
13. Belső villámvédelem kialakítása 

Mondja el a kisfeszültségű berendezések túlfeszültségvédelmének szükségességét, megoldási módjait! 

Beszéljen a belső villámvédelmi fokozatok szelektivitásának elvéről! Ismertesse a kisfeszültségű 

berendezések túlfeszültség-védelmi eszközeinek szerelésére, ellenőrzésére, karbantartására vonatkozó 

előírásokat! Ismertesse a feladathoz tartozó szabványokat és azok ide vonatkozó előírásait! 

Üzleti terv 

Jellemezze a vállalkozások környezetét, személyi feltételeit! Ismertesse a vállalkozási formákat! 

Mutassa be az üzleti terv fejezeteit! 

A tételhez használható segédeszköz: 

- Belső villámvédelmi eszköz elvi rajza 

 



A túlfeszültség fogalma: villamos elosztóhálózatokban, berendezésekben fellépő, a legnagyobb 

megengedett üzemi feszültség csúcsértékét meghaladó feszültség, amely nagyságától, jel 

alakjától vagy hullámformájától, frekvenciájától és fennállásának időtartamától függően 

igénybe veszi a berendezés szigetelését. Túlfeszültség által okozott károk: a villamos 

berendezések szigetelésének részleges, vagy teljes sérülése illetve a túlfeszültségek okozta 

átívelések és átütések által okozott üzemzavar. Túlfeszültség-védelem: azon intézkedések 

összessége, melyek a túlfeszültségek nagyságát meghatározott értékre korlátozzák.  

A belső eredetű vagy belső túlfeszültségeket a villamos hálózatokban bekövetkező hibák 

vagy a különböző célú kapcsolási folyamatok okozzák: pl.: hálózati terhelés hirtelen 

lekapcsolása, feszültségszabályozók helytelem üzemeltetése, földzárlatok fellépése illetve 

rezonancia a hálózat vezetékek vagy gépek induktivitásai és kapacitásai között. A belső 

eredetű túlfeszültség védelmet a megfelelő üzemviteli intézkedésekkel meg lehet valósítani. 

A külső, légköri eredetű túlfeszültségek- a kialakulásukat tekintve - a hálózattól 

független körülmények között jönnek létre: közvetlen villámcsapás a szabadvezetékbe, a közeli 

villámcsapások  hatására a földelési ellenálláson fellépő feszültségemelkedés a fázisvezető 

átütéséhez vezethet (ez az ún. visszacsapás) illetve a külső villámhárító-rendszeren levezetett 

villámáram hatására az épület vezetőiben indukált feszültség alakul ki  

Túlfeszültségek elleni védelmet a kisfeszültségű hálózatokon több lépcsőben oldják meg. 

(B, C és D fokozat). A több fokozat azért szükséges, mert villámimpulzus nagy 

energiatartalmát csak több fokozatban lehet levezetni úgy, hogy a maradék túlfeszültség 

alatta maradjon a védendő készülék szigetelési szilárdságának. A túlfeszültség-védelmi 

készülékek (szikraközök és varisztorok) a beépítési helyüktől függően különböző impulzus 

jellegű áramokat kell levezetniük: a közvetlen vezetékbe csapó villámáramokat néhányszor 10 

kA nagyságig 10/350 μs-os (az impulzus felfutási ideje 100%-ra / lefutási ideje 50%-ra) 

hullámalakkal, nem közvetlen villámcsapás okozta impulzusok  néhány kA nagyságig 8/20 

μs-os tipikus hullámalakkal. Az A fokozatot az áramszolgáltató építi be a kisfeszültségű 

hálózatán. A B fokozatot az épület zóna határán (a főelosztóban) építik be. A nagyobb 

energiát ezek vezetik le, de lassabb működésűek. A B és C fokozatokat az alelosztókban 

szerelik be (közepes energia levezetésre képesek). A D fokozat közvetlen a fogyasztó készüléket 

védik (pl. elosztó dugaljakba építve): gyors működés, de kis energia levezetés jellemzi ezeket a 

túlfeszvédő elosztókat. Az A és B fokozat szikraköz, a C és D varisztoros. A szikraközök 

lehetnek lég-szikraközök és gáztöltésű szikraközök. Lehetnek kifúvásos rendszerű, vagy zárt 

kifúvásmentes szikraközök. A begyújtás szempontjából lehetnek természetes gyújtású, vagy 

mesterséges gyújtású szikraközök. A lég-szikraközöket általában a villamos energiaellátásban, 

a gáztöltésű szikraközöket pedig az informatikai hálózatokban alkalmazzák.  



Zivatarok után, de minimum évente ellenőrizni kell a túlfeszvédőket: az állapotjelzésüket kell 

szemrevételezni (piros jelzésnél csere szükséges). 6 évente ÉV vagy VV felülvizsgálat jogszabály 

szerint (OTSZ). 

Vonatkozó szabványok: MSZ HD 60364-4-443:2016 Légköri vagy kapcsolási 

tranziens túlfeszültségek elleni védelem.  MSZ HD 62305:2011 Villámvédelem  

Üzleti terv: 
 


