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EMC orientált villámvédelem
Az EMC orientált villámvédelem jelentőségét sokan még ma sem ismerik fel, és
csak akkor kezdenek el annak tervezésével és létesítésével foglalkozni, amikor már
a túlfeszültség-érzékeny elektronikus berendezéseik másodlagos villámhatás
következtében, vagy kapcsolási (zárlati) események során fellépő tranziens
túlfeszültségek miatt tönkrementek, és a bennük tárolt (sokszor pótolhatatlan)
adatbázis megsemmisült, és a különböző közvetett villám- és túlfeszültség károk -
még a tűzeseteket is beleértve - már bekövetkeztek.

A villám és a villámcsapás káros hatásai
A villám a zivatarok alkalmával a felhő és a föld, vagy két felhő között létrejövő
impulzus - jellegű villamos kisülés. (MSZ 274 �Villámvédelem�). A villám káros
hatásait a szabványok az alábbiak szerint határozzák meg: élettani hatás, összetett
dinamikus erőhatás, a magas ívhőmérséklet és nagy áramerősség miatt fellépő
tűzgyújtó hatások és elektromágneses impulzushatások (mint másodlagos
villámhatások). A másodlagos villámhatások épületeken belül, és a villámcsapás
helyétől több km távolságban is jelentős túlfeszültség károkat okozhatnak.

A villámvédelem feladata
A villámvédelem azoknak a védelmi berendezéseknek és intézkedéseknek az
összessége, melyeknek célja és feladata az emberi élet és a vagyontárgyak (épületek,
vezetékek, különféle objektumok, és berendezések) védelme a villám követlen és
közvetett káros hatásaival szemben.

Túlfeszültség-védelem
A túlfeszültség érzékeny elektronikus berendezések megjelenéséig a köztudatban a
�villámvédelem� szinte kizárólag csak a hagyományos Franklin Benjamin féle
�villámhárító� (felfogó, levezető, földelő) berendezést jelentette, melynek feladata
nagyrészt csak az épületek és építmények éghető szerkezete tűzvédelemére
korlátozódott.
Az utóbbi évtizedek tapasztalatai azonban felhívták a figyelmet arra, hogy egy
hagyományos �villámhárítóval�, azaz külső villámvédelemmel védett épületen belül,
az ott üzemelő elektronikus berendezések és rendszerek a másodlagos villámhatások
következtében gyakran meghibásodnak, tönkremennek. Ezért épületen belül belső
villámvédelmet és túlfeszültségvédelmet is kell létesíteni.
A külső villámvédelem (villámhárító) ugyanis nem nyújt védelmet a másodlagos
villámhatásokkal szemben

EMC követelményeknek megfelelő villám- és túlfeszültség - védelem
A túlfeszültség érzékeny elektronikus berendezések védelmére 2000.09.06. �án az
MSZ 274 �Villámvédelem� szabvány követelmény rendszere módosult, kiegészült, és
összekapcsolódott az MSZ IEC 1312-1 �Az elektromágneses villámimpulzus elleni
védelem. Általános alapelvek.� és az MSZ IEC 61000 �Elektromágneses
összeférhetőség� (EMC) szabványok követelmény rendszerével.
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Mit jelent az EMC?
Az EMC angol betűszó (Electro Magnetic Compatibility) magyarra lefordítva a
jelentése: elektromágneses összeférhetőség. Minden villamos működésű készülék,
berendezés, vagy elektronikus rendszer a környezetével állandó elektromágneses
kölcsönhatásban van. Egyrészt a saját környezetére elektromágneses hatást fejt ki, és
esetenként megengedhetetlen nagy elektromágneses zavarok forrása is lehet, vagy
fordítva, a környezetében fellépő elektromágneses hatások az érzékeny berendezések
működésében zavarokat, és hibás működést is előidézhetnek, és esetenként a
berendezések meghibásodását vagy tönkremenetelét is okozhatják.

Mit igazol a CE tanúsítvány?
A villamos berendezések a törvények és rendeletek alapján 1994 � óta csak akkor
hozhatók kereskedelmi forgalomba, és csak akkor tekinthetők biztonságosnak, ha az
összes előírt szabványos biztonsági követelményeknek, így többek között az
elektromágneses zavarás és zavartatás: EMC �Az elektromágneses összeférhetőség�
MSZ EN 61000 szabványsorozat követelményeinek is megfelelnek, és ezt a termékek
gyártói illetve termékek hazai forgalmazói hivatalos vizsgálati jegyzőkönyvekkel
igazolják! (CE tanúsítvány!)

A túlfeszültség-védelem szükségessége
A gyakorlatban sokszor előfordulnak olyan rövid idejű elektromágneses
impulzushatások, melyek az EMC szabványban megengedett határértékeket mind a
tápegységeken, mind a jelbemeneteken nagyságrendekkel meghaladják, és a
berendezéseket tönkreteszik. Ilyen hatások lehetnek pl. a közvetlen-, vagy közeli
villámcsapások által okozott túlfeszültségek, vagy a különböző kapcsolások, vagy
zárlatok által okozott kapcsolási túlfeszültségek.

Milyen gyakran várható villámhatás?
Magyarországon a felhő-föld villámcsapások száma átlagosan négyzetkilométerenként
évente legalább kettő. 1998 �óta működik a �Safír� villámfigyelő és mérő rendszer az
Országos Meteorológiai Szolgálatnál, melynek mérési adatai szerint 1999 évben több
mint egy millió villámkisülést regisztráltak Magyarországon. Ebből kerekítve 80%
felhő � felhő kisülés, 20% pedig felhő föld villámcsapás volt. A villámkockázat
valószínűségének számszerűsítéséhez az IEC 1662 szabvány tanítását célszerű
figyelembe venni.

A villámkárok nagysága
Az épületeket és vagyontárgyakat ért villámcsapások a hazai biztosítótársaságok
adatai szerint a nem megfelelő villámvédelem, vagy a villámvédelem hiánya miatt
évente több százmillió forint villámkárt okoztak! Ennél sokkal jelentősebbek és
sokszor pénzben ki sem fejezhetőek azok a pótolhatatlan villámkárok, (elektronikus
adatbázisok megsemmisülése stb) amelyeket a másodlagos villámhatások okoznak. A
másodlagos villámhatások sokkal gyakrabban fordulnak elő, mint a közvetlen
villámcsapások, mert a villám talppontja köré rajzolható több kilométeres hatósugarú
kör felületével arányosan megtöbbszöröződötten érvényesül a villám másodlagos
hatása!
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A villámvédelem joghelyzete
Az MSZ 274 /1 - 4 �Villámvédelem� szabvány a BM 3/2000 (I. 31.) rendelet alapján
változatlanul kötelezően alkalmazandó szabvány maradt. Ez azt jelenti, hogy a
szabvány alkalmazása a kötelező! Ebből következik, hogy az épületekre és egyéb
építményekre külső villámvédelmet csak abban az esetben kell felszerelni, ha az
MSZ 274 szabvány megítélése szerint az épület természetes villámvédelmi
adottságai önmagukban nem elegendőek!

Másodlagos villámhatások
A másodlagos villámhatásokkal szemben minden esetben célszerű védeni az épületben
lévő elektronikus berendezéseket! Ahhoz, hogy ennek kérdésnek a súlyát és
jelentőségét fel tudjuk mérni, gondolatban 1-2 napra, vagy 1-2 hétre kapcsoljuk le az
épület főkapcsolóját, vagy kapcsoljuk ki elektronikus eszközeinket, és képzeljük bele
magunkat abba helyzetbe, hogy az összes »elektronika«, még a szórakoztató
elektronika is, a másodlagos villámhatások miatt tönkrementek, és a
számítógépeinkben tárolt adatbázis is elveszett. Az épület fűtése és vészvilágítása,
telefon és biztonsági rendszere is működésképtelenné vált. Ezen a helyzeten csak úgy
lehet segíteni, ha az EMC követelményeknek megfelelő korszerű és hézagmentes
külső- és belső villámvédelmet, és többlépcsős túlfeszültségvédelmet létesítenek az
MSZ 274 és az MSZ IEC 1312-1 szabványok előírásai szerint mind a villamos
energiaellátó-, mind a jelvezetéki hálózatokon, és azokat rendszeresen, a szabványban
előírt gyakorisággal ellenőrzik!

Kapcsolási túlfeszültségek
Fogyasztók ki � és bekapcsolása, a zárlatvédelem működése, a karbantartási
lekapcsolások, és a hálózati tranziens túlfeszültségek naponta ugyancsak számtalan
túlfeszültség impulzust gerjesztenek a hálózaton, melyek csak hullámformájukban
különböznek a villámhatásoktól. Az előfordulási gyakoriságuk viszont sokkal
nagyobb, mint a villámcsapásoké. A többlépcsős belső villám- és túlfeszültség
védelem ezek ellen is védelmet biztosít!

Az EMC követelményeknek megfelelő villámvédelem
A szabványok tartalmi változásai ellenére a hagyományos külső villámvédelem
változatlanul követelmény maradt. A másodlagos villámhatások miatt azonban ezt ki
kellett egészíteni egy belső villám- és túlfeszültség-védelemmel, amely az épületen
belül üzemelő elektronikus berendezéseket megvédi az elektromágneses
villámimpulzus másodlagos hatásaival szemben, még egy közvetlen villámcsapás
esetében is. (MSZ IEC 1312-1:1997 �Az elektromágneses villám impulzus elleni
védelem. Általános alapelvek.�).

