
9. Áramütés elleni védelem nullázott (TN) rendszerű hálózaton 

Mutassa be az áram élettani hatásait! Az áram milyen jellemzőitől függ az áramütés mértéke? 

Határozza meg a limitfeszültség (U L ) értékét! Ismertesse a TN rendszer kialakítási lehetőségeit, azok 

jellemzőit! Hogyan határozza meg a hibahely megengedett hurokimpedanciáját (Zs) áram- 

védőkapcsoló alkalmazása esetén? Mutassa be az áram-védőkapcsoló működését! 

Ismertesse a feladathoz tartozó szabványokat és azok ide vonatkozó előírásait! 

A tételhez használható segédeszköz: 

- elvi rajzok TN rendszer kialakítási lehetőségeiről (TN-S, TN-C, TN-C-S)  

  



 

Az áram élettani hatásai: hő (égési sérülések), egyenáramnál elektrolízis (az emberi test 70%-

a víz), ingerhatások (izomgörcs, szívkamraremegés). Az ember életfunkcióit, mozgásait belső, 

ún. bioáramok vezérlik. Ha ebbe a jól szervezett, összehangolt rendszerbe valamilyen külső hatás 

következtében idegen áramingerek, impulzusok hatolnak be, akkor az életműködésben zavarok 

keletkeznek és nem kívánt, sokszor szabályozhatatlan funkciók jönnek létre. Ezek igen gyakran 

súlyos baleseteket eredményezhetnek. 

A villamos áramütés veszélyességét elsősorban az emberi testen átfolyó áramerősség nagysága 

határozza meg. Fontos befolyásoló tényező még  a behatás ideje, az áram útja a testben, a 

frekvenciája, az emberi test ellenállása, az egyén aktuális testi és lelki állapota. Az élettani 

hatásokra 50 Hz-es frekvencia esetén az alábbi értékeket állapították meg: 

- érzetküszöb 0,5…I,5 mA, erős rázás, elengedési küszöb 10…20 mA, 

- szívkamralebegés (fibrilláció) 50 mA-től, I00 mA felett halálos. 

Egy jól működő IΔn= 30mA-es áram-védőkapcsoló a komolyabb károsodásoktól az esetek 

többségében megvédi az emberei szervezetet. Az emberi testet 1000 Ω-nak véve 50mA-es 

áramnál az érintési feszültséget 50V AC (100 Hz-nél nem nagyobb frekvenciájú, szinuszos 

váltakozó feszültséget), illetve egyenáramnál 120V értékben határozták meg. Ezt  

limitfeszültségnek is (UL) nevezik, vagyis törpefeszültség esetén nem érhet veszélyes áramütés.  

A TN-rendszer működési elve: a hálózati betáplálásnak a közvetlenül földelt vezetőjét 

(általában a 3F nulla vezetője) hozzákötik az érintésvédelmet igénylő villamos szerkezet 

testéhez, ezzel a minden testzárlat egyúttal fázis-nulla zárlat, ami túláramvédelmi (azon belül 

zárlati) kioldást okoz. Az érintésvédelemről szóló szabvány (MSZ HD 60364-4-41:2007)   a 

a   táplálás önműködő lekapcsolása védővezetős érintésvédelmi módnak nevezi. 

A TN-rendszer alábbi kialakítású lehet:  

1. TN-C alrendszer. Ez a TN rendszer, ahol az egész hálózat védő- és nullavezetékeit 

egyetlen vezetékben, a PEN-ben egyesítik. PEN vezető  színjelölése kétféle lehet. Teljes 

hosszában kék, a csatlakozási pontoknál zöld/sárga jelöléssel, vagy teljes hosszában zöld/sárga, 

a csatlakozási pontoknál kék jelöléssel. Az áramszolgáltatók ezt a 4 vezetékes (L1,L2,L3,PEN) 

rendszert biztosítják a fogyasztóknak. 

2. TN-S alrendszer: a védővezetőt a betáplálási ponttól kezdve külön választják az üzemi 

áramot vezető nullavezetőtől. Ez a hálózat a legbiztonságosabbnak tekinthető, de a világon 

sehol sem biztosítja az áramszolgáltató az 5 vezetékes rendszert (L1,L2,L3,PE,N). 

