02 Test 01   

  Time f [Hz] |Ze| [O] Us-es [V] Ih-e [A] Uh-e [V]     
1 14:45:56 41 0,011 0,00279 0,24281       
2 14:45:59 64 0,029 0,00709 0,24264       
3 14:46:02 79 0,030 0,00738 0,24271       
4 14:46:04 92 0,034 0,00825 0,24301       
5 14:46:06 110 0,036 0,00875 0,24310       
6 14:45:36 128 0,038 0,00933 0,24341 4,635     
7 14:46:08 201 0,046 0,01133 0,24446       
8 14:46:10 317 0,057 0,01409 0,24541       
9 14:46:13 403 0,066 0,01631 0,24558       

10 14:46:15 513 0,075 0,01857 0,24620       
11 14:46:17 732 0,087 0,02146 0,24720       
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12 14:46:19 1025 0,113 0,02809 0,24809       
13 14:46:20 1270 0,127 0,03166 0,24882       
14 14:46:22 1562 0,143 0,03570 0,24896       
15 14:46:24 1758 0,148 0,03693 0,24912       
16 14:46:26 2051 0,165 0,04109 0,24951       
17 14:46:27 2539 0,180 0,04511 0,25001       
18 14:46:29 3125 0,198 0,04965 0,25022       
19 14:46:30 3516 0,209 0,05230 0,25007       
20 14:46:32 4688 0,239 0,05965 0,24984       
21 14:46:34 5078 0,247 0,06170 0,24975       

Disturbance (Noise)   128 Hz   
Us-es [V] 0,61502   fs-es [Hz] 50   Rh [O] 19   

            Rs [O] 131   

Instrument CA6472    Serial Nr. 99999818 Firmware Version V2.2   

 

 
 
It seems that the local earth limits the Impedance at about 0,3 Ohm but the measurement 
into ground in OBJ:02 Test 02 shows a higher value and a inductive influence, so that I 
am in doubt that we measured with the selective mode the right part. Together in one 
diagram the situation can be seen more informative: 
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