Az EMC követelményeknek megfelelő villámvédelem fogalma és rendszerfelépítése
Az EMC követelményeknek megfelelő villámvédelem olyan villámvédelmi
berendezések és intézkedések összessége, melynek feladata: a hagyományos külső
villámvédelem ( �villámhárító� ) feladatán túlmenően a villámkisülés mint
elektromágneses impulzus által keltett elektromos és mágneses térerő, és térerő
változások hatására fellépő túlfeszültség impulzusok elleni védelem! Az impulzusok
csúcsértékeit a védett téren belül, a beépített védőkészülékekkel, a méretezési lökő
feszültség határértékekre vonatkozó szabványokban meghatározott határértékek alá
kell korlátozni.
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Az elektronikus berendezések bemeneteire pedig az MSZ EN 61000 -4 -5
�Elektromágneses összeférhetőség (EMC) �Gyorstranziens vizsgálatok� szabványban
meghatározott túlfeszültség határértékek az érvényesek, melyeket az elektronikus
berendezéseknek önmagukban, minden védelem nélkül, zavarmentesen és
meghibásodás nélkül el kell tudni viselniük! A bemeneti pontokon beépített finom
túlfeszültség védő készülékeknek ezen határértékek alá kell korlátozni az ott fellépő
túlfeszültségeket.
A szabványos vizsgáló jelszintek a vizsgáló elrendezésben az alábbiak:
Jelszint:                       Tápfeszültségen:                     Adat és jelvezetéken az alábbiak:
            1                                  0,5 kV                                     0,25 kV
            2                                  1,0 kV                                     0,5 kV
            3                                  2,0 kV                                     1,0   kV
            4                                  4,0 kV                                     2,0   kV
Az elektromágneses összeférhetőség (EMC) követelményeinek megfelelő
villámvédelem főbb összetevői:

•  a szigorúbb feltételek szerint felépített külső villámvédelem,
•  a belső villámvédelem,
•  az LPZ villámvédelmi, és SPZ kapcsolási zónarendszer,
•  a belső terek elektromágneses árnyékolásai,
•  a villámvédelmi potenciálkiegyenlítés összetett rendszere,
•  a többlépcsős túlfeszültség � védelem, melynek utolsó( finom ) fokozata az

EMC határértékek alá korlátozza a fellépő túlfeszültségeket..

Fenti általános bevezető után kérem olvasson el a témában megjelentetett néhány szakcikket!

        Fehér Zoltán
        cégképviselő
     DEHN + SÖHNE
     GMBH+CO. KG.
Magyarországi képviselet
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Villámtörténetek
a német sajtóból

Frankfurt egy órán át
áram nélkül

Az Odera menti Frankfurt,
Berlin és Brandenburg felett
átvonult zivatar tegnap eddig
még ismeretlen nagyságú vi-
harkárokat okozott. Egy vil-
lámcsapás miatt bekövetke-
zett áramszünet tartósan meg-
bénította Frankfurt am Oder
életét. A gyárakban és a vál-
lalatoknál keletkezett károk a
becslések szerint német már-
kában külön-külön legalább
hat számjegyû összegre te-
hetôk.

(Märkische Oderzeitung,
2000. szeptember 14.)

A villám a fa
koronájából átcsapott
a lakóépületbe

Szombaton éjjel hatalmas
villámcsapás ért egy társasház
mögött álló 25 méter magas
nyárfát a Kriemhildstraßén. A
villámáram nagy részét a fa
gyökerei levezették a földbe,
de a villám egy része a har-
madik emelet magasságában
a fából átcsapott az épület te-
raszának korlátjába, átütötte a
falat és becsapott a lakószoba
villamos hálózatába, valamint
az ott lévô villamos készülé-
kekbe. Az épület többi lakásá-
ban is meghibásodtak a tévé-
készülékek, a videók, a hifi-
berendezések, és még a lép-
csôház-világítás is tönkre-
ment.

(Salzgitter Zeitung, 2000.
augusztus 21.)

Ítéletidô miatt forgalmi
káosz és milliós károk

Orkánszerû szélvihar, jég-
esô és felhôszakadás tombolt
tegnap éjfélkor Dél-Németor-
szágban, nagy forgalmi ká-
oszt és milliós károkat okozva.
Egy villámcsapás egy többla-
kásos társasház tetôszerke-
zetébe csapott, ennek követ-

keztében az leégett. A lángok
két szomszédos épületre is
átterjedtek.

(Berliner Morgenpost,
2000. július 4.)

A „hideg
villámcsapás”

Egy úgynevezett „hideg vil-
lám” („nem tüzes”) valóság-
gal szétrombolt egy családi
házat Aufseß-Sachsendorfban
(Kreis Bayreuth), ezenfelül a

faluban is nagy pusztítást ha-
gyott maga után. A villámcsa-
pás a rézlemez borítású kan-
dallókéményt érte, és azt a te-
tôszerkezet rögzítésébôl ki-
tépte. Az épület ablakai is ki-
robbantak, továbbá az elsô
emelet mennyezete is lesza-
kadt. A kár összege legalább
250 ezer márka. Az épületen
nem volt villámhárító, de sza-
lagföldelô berendezés igen.

További épületeket is ért
másodlagos villámhatás.
Sachsendorfban szinte min-
den épületben keletkezett vil-
lámkár, még a villámsújtott
épülettôl 2 kilométerre lévô
házakban is. A víztoronyra
szerelt antenna, tévékészülé-
kek, videók, fejôgépek stb.
mentek tönkre a keletkezett
túlfeszültségek miatt. A falu-
ban az épületek központi fûté-
se és az egész telefonhálózat

meghibásodott. A károk hely-
reállítása miatt a szerelôk ki
sem látszanak a munkából.

(Nürnberger Nachrichten,
2000. május 31.)

Villám csapott
a villamosba

Súlyos égiháború, zivatar és
jégesô miatt kedden éjjel sok-
szor riasztották a tûzoltókat Ba-
jorország-szerte. Egyedül
Augsburg környékén 170 eset-

A magyar újságok csak ritkán számolnak be
a villámokkal kapcsolatos esetekrôl.
Ez persze nem azt jelenti, hogy
Magyarországon nem fordulnak elô hasonló
esetek, mint amilyenekrôl a német újságok
a közelmúltban beszámoltak.
A villámhírek önmagukért beszélnek.

ben riasztották a mentôket. Az
éjszakai villamosjárat kocsijába
háromszor egymás után bele-
csapott a villám, és a kocsi te-
tején égô villamos berendezést
a tûzoltóknak kellett eloltani. A
kocsivezetô sértetlen maradt.

(Münchener Merkur, 2000.
május 10.)

Nagy tûzkár: leégett
egy parasztbirtok

Hétfôn este villámcsapás
miatt teljesen leégett egy 150
éves parasztbirtok Fuchsmühl
közelében (Tirschenreuth me-
gye). A rendôrség kedden ki-
adott közleménye szerint heves
zivatar során a négyzet alakú
paraszti birtok keleti oldalán
egy szénakazalba becsapott
egy villám. A keletkezett tûz
megsemmisítette az összes
melléképületet, az istállókat is
beleértve. A lakóház nyugati
oromzata szintén megsérült.
A nagy tûzeset becsült kára
350 ezer márkára tehetô.

(Mittelbayerische Zeitung,
2000. május 3.)

Az apa kimentette
négy gyermekét és
a feleségét

Szerdán a kora hajnali
órákban kétszer csapott be a
villám az épület közelében. A
harmadik az épület tetôszer-
kezetét érte. Hat órakor reggel
már lángokban állt a hat fô ál-
tal lakott családi ház. Az apa
riasztotta a feleségét, vala-
mint 2, 5, 8 és 10 éves gyer-
mekeit, így sértetlenül kime-
nekültek a lángokban álló
házból. Tehetetlenül nézték,
hogy a tûzoltók vízsugarai el-
lenére az otthonuk a lángok
martaléka lett. Szerencse a
szerencsétlenségben: a szom-
szédos sértetlen épületben a
nagypapánál menedékre ta-
láltak. (Az épületen nem volt
villámhárító!)

(Iserlohner Kreisanzeiger,
2000. február 10.)

Villám csapott
a templomtoronyba

Tegnap a kora reggeli órák-
ban a Schöppenstadtban
(Wolfenbüttel körzet) támadt
tûzvész elpusztította a
Stephanskirche templom 60
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méter magas tornyát, amelyik
teljesen kiégett és ledôlt. A
rendôri jelentés szerint a kör-
nyékbôl az égô templomtor-
nyot már messzirôl úgy lehe-
tett látni, mint egy hatalmas
fáklyát. A keletkezett kár ösz-
szegét minimum 10 millió
márkára becsülik. Biztonsági
okokból 30 lakost evakuáltak.
A tüzet valószínûleg villám-
csapás okozta.

(Weserkurier, 1999. de-
cember 9.)

Villám csapott a mell-
tartóba: a 39 éves nô
meghalt

Egy nôt agyoncsapott a vil-
lám Londonban, mert a mell-
tartójában lévô fém merevítô
mint villamos áramvezetô mû-
ködött. Ahogy arról a The
Daily Telegraph tudósít, a zi-
vatar elôl a 39 éves nô a Hyde
Parkban egy fa alá állt a 24
éves barátnôjével együtt, aki
szintén meghalt. Ott érte
mindkettôjüket a villámcsa-

pás. A haláluk körülményei-
nek hivatalos vizsgálatakor
megállapították, hogy a 39
éves nô melltartójában a me-
revítô drót megolvadt, mert
villámáramot vezetett.

