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1. Bevezetés, célok 

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. 

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) és 

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

transzfer potenciál elleni védelmére vonatkozó Ajánlás (Recommendation) 

munkaanyagaiba.  

2. Kutatási módszerek 

A hazai gyakorlatban egyre inkább megjelenő réz földelőháló létesítése kapcsán 

felmerült a tervezők és üzemeltetők részéről a réz és az acél földelőhálók villamos 

szempontból való összehasonlítására való igény. Ezért a kutatómunka kezdetén 

áttanulmányoztam a földelőhálóval foglalkozó szakirodalmakat, melyek alapján azt 

tapasztaltam, hogy 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. Konkrét alállomásra vonatkozóan a világszerte ismert és elismert CDEGS 

(Current Distribution, Electromagnetic Fields, Grounding and Soil Structure Analysis) [1] 

szoftverrel végeztem szimulációs számításokat a réz és acél földelőhálók 

összehasonlítására, azonos kialakítás mellett vizsgálva a potenciál-emelkedést, érintési- és 

lépésfeszültséget, valamint a szekunder kábelekre gyakorolt hatást. A szimulációk során 
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figyelembe kellett venni az acél ferromágneses tulajdonságából eredő nemlinearitást, 

melyet laboratóriumi mérésekkel határoztam meg. 

A kettős földzárlati potenciál és transzfer potenciál vizsgálatának kezdetén szintén az 

ide vonatkozó szakirodalmakat tekintettem át elsőként. A gyakorlati tapasztalatok azt 

mutatták, hogy a kisfeszültségű fogyasztókhoz kijutó transzfer potenciál jelentősen növeli 

a fogyasztói készülékek meghibásodásait. A kettős földzárlati potenciál és a kisfeszültségű 

fogyasztókhoz kijutó transzfer potenciál szimulációs vizsgálatára a nemzetközi szinten is 

elfogadott MULTC [2] szoftvert használtam. A modellben alkalmazott fém közmű 

hálózatot leképező cső nemlineáris villamos paramétereit laboratóriumi mérés során 

határoztam meg, melynek eredményeit a szimuláció során figyelembe vettem. A témához 

kapcsolódóan lehetőségem nyílt helyszíni mérésekkel is igazolni a szimulációs számítások 

helyességét. 

3. Új tudományos eredmények 

1. tézis 

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 álló 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 eredményei alapján tézisként az alábbi megállapítás tehető: 

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 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 [1] 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. 
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A tézis a földelőháló tervezőknek nyújt segítséget a tervezés során abban, hogy milyen 

hatásokat kell figyelembe venni réz és acél földelőhálók esetében. 

 

2. tézis 

Az alállomási földelőrendszer potenciálemelkedésének (EPR) kellő pontosságú 

számítása céljából bevezettem és értelmeztem az egyenértékű földelési ellenállás és az 

egyenértékű földáram fogalmát. Az egyenértékű jellemzők leszármaztatása céljából az 

alállomási földelőhálóhoz csatlakozó földelt vezetőket passzív földelt vezetőkre és 

földáram-visszavezetőkre osztottam.  

Tézisként az alábbiak fogalmazhatóak meg: 

 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].  

 

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.  
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3. tézis 

A kisfeszültségű hálózat nullavezető rendszere által képviselt eredő földelési ellenállás 

értékekre a nemzetközi szakirodalmakban sincs irányadó érték vagy számítási módszer 

megadva. Az értekezés 4. fejezetében foglaltak alapján belátható, hogy a KIF hálózat 

nullavezető rendszere – a leginkább alkalmazott TN kialakítás esetén - 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 

elengedhetetlen 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. Laboratóriumi mérésekkel 

meghatároztam az alkalmazott fémcső nemlineáris jellemzőit, amelyet a szimulációs 

számítások során figyelembe vettem. 

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 is. A mérések alapján megállapítható, hogy az oszlopföldelési 

ellenállás mérésére alkalmazott frekvencianöveléssel végzett eljárás [3] – 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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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]. 

 

4. tézis 

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. 

A szimulációs számítások eredményeként az alábbi tézis mondható ki: 

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].  

 

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.  
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 Középfeszültség kábelvonal esetén lényeges szerepe van a kábel köpeny/árnyékolás 

ellenállásának és esetleges folyamatosan földelt voltának. Ezek a következők 

szerint hatnak ki az árnyékolásnak, mint áram-visszavezetőnek az áram-

tényezőjére, ezen keresztül pedig az egyenértékű földáramra és végső soron a 

potenciálemelkedésre: 

o az árnyékolás ellenállásának csökkentésével nő az árnyékolás 

áramvisszavezető-tényezője, ezzel csökken az egyenértékű földáram és a 

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 azt követően csökken 

a potenciálemelkedés.  

 A KÖF/KIF transzformátorállomási földelő rendszer 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 kábelárnyékolás 

keresztmetszet (legalább 25 mm
2
 Cu fázisonkénti) és így a kábelköpeny 

ellenállása kellően kicsi értéke [S6]-[S10]. 
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