3. TN-C-S hálózat: Egy darabig közös az üzemi nullavezető és a védővezető (PEN vezető), 

majd egy ponton – többnyire a főelosztóban -  szétválasztják külön PE és N vezetőre. Újra 

közösíteni TILOS! 

TN-hálózatok vezetékeinek azonosítása (L fázisvezető, N nullavezető, PEN védő és nullavezető, 

PE védővezető), jelölése - Ia – kioldó áram áram-védőkapcsoló esetén: Ia = I∆n  

 



Fázisvezetők: L1  L2  L3  színjelölésük: fekete, barna, szürke vagy fekete számozott kábel erek. 

Nullavezető: N, szigetelés színe: világoskék. A PE védővezető (szokták még nullázó vezetőnek is 

nevezni) színe: zöld/sárga. Utóbbi üzemi áramot nem vezethet! 

A TN rendszerű hálózaton fellepő testzárlati áram gyakorlatilag nem halad a talajon át, szinte 

teljesen fémes úton (a fázisvezetőn, a nullázó vezetőn és a PEN-vezetőn át) záródik. Ennek 

megfelelően a földhöz képest ennek hatására fellepő feszültségemelkedést nem lehet számítani, 

itt a méretezés csak azt veszi számításba, hogy a fázisfeszültség a zárlati kör impedanciáján 

amit hurok impedanciának, vagy egyszerűen hurokellenállásnak neveznek át tud-e hajtani 

olyan nagyságú áramot, ami a túláramvédelmet a szabványban előírt időn belül működteti, 

vagyis  

 

ahol: Zs a hibahely hurokimpedanciája  

U0 a névleges váltakozó vagy egyenfeszültség értéke a földhöz képest  

Ia a kioldást előírt időn belül biztosító áram  (pl.: ha 230V-os max.32A végáramkör, akkor 

<0.4sec, vagy  elosztói áramöröknél 32A felett 5 sec a kikapcsolási idő zárlatra)   

In a kioldószerv névleges árama  

α kioldási tényező (B-s kismegszakító esetén 5, C-nél α=10, D-nél α=20) 

Az áram-védőkapcsolónál a kioldási áram az érzékenysége (hibaárama) IΔn=30mA. Ez 

jóval nagyobb hurokellenállást enged meg. Az áram-védőkapcsoló nem önálló érintésvédelmi 

mód, nem lát el túláramvédelmi feladatot, hanem a védővezetős érintésvédelmi módok 

kikapcsoló készülékének egyik fajtája. Feladata: érintésvédelmi célú kikapcsoló eszközként a 

balesetveszélyt okozó, hibás, esetünkben "testzárlatos" hálózatrész lekapcsolása, a balesetveszély 

megszüntetése. Ezt az ÁVK úgy látja el, hogy érzékeli a hibaáramot (különbözeti áramot), és 

ha az meghaladja az ÁVK névleges kioldó áramát (In), akkor működteti a kikapcsoló készülékét: 

ha egy váltakozó áramú fogyasztóhoz csatlakozó összes üzemi vezető áthalad egy vasmagon, 

amelyben hibamentes berendezés esetén a fluxus nulla, mert a vasmagon áthaladó áramok 

összege is szükségszerűen nulla és ezzel a gerjesztés is nulla. A fluxus csak akkor lesz nullától 

eltérő értékű a vasmagban, ha az áramok összege nem nulla, azaz áram halad a vasmagon 

kívüli védővezetőben is. A nullától eltérő váltakozó fluxus ekkor feszültséget indukál a vasmagon 

elhelyezett tekercsben, ami áramot indít egy kioldó relében, ami viszont bontja a berendezés 

kapcsolóját és így leválasztja a hibás berendezést a hálózatról. Fajtái: 

„AC” típusú áram-védőkapcsoló: a legelterjedtebb változat. Csak tiszta szinuszos 

váltakozó áramú hálózatban működik helyesen. Elsősorban a háztartások szivárgó áram 

védelmét biztosítja. 

„A” típusú: a pulzáló, illetve lüktető egyenáramú komponensek már nem zavarják meg 

a működését. Gyakran írják elő az “A” típus alkalmazását egyes indukciós tűzhelyek, 

klímaberendezések és mosó vagy mosogató gépek esetében. 

„S” : késleltetett kioldású, célja a szelektivitás. Ipari környezetben használatos. 

RCBO: kismegszakítóval kombinált ÁVK, túláramvédelmi és hibavédelmi feladattal. 