(Süddeutsche Zeitung,
1999. október 29.)

Villám csapott bele –
túlélte

Szombaton villámcsapás
ért egy német kirándulót a
2662 méteres Hochen Munde
hegy megmászásakor Telfs
(Innsbruck) környékén. Erich
W. schömbergi lakost hegy-
mászás közben elkapta a zi-
vatar, és 15.15 kor villámcsa-
pás érte a jobb karját. A rend-
ôrség tájékoztatása szerint az
56 éves kiránduló csak rövid
idôre veszítette el eszméletét.
Mentôhelikopterrel az inns-
brucki egyetemi klinikára
szállították. Szerencsés mó-
don túlélte a villámcsapást.

(Südtirol Aktuell, 1999.
szeptember 6.)

Nyolc tehenet agyon-
csapott a villám

Peter Reier gazdálkodó
(Oberkuinhof in St.
Magdalena/Gsies) szomorúan
állt a hatalmas teherautó mel-
lett, amelynek rakodóterére
egy helikopter emelôkosárban
egymás után beemelte a nyolc
tehéntetemet. A teheneket
kedden villámcsapás ütötte
agyon. Öt tehén a réten rögtön
elpusztult, három pedig egy
mély vizesárokba csúszott, és
ott múlt ki. Az állatok elveszté-
se minden gazdálkodó számá-
ra nagy veszteséget és anyagi
kárt jelent. Szerencsére a helyi
biztosító az állatokra kötött
biztosítási szerzôdés alapján a
gazdát kártalanítani fogja.

(Südtirol Aktuell, 1999. au-
gusztus 27.)

Széthasított egy 100
éves fenyôfát

Az utóbbi napokban történt
villámcsapások nyomokat

hagytak környéken, így a
Mendelbôl Roenba vezetô
kedvelt sétaút mentén is. Ott
egy 100 évesnél idôsebb luc-
fenyôt a szó legszorosabb ér-
telmében szilánkokra hasított
egy villámcsapás. A villám
17 órakor csapott bele a fába,
szerencsére akkor az egyéb-
ként közkedvelt sétaúton sen-
ki nem tartózkodott. A fa tör-
zsének az átmérôje kereken
egy méter volt.

(Südtirol Aktuell, 1999. au-
gusztus 26.)

„Más kárán tanul az okos!”
– tartja a mondás. „Ha lett
volna felszerelve…” az adott
helyeken szabványoknak
megfelelô villám- és túlfeszült-
ség-védelem, vagy „ha a vil-
lámsújtott áldozatok elôre tud-
ták volna…”, hogy milyen vil-
lámveszély leselkedik rájuk,
és hogyan kell védekezniük
villámveszély esetén, akkor
az iménti tragédiák nem kö-
vetkeztek volna be. Érdemes
ezen elgondolkodni!

Fehér Zoltán
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Együtt élni a
villámmal (I. rész)

Avillám ôsidôk óta lé-
tezô félelmetes és
egyben lenyûgözô

természeti jelenség. A Föld
felszínét egy óra alatt átla-
gosan több mint egymillió
villámcsapás sújtja! Nem
véletlen tehát, hogy már a
germán, görög és római
mondavilág is Donar, Zeus,
és Jupiter istenek félelmetes
fegyvereként ábrázolta a vil-
lámot! 

1752-ben Franklin Benja-
min amerikai államférfi, ter-
mészettudós és feltaláló bi-
zonyította be elsôként, hogy a
villám egy hatalmas elektro-
mos kisülés, amely – nem
alaptalanul – sokakban még
ma is félelmet kelt. 

Hogyan keletkezik
a villám?

A zivatarfelhôk átmérôje több
kilométer is lehet, melyben
mindig erôs légáramlások
vannak. Ezáltal a bennük lebe-
gô víz és jégrészecskék a lebe-
gô szennyezôdésekkel együtt
pozitív és negatív villamos fel-

töltôdését, tölté-
sek megoszlását
és felhalmozó-
dását okozza.
Az ellentétes

töltésû részek
között idônként
létrejövô óriási vil-
lamos ívkisülés a
villám! 

Milyen villámkisülések
lehetnek?

A villám vagy felhô és felhô
között, vagy egy felhô és több
felhô között, vagy felhô és
föld között jön létre. Felhô-föld
villámok általában ritkábban
fordulnak elô, mint a felhô-fel-
hô kisülések.

A villámívcsatorna csupán
néhány centiméter átmérôjû,
de minden méter hosszúságú
szakasza úgy világít, mint
egymillió darab 100 wattos
izzólámpa! Az ívcsatorna több
km hosszú is lehet, és a vil-

Ha a villámcsapást követôen 5 mp-nél hamarabb dörög az ég, akkor villámhatásveszély van

Zeusz a villámokkal

–   –   –   –   –   –   –   –   
–   –   –   –   –   –   –   

+   +   +   +   +   +   +   +   
+   +   +   +   +   +   +   

lámimpulzus áramerôsség-
ének csúcsértéke pedig
100 000 ampernél nagyobb
is lehet. A felhô és föld között
a villám többnyire alulról fel-
felé csap! A fôkisülést mindig
egy a felhôbôl a föld felé indu-
ló elôkisülés elôzi meg. Ezeket
a részjelenségeket azonban
szabad szemmel nem lehet
érzékelni, mert a folyamat lát-
ható része a másodperc tört
része alatt „villámgyorsan”
zajlik le! 

Milyen gyakran
várható villámcsapás?

Az évente elôforduló zivataros
napok száma és a várható
villámcsapások száma négy-

zetkilométerenként a felszíntôl
függôen eltérô lehet. Magyar-
országon a villámcsapások
száma évente négyzetkilomé-
terenként: 2–4. A villám má-
sodlagos hatása miatt a vil-
lámveszélyeztetés ma már
megszázszorozódott, mert a
villám elektromágneses ha-
tása már több km távolságból
is az elektronikákat tönkrete-
szi, ha nincs megfelelô véde-
lem beépítve!

Milyen távol csapott le
tôlünk a villám?

Ha a villám villanása után
10 másodpercig még nem dö-
rög az ég, akkor már felléle-
gezhetünk, mert nem vagyunk
közvetlen villámveszélynek ki-
téve. Biztos, hogy a zivatar

A villám kialakulási fázisai negatív felhôtöltés esetén: 
a.) Elôkisülés
b.) Ellenkisülés
c.) Fôkisülés

a) b) c)
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még távolabb van tôlünk. Vil-
lámveszélyt akkor jelent szá-
munkra a zivatar, ha a villám
fényét követôen 5 mp-en be-
lül dörög az ég. A villanás
fénysebessége kb. 300 000
km/sec. Ez sokkal gyorsabb,
mint a hanghullám 330 m/sec
terjedési sebessége. A villa-
nástól mért hangkésés idejé-
bôl a villámcsapás távolsága
(3 mp=0,990 km) egyszerûen
kiszámolható!

Gyilkos
villámcsapások

A villámcsapások napja-
inkban is a Földön évente
sok ezer ember és állat halá-
lát okozzák. Az embereket
ért halálos villámbalesetek
okozója azonban rendszerint
az emberi tudatlanság és a
helytelen viselkedés zivatar
idején!

Hogyan ismerhetjük fel
a vihar közeledését?

Zivatar idején az ember a
szabadban van legjobban vil-
lámveszélynek kitéve. Ele-
gendô egy pillantás az égre,
és a közeledô gomolygó sötét
viharfelhôk, erôsödô szél, sö-
téten morajló ég alja és zuha-
nó légnyomás mind a vihar
közeledését jelzi!

A helyes magatartás
életet ment!

Zivatar esetén a szabadban
két esetben leselkedhet Önre
villámveszély: Elôször akkor,
ha Ön a legmagasabb kiemel-
kedô pont a saját környezeté-
ben, vagy az Önnél lévô esz-
köz (létra, szerszám, eszköz
bot) kiemelkedik a környe-
zetbôl. Másodszor akkor, ha a
villám az Ön közvetlen köze-
lében csapkod, és közvetett
veszélyt jelent, mert a villám
árama a talajban minden
irányban eloszolva a talaj fel-
színén nagy lépésfeszültséget

hoz létre. Dobja el az esernyô-
jét és a kezében lévô eszközö-
ket is! Csoportos kerékpár-
kiránduláskor egymástól is,
és a földre fektetett kerékpár-
jától is legalább öt méter tá-
volságban, de feltétlenül távol
a fáktól, bokroktól és minden

kiemelkedô tereptárgytól
(amibe valószínûen csak be-
lecsaphat a villám), teljesen
összezárt lábakkal guggoljon
le, karolja át térdeit, és várja
meg, míg elmúlik a közvetlen
villámcsapás veszélye!

Fehér Zoltán
(Folytatjuk a 7. lapszámban)Közeledô zivatar képe
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menjünk villámvédett helyre.
Zivatar  közeledtével a va-
dásznak a magaslest feltétle-
nül el kell hagynia! Csak ak-
kor tekinthetô villámvédett-
nek egy magasles, ha arra
megfelelô villámhárítót sze-
reltek fel, és több méter hos-
szúságú földelôt ástak be a
földbe! 

Biztonság az autóban

Az autó a benn-
ülôk számára olyan
villámvédelmet biz-
tosít, mint egy Fa-
raday-kalitka. Ha
van ideje az utazó-
nak még a vihar
elôtt, biztonsági
okokból a rádió- és
telefonantennákat
feltétlenül húzza be

Villámveszély
a hegyekben?

A hegyekben különösen
veszélyes a zivatar! Kirándulás
elôtt kérjen idôjárás-elôrejel-
zést, és ne induljon el, ha ked-
vezôtlen idô várható! Ha még-
is elkapja a hegyekben a ziva-

tar, akkor kerülje az érintke-
zést a nedves sziklafalakkal,
ne fogja meg a fémkorlátot
vagy létrát, hágcsót, kötelet
stb. Inkább várjon villámvé-
dett helyen türelemmel a to-
vábbhaladással, amíg a vihar
elcsitul, és biztos, hogy akkor
már szerencsésen hazatérhet!

Villámveszély
fürdôzéskor

Zivatar közeledésekor azon-
nal hagyjuk el a vizet, és ke-
ressünk biztos villámvédett
menedéket! Zivatarkor a víz-
ben tartózkodni életveszélyes!
Ha a vízbe belecsap a villám,
akkor a becsapási pont 10
méteres körzetében a vízben
fürdôzônek bénulást és halált
is okozhat!

Hogyan viselkedjünk
a sportpályán? 

Mind a sportoló, mind a
nézôközönség villámcsapás
veszélyének teszi ki magát,
ha magas ponton tartózko-
dik, és a zivatar közeledése-
kor nem hagyja el a sportpá-

lyát! A magas lámpaoszlopok
és zászlórudak közelében tar-
tózkodni különösen villámve-
szélyeztetettnek számít! Az
ilyen oszlopoktól legalább há-
rom méternél nagyobb távol-
ságban kell egy védett helyet
keresni. Az esernyôket és
zászlókat fektessük a földre!
Fedett lelátó csak akkor te-
kinthetô biztonságosnak, ha
gondoskodtak külsô villám-
védelmérôl (villámhárítót sze-
reltek rá)! 

Mire ügyeljen
a golfjátékos?

Zivatar esetén az egyik leg-
veszélyesebb hely a golfpálya.
Magányos fa, fém sportesz-
köz, a golfütô a kézben villám-

csapásveszélyt okoz! Nyitott,
szabad terület, erdô széle, zi-
vatar esetén villámveszélyez-
tetett, ezért feltétlenül kerülen-
dô! Menedékház vagy kunyhó
csak akkor biztonságos, ha
van rajta villámhárító! Ha
nincs a közelben autó vagy
villámvédett ház, akkor zárt
lábakkal guggoljon le a már
ismertetett módon!

Mit tegyen a horgász,
a vadász?

Zivatarkor a legna-
gyobb veszély lesel-
kedik rájuk! Még ha
éppen harap is a hal,
azonnal hagyjuk ab-
ba a horgászást, szed-
jük sürgôsen össze a
horgászbotokat és

Együtt élni a
villámmal (II. rész)
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vagy vegye le! Erôs viharban
és sûrû mennydörgések kö-
zepette egy védett parkoló-
ban meg kell várni, amíg a
vihar elvonul. Utazás köz-
ben ugyanis ha villámcsa-
pás érné az autót, a villám
egy idôre biztosan elvakíta-
ná a vezetôt, aki ijedtében el-
veszítené uralmát a gépkocsi
felett, és emiatt még balese-
tet is szenvedhetne!

Sátorban, lakókocsiban

Sohasem szabad önálló
fa, oszlop vagy árboc alatt,
illetve erdôszélen sátrat ver-
ni. Viszont kellôen biztonsá-
gosnak mondható az erdô-
ben sátorozni. Használjon
villamos szigetelôanyagból
készített felszereléseket. Zi-
vatarkor ne érintse meg a
fém sátortartókat.  A lakó-
kocsi fémszerkezete –
ugyanúgy, mint a személy-
gépkocsi – Faraday-kalit-
kaként viselkedik, és biz-
tonságos villámvédelmet
nyújt!

Hajón a zivatarban

Soha ne álljunk ki a fedél-
zetre! Nem szabad fémbôl ké-
szült szerkezeteket megfogni!
Még a vihar kitörése elôtt biz-
tonsági okok miatt intézkedni
kell, hogy a fémszerkezeteket
és fémsodronyokat, köteleket
fémesen összekössék! Mindezt
meghosszabbítva, egy fém
sodronyvéget lógassanak be-
le a vízbe! Ez szolgálhat majd
villámcsapás esetén villám-
védelmi földelésként. 

Hogyan védekezzünk
a szörfdeszkán?

Viharban szörfözni életve-
szélyes! A szörfdeszkára nem
lehet semmilyen villámhárí-
tót felszerelni! Már a közelgô
vihar elsô jeleit észrevéve ki
kell menni a partra és villám-
védett helyen meg kell várni,
amíg a vihar elvonul. Ha már
nincs idô a partra menekülni,
akkor fektesse a szörfös a víz-
re az árbocot és vitorlát, és

maradjon a szörfdesz-
kán, amíg elvonul a vi-
har! Így ugyan nem
múlik el teljesen a vil-
lámveszély, de jelentô-
sen csökken!

Mennyire véd
a repülôgép? 

Egy repülôgépet
akár a földön, akár a
levegôben villámcsa-
pás ér, rendszerint nem
történik benne semmi
károsodás, mert a re-
pülôgép fém teste mintegy
Faraday-kalitka megvédi a
bennülôket. A külsô légörvé-
nyek viszont sokkal veszélye-
sebbek, mint a villámok! Ezért
a tapasztalt pilóták igyekez-
nek mindig messze elkerülni a
zivatarzónákat!

A villám tûzgyújtó
hatása

Közismert, hogy a villám
becsapási pontján fellépô

rendkívül magas hômérsék-
let a közelben lévô éghetô
anyagokat meggyújtja, és tü-
zet okoz! Magyarországon a
villámcsapás által okozott
tûzkárok összege évente több
száz millió forintra tehetô! A
villámtûzesetek oka mindig
vagy a külsô villámvédelem
hiánya, vagy a külsô villám-
védelem nem megfelelô fel-
építése, vagy rossz állapota! 

Fehér Zoltán

(Folytatjuk)
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Mikor kötelezô
a villámvédelem?

A 3/2000 (I. 31.) BM TOP
rendelet alapján az MSZ 274
„Villámvédelem” szabvány al-
kalmazása ismét kötelezô! Ez azt
jelenti, hogy csak akkor nem
szükséges villámhárítót az épület-
re felszerelni, ha a szabvány meg-
ítélése szerint az épület természe-
tes villámvédettsége megfelelô.
Meghatározott esetekben a szab-
vány által elôírt villámvédelmet
létesíteni kell, és azt az elôírt idô-
közönként ellenôrizni kell, és ha
indokolt fel kell újítani! 

Belsô villám- és
túlfeszültség-védelem

Ha van is az épületen külsô
villámvédelem felszerelve,

mégis viharok következtében
sokszor tönkremennek az épü-
leten belül üzemelô háztartási
gépek, színes televíziók, szá-
mítógépek, azaz a túlfeszült-
ség-érzékeny elektronikus be-
rendezések stb. A külsô vil-
lámvédelem ugyanis nem vé-
di meg ezeket a villám másod-
lagos hatásaival szemben!

Másodlagos
villámhatások

A utóbbi évtizedekben sok
száz millió forint értékû túlfe-
szültségkárok keletkeztek a vil-
lámcsapások másodlagos hatá-
sai miatt. A villámcsapás
ugyanis nem csak közvetlenül
rombol, hanem több kilométer
távolságból is képes tönkreten-
ni az épületben lévô túlfeszült-

ség-érzékeny elektronikus va-
gyontárgyakat, színes tv-t, vide-
ót, HI-FI-berendezést stb. A szá-
mítógépekben és elektronikus
adatfeldolgozó rendszerekben
villámcsapás hatására fellépô
túlfeszültségek nem csak az
elektronikus alkatrészeket és
áramköröket teszik tönkre, ha-
nem a bennük tárolt adatokat és
információkat is megsemmisí-
tik, és sokszor pótolhatatlan,
pénzben ki sem fejezhetô villám-
károkat okoznak (Ugyanilyen
túlfeszültségkárokat okozhat-
nak a különbözô zárlati védelmi
mûködéskor fellépô kap-
csolási túlfeszültségek is!)

Belsô villám- és túlfe-
szültség-védelemmel meg
kell akadályozni, hogy a
másodlagos villámhatások
az épületen belül kárt te-
gyenek. A villámvédelmi
potenciálkiegyenlítést és
túlfeszültség-védelmet
mindig az épület földelt
EPH fôcsomóponthoz kell
biztosítani. Ilyen többlép-
csôs túlfeszültség-védel-
met villámáram levezetô és
túlfeszültség-levezetô készülé-
kek beépítésével lehet csak
megvalósítani.

A védôkészülékek az EPH
fôcsomóponthoz képest kell
hogy határolják és védjék a
túlfeszültség-érzékeny  elekt-
ronikus fogyasztókat.

Televíziózás viharban

Ha nincsen belsô villám-
és túlfszültségvédelem az épü-
letben beépítve, akkor nem ja-
vasolt bekapcsolni a tv készü-
léket mert tönkremehet. Ha
beépítenek TV Protector kom-
binált túlfeszültségvédô ké-
szüléket,  és teljes belsô vil-
lámvédelmet is beépítik, ak-
kor nyugodtan lehet televíziót
is nézni a zivatar ideje alatt is,
mert a védelem biztonságot
nyújt még közvetlen villám-
csapás esetében is!

Telefonálás zivatarban

Ha az épület telefoncsatla-
kozása oszlopokról légveze-
tékkel történik, és nincsen
belsô villám- és túlfeszültség-
védelem beépítve, akkor ziva-

Együtt élni a villámmal
(III. rész)
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tar esetén villámveszélynek
tesszük ki magunkat, ezért
azonnal hagyjuk abba a tele-
fonálást, mert életveszélyes!
Ha a telefon az EPH-rendszer-
be be van kötve és a külsô vil-
lámvédelem, belsô villámvé-
delem és túlfeszültség-véde-
lem ki van építve, akkor nyu-
godtan telefonálhatunk az át-
vonuló zivatar ideje alatt is.

Számítógépezés
zivatarban

A „villámhárító”, azaz a
külsô villámvédelem, a belsô
villám- és a túlfeszültség-vé-
delem speciális védôkészülé-
kei együttesen megvédik a

számítógépeket a villám má-
sodlagos hatásaitól és a kü-
lönbözô túlfeszültségektôl!
Internet- és faxcsatlakozás
esetén természetesen ezekre
is a védelmet ki kell építeni,
mert egy hézagmentes teljes
körû védelem képes csak biz-
tonságot nyújtani!

Villámveszély,
zuhanyozás

Ha az épület vízvezeték-há-
lózata, a fémszerelvények,
csaptelepek nincsenek beköt-
ve az EPH-hálózatba, és nin-
csenek leföldelve, akkor az
épületet ért villámcsapáskor a
villámáram egy része a vízve-

zeték-hálózaton is foly-
hat, és az ott-tartóz-
kodó emberhez is utat
találhat… Ez halálos
veszélyt jelent! Szab-
ványos védelem ese-
tén azonban nyugod-
tan lehet zuhanyozni,
fürdeni, mert villám-

csapáskor sem történhet sem-
mi baj!

Milyen a  villámsújtott
ember?

A villámsújtott áldozatnál
többnyire ideg- és izombé-
nulás, továbbá látás- és hal-
lászavar lép fel, és vérnyo-
más-növekedés is tapasz-
talható. Ha az áldozat esz-
méletét vesztette, akkor a
légzés is és a szíve is leáll-
hat.  Szaggatott légzés, alig
tapintható pulzus és kitágult
pupillák jellemzô tünetek.
Azonnal értesíteni kell a
mentôket (Telefon: 104)!
Amíg a mentôk meg nem

érkeznek, sürgôs elsôsegély-
re van szükség!

Gyors elsôsegély

Ha öntudatánál van a vil-
lámsújtott áldozat, akkor
helyezzük stabil oldalt fekvô
helyzetbe, és ellenôrizzük a
légzését, a pulzusát!  Ha
eszméletlen az áldozat, és
nem tapintható a pulzusa
sem, és nincs légzése sem,
akkor haladéktalanul a há-
tára kell fektetni és az újra-
élesztést, a mesterséges lé-
legeztetést és a szívmasz-
százst el kell kezdeni! Égé-
si sérüléseit sterilen be kell
fedni, és szükség szerint hû-
teni. Állandóan figyelemmel
kell kísérni, mert az állapo-
ta gyorsan változhat. Nem
szabad pánikba esni! Az or-
vos megérkezéséig nyug-
tassuk az áldozatot, és te-
gyünk meg mindent az élet-
ben tartásáért!

Fehér Zoltán
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Az MSZ 274 szabvány
módosításai (I. rész)

Ennek kivédésére az MSZ
274 (villámvédelem) szabvány
követelményrendszere módo-
sult és összekapcsolódott az

MSZ IEC 1312-1 „Az elektro-
mágneses villámimpulzus elle-
ni védelem”. Általános alapel-
vek és az MSZ IEC 61 000
Elektromágneses összeférhe-
tôség (EMC) szabványok kö-
vetelményrendszerével.

Mit jelent az EMC?

Az EMC angol betûszó
(Electro Magnetic Compa-

tibility), magyarra lefordítva
jelentése elektromágneses
összeférhetôség. Minden villa-
mos mûködésû készülék, be-

rendezés vagy elektronikus
rendszer a környezetével ál-
landó elektromágneses köl-
csönhatásban van. Ezek egy-
részt a saját környezetükre
elektromágneses hatást fej-
tenek ki, így esetenként meg-
engedhetetlen nagyságú
elektromágneses zavarok for-
rásai is lehetnek, vagy fordít-
va, a környezetükben fellépô
elektromágneses hatások az
érzékeny berendezések mû-

ködésében különbözô zava-
rokat és hibás mûködést is
elôidézhetnek, és esetenként a
berendezések meghibásodá-
sát vagy tönkremenetelét is
okozhatják.

Ezért az EMC-elôírások és
rendeletek szerint a villamos
berendezések csak akkor hoz-
hatók kereskedelmi forgalom-
ba és csak akkor tekinthetôk
biztonságosnak, ha az elektro-
mágneses zavarás és zavarta-
tás EMC- (azaz elektromágne-
ses összeférhetôség, az MSZ
EN 61 000 szabványsorozat
szerinti) követelményeinek is
megfelelnek, és ezt a termé-
kek gyártói, illetve forgalma-
zói hivatalos vizsgálati jegyzô-

könyvekkel igazolják (CE-
tanúsítvány).

A gyakorlatban tehát a CE-
tanúsítványt szerzett elektroni-
kus termékek meg kell felelje-
nek az EMC-szabványok köve-
telményeinek. Ennek ellenére
mégis gyakran elôfordulnak
olyan rövid idejû, elektromágne-
ses impulzus okozta hatások,
amelyek az EMC-szabványban
megengedett határértékeket
nagyságrendekkel meghalad-

ják és a berendezéseket tönkre-
teszik. Ilyen elektromágneses
hatások lehetnek például a köz-
vetlen vagy közeli villámcsapá-
sok, vagy a különbözô kapcso-
lási túlfeszültségek.

Külsô villámvédelem
a módosított MSZ 274
szerint

A külsô villámvédelem fel-
adata változatlanul az, hogy a
közvetlen villámcsapást kár-
okozás- és gyújtóhatásmen-
tesen felfogja és a villámára-
mot, azaz a villámkisüléskor
kiegyenlítôdô villamos töltése-
ket megfelelô keresztmetsze-
tû és villamosan jól vezetô
áramúton (felfogó, levezetô,
földelô) biztonságosan leve-
zesse.

Külsô villámvédelmi
szerelvények

A külsô villámvédelmi be-
rendezés alkatrészeire és sze-
relvényeire az új, szigorított
követelményeket az MSZ 274
/1-4 szabvány és az MSZ EN
50 164-1 szabvány együtte-
sen írja a jövôben elô. Ennek
alapján csak szabványos és
korrózióvédett villámvédelmi
szerelvényeket szabad beépí-
teni, amelyeknek a következô
hatósági felülvizsgálatig (3,
6, illetve 9 évig) garantálni
kell a „villámhárító” megfele-
lô minôségét és megbízható-
ságát! Ezért a jövôben a hely-
színen barkácsolt rozsdás be-
tonvasakat és egyéb, korró-
zióvédelem nélküli villámvé-
delmi szerelvényeket nem
szabad beépíteni.

Másodlagos
villámveszélyek

Teljesen új követelmény,
hogy a közvetett villámhatá-
sokkal szemben esetenként

Az utóbbi évtizedek tapasztalatai igazolták,
hogy az EMC-követelményeknek megfelelô
belsô villám- és túlfeszültség-védelem
nélkül – csak hagyományos külsô
villámvédelemmel (villámhárítóval) védett
épületen belül – az ott üzemelô,
túlfeszültségekre érzékeny elektronikus
berendezések és rendszerek a másodlagos
villámhatások következtében gyakran
meghibásodnak, illetve tönkremennek.

EMC-orientált LPZ villámvédelmi zónarendszer
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védeni kell az épületekben
lévô elektronikus berendezé-
seket. Ahhoz, hogy ennek a
súlyát és szükségességét fel
tudjuk mérni, gondolatban
1-2 napra vagy 1-2 hétre
kapcsoljuk le az épület fô-
kapcsolóját, vagy kapcsol-
juk ki elektronikus eszkö-
zeinket. Képzeljük bele ma-
gunkat abba helyzetbe,
hogy az összes „elektroni-
ka”, még a szórakoztató
elektronikai berendezések
is, másodlagos villámhatás
miatt tönkrement, és a szá-
mítógépeinkben tárolt adat-
bázis is elveszett. Az épület
fûtése és vészvilágítása, te-
lefon- és biztonsági rend-
szere is mûködésképtelenné
vált. Gyakorlati tapasztala-
tok szerint már egy közeli
villámcsapás is sokkal
gyakrabban tönkreteszi az
elektronikus berendezése-
ket, a mérô- és szabályozó-
rendszereket, a számítógé-
peket, a televíziókat, mint-
sem gondolnánk.

A módosított MSZ 274
szabvány 2. lapja az épületet
vagy építményt belsô mûsza-
ki tartalma és annak másod-
lagos villámhatás-veszélyezte-
tettsége (H1…H5) függvényé-
ben csoportokba sorolja. Az
egyes H csoportokra a várha-
tó másodlagos villámkár-kö-
vetkezmények nagysága (be-
leértve a pénzben ki nem fe-
jezhetô villámkár-következ-
ményeket is és a védelem lé-
tesítésének költségeit) jellem-
zôek. Mindezek figyelembe-
vételével pedig a módosított
MSZ 274 szabvány 3. lapja a

belsô villám- és túlfeszültség-
védelem létesítésére öt foko-
zatot (B0…B4) határoz meg.

Épületek és egyéb
építmények
csoportosítása

A létesítendô villámvéde-
lem szükséges fokozatainak
meghatározásához az épüle-
teket eddig a következô cso-
portokba kellett besorolni:
rendeltetés, magasság, kör-
nyezet, a tetô szerkezete,
anyaga és éghetôsége, a kö-
rítô falak (az épület külsô fa-
lának) anyaga és éghetôsé-
ge, valamint a környezô leve-
gô szennyezettsége, illetve
korróziós hatása.

A meglévô ismert csopor-
tok tárgyalásától itt most elte-
kintünk, és csak a másodla-
gos villámhatások és túlfe-
szültségek következménye
szerinti csoportok H1…H5 is-
mertetésére térünk ki.

MSZ 274-2: 1981/1M
új követelmények

7. A másodlagos hatások
következménye szerinti cso-
portok (H1…H5)

A szabvány minden cso-
portnak külön jelet ad, amely
nyomtatott nagy H betûbôl és
egy egyjegyû számból áll. A
számok növekvô sorrendje
egyben a veszélyeztetettség
növekedését is jelzi.

7. 2. H1 csoport. Másodla-
gos hatásokkal szemben érzé-
ketlen épület

Olyan épület és egyéb épít-
mény, amelynek belsô teré-
ben villámcsapás hatására ke-
letkezô kisülés vagy túlfeszült-
ség nem okoz károsodást, és
ezért nem tartozik a H2…H5
csoportok valamelyikébe.

Ide tartoznak azok az épü-
letek és egyéb építmények,
amelyekben semmilyen vil-
lamos berendezés nincs (pél-
dául raktár, mezôgazdasági
épület), és nem tartalmaz má-
sodlagos kisülés veszélyét elô-
idézô fémszerkezeteket (nyi-
tott hurkot képezô, nagy kiter-
jedésû fémszerkezetet). Ide
sorolható az összes földelt
fémszerkezet is, ha veszélyt
okozó egyéb berendezés
nincs.

7. 3. H2 csoport. Belsô ki-
sülés miatt helyileg keletkezô
veszély.

Olyan épület és építmény,
amelynek belsô terében egy
villámcsapás hatására kelet-
kezô kisülés a közvetlen kör-
nyezetben kisebb sérülést
okozhat, de annak tovaterje-
désével nem kell számolni,
valamint nincs a keletkezô
túlfeszültség által veszélyezte-
tett villamos berendezés.

Ide tartoznak azok az épü-
letek és egyéb építmények,
amelyekben semmilyen vil-
lamos berendezés nincs, az
épületben lévô fémszerkeze-
tek között azonban másodla-
gos kisülés keletkezhet, de
ott nincs olyan anyag vagy
légtér, amely ennek követ-
keztében meggyulladhat.

7. 4. H3 csoport. Túlfeszült-
ség miatt keletkezô mérsé-
kelt veszély.

Olyan épület és építmény,
amelynek belsô terében egy
villámcsapás hatására kelet-
kezô túlfeszültség a villamos
berendezésben sérülést okoz-
hat, de annak következtében
csak olyan gazdasági kár ke-
letkezhet, amelynek értéke
nem éri el az elhárításához
szükséges védelem költsége-
it. Belsô kisülésre ugyanaz
vonatkozik, mint a H2 csoport
esetében.

Ide tartoznak azok az épü-
letek vagy építmények, ame-
lyekben a villamos berendezé-
sek szigetelési szintje miatt
csak 1000 voltnál nagyobb
túlfeszültség okozhat sérülést,
vagy csak egyes készülékek-
ben várható kisebb hiba kelet-
kezése. A várható károk és a
szükséges védelem költségei-
nek figyelembevételével egy-
idejûleg dönthetô el a besoro-
lás. Általában ide tartoznak a
belsô villamosenergia-elosz-
tás készülékei, az elôfizetôi
telefon és a lakásokban álta-
lában használt rádió- és tele-
víziókészülékek.

7. 5. H4 csoport. Belsô ki-
sülés vagy túlfeszültség miatt
keletkezô fokozott veszély.

Olyan épület és építmény,
amelynek belsô terében egy
villámcsapás hatására kelet-
kezô kisülés, vagy a villamos
berendezésben túlfeszültség ha-
tására keletkezô sérülés követ-
kezményei az egész épületre ki-
terjedô veszélyt, illetve jelentôs
anyagi kárt okozhatnak.

Ide tartoznak azok az épü-
letek vagy építmények, ame-
lyekben a villamos berendezé-
sek szigetelési szintje miatt
csak 1000 voltnál nagyobb
túlfeszültség okozhat sérülést,
de annak következtében jelen-
tôs anyagi kárral kell számol-
ni, mert például értékes ké-
szülékek sérülhetnek meg
(például háztartási gépek, szó-
rakoztató elektronikai készü-
lékek, számítógépek). A vár-
ható károk jelentôsen megha-
ladják a szükséges védelem
költségeit. Ide kell sorolni az
olyan létesítményt is, amely-
ben a másodlagos hatások
következtében személyek ke-
rülhetnek veszélybe, vagy a
belsô térben keletkezô kisülés
az egész épületre kiterjedô tü-
zet okozhat.

7. 6. H5 csoport. Belsô ki-
sülés vagy túlfeszültség miatt
a környezetre is kiterjedô ve-
szély.

EMC-követelményeknek megfelelô villám- és túlfeszültség-védelmi rendszer



Olyan épület vagy épít-
mény, amelynek belsô te-
rében egy villámcsapás ha-
tására keletkezô kisülés
vagy a villamos berendezés
érzékenysége miatt a kis fe-
szültség hatására keletkezô
súlyos sérülés következmé-
nyei az egész épületre és a
környezetre kiterjedô ve-

szélyt, illetve jelentôs anya-
gi kárt okozhatnak.

Ide tartoznak azok az épü-
letek vagy építmények, ame-
lyekben már néhány volt túl-
feszültség hatására egyes vil-
lamos berendezések, fôleg
elektronikus készülékek,
megsérülhetnek, és ennek
következtében jelentôs anya-
gi kárral kell számolni, mert
például fontos szolgáltatá-
sok (biztonsági rendszerek,
vezérlések) esnek ki. Ide tar-
toznak a számítógép-háló-
zatok, a távközlési rendsze-
rek, az üzemirányító és táv-
érzékelô rendszerek, tehát
általában a kiterjedt hálózat-

ra csatlakozó, fontos felada-
tot ellátó elektronikus be-
rendezések.

Ezeknek a készülékei több-
nyire különbözô hálózatokhoz
csatlakoznak, és ki vannak
téve a közöttük keletkezô fe-
szültségkülönbség hatásának
is. Ide tartoznak azok az épü-
letek vagy építmények, ame-

lyeknek tûz- és robbanásve-
szélyes légterében a villám-
csapás hatására keletkezô
legkisebb szikra is robbanás-
veszélyt idézhet elô.

MSZ 274 – 3/2M új
követelmények

7.2. Belsô villámvédelem
B0 ….B4. 

Az MSZ 274 „Villámvéde-
lem” szabvány hármas lapjá-
ban a szabvány bevezeti a
belsô villámvédelem B0…B4
fokozatait a H1 …H5 függvé-
nyében. (lásd MSZ 274 3. táb-

lázata).
7.2.A belsô villámvédelem fo-
kozatai B0 …B4:

7.2.1. BO fokozat. A belsô
villámvédelem semmilyen vé-
delmi intézkedést nem tesz
szükségessé.

7.2.2. B1 fokozat, amely
megvalósul: 

• az egymást megközelítô
vezetôk, (fém tárgyak) olyan
módon elhelyezett összekö-
tésével, vagy

• a villámhárító vezetôk
nyomvonalának olyan módo-
sításával, hogy A 7.1.2 sza-
kasz veszélyes megközelítés
nem jön létre. Az összeköté-
sek elhelyezését és módját a
7.4. szakasz részletezi.

7.2.3. B2 fokozat, amely
megvalósul a 7.2.2. szakasz
szerinti intézkedésekkel, vagy
a B1 szerinti intézkedésekkel,
vagy a védendô létesítmény-
ben lévô villamos (energia,
elosztó, távközlési, stb.) rend-
szereknek az elektromágneses
villámimpulzus elleni védel-
mével. 

Az elektromágneses vil-
lámimpulzus elleni védelmet
az MSZ IEC 1312 – 1 elôírá-
sai szerint annak figyelembe-
vételével kell kialakítani,
hogy a létesítmény védendô
belsô tere egy védelmi zónát
(LPZ 1) alkot. A belsô villám-
védelem méretezése szem-
pontjából a III. IV. fokozat-
nak megfelelô villámpara-
métereket kell számításba
venni.

7.2.4. B3 fokozat, amely
megvalósul egyrészt:

• az egymást megközelítô
vezetôk (fémtárgyak) olyan
módon elhelyezett összekö-
tésével, vagy

• a villámhárító vezetôk
nyomvonalának olyan mó-
dosításával, hogy sem a
7.1.2 szakasz, sem a 7.1.3.
szakasz szerinti veszélyes
megközelítés nem jön létre!
A kisülésmentes összekö-
tések elhelyezését és mód-
ját a 7.5 szakasz részletezi.
másrészt: a védendô létesít-
ményben lévô villamos
(energia, elosztó, távközlé-
si, stb.) rendszereknek az
elektromágneses villámim-
pulzus elleni lépcsôs védel-
mével. Az elektromágneses
villámimpulzus elleni védel-
met az MSZ IEC 1312 – 1
elôírásai szerint annak fi-
gyelembevételével úgy kell
kialakítani, hogy a létesít-
mény védendô belsô tere
több védelmi zónát alkot. A
belsô villámvédelem mére-

tezése szempontjából a II.
fokozatnak megfelelô vil-
lámparamétereket kell szá-
mításba venni.

7.2.5. B4 fokozat, amely
megvalósul a B3 szakasz
szerinti intézkedésekkel, de
az elektromágneses villám-
impulzus elleni védelem mé-
retezése szempontjából az I.
fokozatnak megfelelô para-
métereket kell számításba
venni.

Továbbá a felfogó vagy le-
vezetô nem közelít meg 1 mé-
ternél kisebb távolságra (a
közbeesô faltól vagy födémtôl
függetlenül) adatok vagy
hangfelvételek mágneses tá-
rolására használt helyet.

LPZ villámvédelmi
zónarendszer 

Az MSZ IEC 1312-1 „Az
elektromágneses villámim-
pulzus elleni védelem. Álta-
lános alapelvek” címû ma-
gyar és nemzetközi szab-
vány meghatározza az LPZ
villámvédelmi zónarendszer
felépítését. A belsô villám-
védelem feladata a villám-
áram épületbe behatolásá-
nak megakadályozása!
Ezért az LPZ 0/1 zónahatá-
ron áthaladó összes áram-
vezetô szerkezetet hiányta-
lanul villámvédelmi potenci-
álkiegyenlítéssel csatolni
kell a földhöz (EPH). Így az
energiaellátó hálózat LPZ
0/1 zónahatár belépési
pontján is villámáram leve-
zetô készülékeket kell be-
építeni. Korábban a villám-
áram levezetô készülékeket
csak a fogyasztásmérô után
volt szabad beépíteni, mert
az áramszolgáltatók nem
engedélyezték a villámáram
levezetôk beépítését a pe-
csétzárral lezárt méretlen
fôvezetéki szakaszon a fo-
gyasztásmérô elôtt. 

Mivel mind a fogyasztó-
nak, mind az áramszolgálta-
tónak közös érdeke, hogy a
villámáram levezetõ készü-
lékek a fogyasztásmérô
elôtt, a fogyasztásmérôt és
kismegszakítókat megkerü-
lô rövid és biztonságos, vil-
lámáram nyomvonallal le-
gyenek beépítve. Minden-
fajta villám- és túlfeszült-
ségkár és energiaellátás ki-
esése nélkül meg kell vé-
deni az energia elosztó há-
lózat készülékeit és szerke-
zeti szigeteléseket, és a túl-
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A belsô villámvédelem fokozatainak meghatározása

Másodlagos hatás
szerinti csoport

Rendeltetés
szerinti
csoport

R1

Magasság
szerinti
csoport

M1

M2

M3

M4

A belsô villámvédelem fokozata

H1 H2 H3 H4 H5

B0 B0 B0 B2 B3

B0 B0 B0 B2 B3

B0 B0 B2 B2 B3

B0 B1 B2 B2 B3

R2

M1

M2

M3

M4

B0 B0 B0 B3 B4

B0 B1 B2 B3 B4

B0 B1 B2 B3 B4

B0 B1 B2 B3 B4

R3

M1

M2

M3

M4

B0 B1 B2 B3 B4

B0 B1 B2 B3 B4

B0 B1 B2 B3 B4

B0 B1 B3 B3 B4

R4

M1

M2

M3

M4

B0 B3 B3 B3 B4

B0 B3 B3 B3 B4

B0 B3 B3 B3 B4

B0 B3 B3 B3 B4

R5

M1

M2

M3

M4

B0 B3 B3 B3 B4

B0 B3 B3 B3 B4

B0 B3 B3 B3 B4

B0 B3 B3 B3 B4
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feszültség-érzékeny fo-
gyasztó berendezéseket.

Az MSZ 447: 1998 szab-
vány ma már megengedi
azok beépítését a fogyasz-
tásmérô elôtt, a méretlen
fôvezetéken, pecsétzár alatt.

MSZ 447:1998 „Túlfe-
szültségvédelem” követelmé-
nyei: Az MSZT Villámvédelmi
szabványosítási Mu Bi 2000.
09. 06.- i módositó javaslatai:

2.6.1. Amennyiben a fo-
gyasztó villámáram levezetô
készüléket épít be, akkor azt
az épület  méretlen fogyasztói
hálózata és a központi EPH
csomópontja közé kell beépí-
teni.

Megjegyzés: A túlfeszült-
ség-érzékeny elektronikus be-
rendezések túlfeszültség-vé-
delmi igényeit az MSZ EN 61
000, az MSZ 1312-1, valamint
az MSZ 274 szabványok tar-
talmazzák.

Javasolt további kiegészíté-
sek:

„ Villámáram levezetõ ké-
szülék csak szikraköz típusú
lehet. A készülék párhuzamo-

san kapcsolt fémoxid va-
risztort, vagy szivárgó áramot
okozó más eszközt nem tartal-
mazhat.” 

Az MSZ 447 munkabizott-
ság döntési körébe utalt pon-
tok:

„A villámáram levezetõ ké-
szülék mûködésének a mért
hálózaton beépített túlfeszült-
ség-levezetô készülékekkel
összehangoltnak (koordinált)
kell lennie, és azok impulzus
túlterhelés elleni védelmét biz-
tosítania kell.

„ Villámáram levezetô ké-
szülék meghibásodása ese-
tén a készülék hálózatról való
megbízható zárlati lekapcsolá-
sa biztosított legyen.”

2.6.2. A méretlen fogyasz-
tói hálózatba beépített villám-
áram levezetõ készüléket az
elsô túláramvédelmi készülék
után úgy kell a fôvezetékre
csatlakoztatni, hogy a fôveze-
tékrôl való leágaztatási pont-
jával, valamint az épület köz-
ponti EPH csomópontjával
összekötô vezetékek együt-
tes hossza ne haladja meg az
1 métert.

Megjegyzés: Az MSZ 172-
1 értelmében az épülethez
csatlakozó valamennyi föl-
delést közvetlenül a közpon-
ti EPH csomóponthoz kell
kötni, s így a villámáram
levezetõ összekötô áramút
rövidsége biztosíthatja csak
azt, hogy az ezeken át folyó
villámáram impulzus nem
okoz a villamos vezetékrend-
szer és az EPH- ba bekötött
fémszerkezetek között meg-
engedhetetlenül nagy feszült-
ségesést.

2.6.3. A méretlen fôveze-
téknek a csatlakozási pont
és a villámáram levezetõ ké-
szülék leágaztatási pontja
közötti része, valamint a
villámáramlevezetôt a le-
ágaztatási ponttal, továbbá
az EPH csomóponttal ösz-
szekötô vezetékek kereszt-
metszete rézvezetô esetén
legalább 16 mm2 Cu, vagy
más anyagú fém vezetô ese-
tén ezzel vezetôképesség
szempontjából azonos le-
gyen!

2.6.4. A méretlen fôvezeté-
ken a csatlakozási ponton el-

rendezett elsô túláramvédelmi
készülék névleges árama leg-
alább NH 63 A gL/gG, függet-
len zárlati áram megsza-
kítóképessége legalább 50 kA
legyen.

Megjegyzés: Ez a készülék
lehet olvadóbiztosító vagy
megszakító.

2.6.5. A méretlen fo-
gyasztói hálózatra csatla-
koztatott villámáram leve-
zetô készüléket  vagy készü-
lékeket a gyártó által elôírt
zárlatvédelemmel és a gyár-
tó által villám igénybevétel-
re bevizsgált és az áram-
szolgáltatók által engedé-
lyezett zárópecsételhetô mû-
anyag szigetelô tokozatba
kell beépíteni.

Megjegyzés: Ha a villám-
áramlevezetô ívkifúvásmen-
tes, akkor ennek tokozata az
elsô túláramvédelmi készü-
lék, a fogyasztásmérô vagy
ennek tartozékaival közös is
lehet.

Fehér Zoltán

(Folytatjuk)
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Az MSZ 274 szabvány
módosításai (II. rész)

Az MSZ 274 /1–4. Vil-
lámvédelem címû
szabvány a BM 3/2000

(I. 31. ) rendelet alapján ismét
kötelezôen alkalmazandó lett.
Ez azt jelenti, hogy villámvé-
delmet csak abban az esetben
nem kell felszerelni, ha az új
módosított MSZ 274 Villámvé-
delem szabvány megítélése
szerint az épület vagy épít-
mény kedvezô természetes
villámvédelmi adottságaira te-
kintettel azt megengedi. Köz-

vetett villámhatásokkal szem-
ben azonban ekkor is célsze-
rû belsô villám- és túlfeszült-
ség-védelmet létesíteni.

Az áramszolgáltatók a kis-
fogyasztók villám- és túlfe-
szültségvédelem-létesítési tö-
rekvéseit a következô feltéte-
lek betartása mellett támo-
gatják:

• az alkalmazott készülék-
típusok, berendezések, sze-
relvények, villámáramutak,
szereléstechnológiák a szab-
ványos villámvizsgálatoknak
feleljenek meg, típusvizsgá-
lati jegyzôkönyvek és tanúsít-
ványok (MEEI, QS, CE stb.)
mindezt igazolják, és beépíté-
süket az áramszolgáltatók

elôzetesen elfogadták és en-
gedélyezték,

• a túlfeszültség-védelmi
készülékeknek egy készülék-
gyártó által elôállított és egy
egységes védelmi rendszert
képzônek kell lenniük (ener-
getikai koordináció),

• a méretlen fôvezetéken a
készre szerelt egységeket
csak az áramszolgáltatók által
elfogadott tokozott és zárható,
lepecsételhetô szekrényekben
lehet elhelyezni,

• a követelmények betartá-
sáért a készre szerelt egysé-
gek, illetve a szekrények gyár-
tója, szabványos beépítésü-
kért pedig a szerelés kivitele-
zôje a felelôs.

Beépítési feltételek

A szabványos védelmi
szint az IEC 1312-1 elôírásai
szerint PL I., II., III. és IV. lehet.
Ha a védelmi szint nagyságát
a vonatkozó szabványokból
nem lehet egyértelmûen
meghatározni, akkor a vil-
lámáram-levezetôkre mindig
a PL I. védelmi szintet kell be-
tartani.

A B osztályú (10/350)
levezetôk zárlati meghibáso-
dása esetén a hálózatról való
megbízható lekapcsolásuk
biztosított legyen. A B osztá-
lyú (10/350) villámáram-
levezetôk csak szikraköz típu-
súak lehetnek. Bennük párhu-
zamosan kapcsolt fémoxid
varisztorok nem lehetnek be-
építve.

A B osztályú (10/350)
levezetôk szabványos adatait,
terhelhetôségét és szigetelô-

tokozatba való beépíthetôségét
a gyártónak kell garantálnia.

A B osztályú (10/350)
villámáram-levezetôket a gyár-
tó által elôírt zárlatvédelem-
mel és a gyártó által erre a cél-
ra bevizsgált és jóváhagyott, IP
54 tömítettségû szigetelô-
tokozatba kell beépíteni.

A B osztályú (10/350)
villámáram-levezetôket pe-
csétzárral lezárható (plombál-
ható) mûanyag szigetelôto-
kozatba kell beépíteni. A vil-
lámáramot vezetô keresztmet-
szetek legalább 16 mm2 Cu
vagy ennek megfelelô egyéb
áramvezetôk kell legyenek.

A B osztályú (10/350)
villámáram-levezetôket a há-

lózat típusától függô kapcso-
lásban (TN-C, TN-C-S, TT)
kell beépíteni, minél rövidebb
vezetékhosszakkal.

Fogyasztásmérô
egységek

A beépítésre alkalmas
villámáram-levezetôk új kí-
nálata: az ívkifújásos DEHN-
port, az utánfolyó földzárla-
ti áramot korlátozó
DEHNport Maxi, illetve az
ívkifújásmentes DEHNbloc
szikraköz.

Ezeket a Prot El Kft. által ki-
fejlesztett villám- és túlfeszült-
ségvédett fogyasztásmérô
egységekbe beépítve, külön-
bözô típusokban, Hensel-
tokozatban, az áramszolgálta-
tók által bevizsgálva, mintavé-
dett kivitelben lehet a Prot El
Kft.-tôl megrendelni.

Új követelmények

Az MSZ 274 szabványba
beépültek még:

• a veszélyes megközelíté-
sek kiküszöbölésére teendô
új intézkedések,

• az MSZ IEC 1312- 1 Az
elektromágneses villámimpul-
zus elleni védelem. Általános
alapelvek címû szabványban
elôírt:

• elektromágneses árnyé-
kolás,

• LPZ villámvédelmi zóna-
rendszer,

• LPZ zónahatáron léte-
sítendô villámvédelmi poten-
ciálkiegyenlítés,

• a villámáram (10/350) pa-
raméterek csúcsértékei és az I.,
II., III. és IV. védelmi szintek,

• a túlfeszültség-védelem
(8/20) többlépcsôs rendszere,

• az EMC védelmi szintek
alá korlátozó finomvédelem
(MSZ EN 61 000) és az MSZ
447:1998 szerint a B
(10/350) villámáram-levezetô
beépítési feltételei a fogyasz-
tásmérô elôtt a méretlen
fôvezetéken, pecsétzár alatt.

DEHN készülékek beépítési lehetôségei a DIN VDE túlfeszültségosztályok szerint
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Kötelezô és szabadon
választott

Az MSZ 274 Villámvéde-
lem címû szabvány új köve-
telményrendszere egysze-

rûbb esetekben, ahol a má-
sodlagos villámhatás veszé-
lyeztetettség kicsi, és a vár-
ható villámkár, valamint a
védelem létesítési költsége
összemérhetô egymással,
valamint a villámkár várha-
tóan nem terjed ki a környe-

zetre, akkor a szabvány
nem ír elô szigorú követel-
ményeket, hanem megen-
gedi, hogy a tulajdonos
vagy üzemeltetô a kockáza-
tokat mérlegelve és vállal-
va, dönthessen arról, hogy
létesít-e belsô villám- és túl-

feszültség-védelmet vagy
sem.

Olyan esetekben azonban,
ahol a várható villámkár
nagyságrenddel vagy nagy-
ságrendekkel nagyobb, mint a
védelem létesítési költsége,
vagy a villámkár kiterjedhet a
környezetre is, vagy netán
emberéletet is veszélyeztet,
akkor a szabvány által meg-
határozott védelem fokozata a
B4 létesítését kötelezôen
elôírja.

A B4 fokozat esetében a
külsô és belsô villámvédel-
met és a megfelelô
többlépcsôs túlfeszültség-
védelmet is mind a villa-
mos energiaellátó, mind a
jelvezetéki hálózatokon az
MSZ 274 és az MSZ IEC
1312-1 és az MSZ EN 61
000 szabványok elôírá-
sainak legszigorúbb foko-
zatai szerint létesíteni kell,
és azokat rendszeresen, a
szabványban elôírt gyakori-
sággal (3, 6 és 9 évenként)
ellenôrizni kell.

Fehér Zoltán

Túlfeszültségosztályok a DIN VDE 0110 szerint és a védôkészülékek védelmi szintjei
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A villám dinamikus
erôhatása

Avillámáram által átjárt
vezetôk nyomvonala
körül a villámimpulzus

mágneses erôteret hoz létre,
amely az elektromágneses
környezetével mindig köl-
csönhatásba lép. Ez a ma-
gyarázata annak, hogy az
egymáshoz közel elrendezett
villámáram-vezetôk között az
áramirányoktól függôen olyan
erôhatások lépnek fel, ame-
lyek a vezetôk rögzítéseit szét-
téphetik és a vezetôket vagy

összeszorítják, vagy egymás-
tól eltávolítják.

Külsô villámvédelem 

A külsô villámvédelem hi-
básan elrendezett áramveze-
tôin a dinamikus erôhatások a
nem megfelelô szilárdságú vil-
lámvédelmi tartókat, kötés-
pontokat, rögzítéseket meg-
rongálják, és azt követôen a
villámimpulzus fajlagos ener-
giája (2,5 MJ/Ohm) a már
nagy átmeneti ellenállású sza-
kaszt és annak környezetét
szétrobbantja. Ezért fontos,
hogy külsô villámvédelem
minden esetben csak az MSZ

274 szabvány elôírásainak be-
tartása mellett és az MSZ EN
50164-1T szabványnak meg-
felelôen minôsített H és L je-
lû villámvédelmi szerelvé-
nyekbôl készüljön!

Dinamikus erôhatások

A villámcsapás dinamikus
erôhatásának leírását és a
részletes számításokhoz szük-
séges képleteket a villámvé-

delem tervezésében jártas ter-
vezôk jól ismerik. Az errôl
szóló tanítás magyar nyelvû
irodalomban is megtalálható.
(MSZ 274 „Villámvédelem”
szabvány és Dr. Horváth Ti-
bor: Épületek villámvédelme
2.2 Fejezet. Mûszaki Könyvki-
adó, Budapest, 1980)

Az MSZ 274 „Villámvéde-
lem” szabvány több vonatko-
zásban is külön felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy a villám-
áram nem szereti az éles „sar-
kokat” és „iránytöréseket”,
mert az éles töréspontokon
végtelenül nagy fajlagos erô
keletkezik! 

Ezért a villámáramutak ki-
alakításánál kerülni kell az

iránytöréseket. Ha ez elkerül-
hetetlen, akkor inkább töre-
kedni kell az irányváltozás he-
lyén a nagy ívû lekerekíté-
sekre. 

A szabvány a lekerekített
helyeken ébredô erôhatások
kiszámítását a bonyolult ösz-
szefüggések mellôzésével gör-
bék és kész képletek segítsé-
gével lehetôvé teszi! 

Ökölszabályként könnyû
megjegyezni, hogy az egye-
nestôl elhajló nyomvonalú vil-
lámáram-vezetôn ébredô dina-
mikus erôhatás az iránytörést
kiegyenesíteni igyekszik. Nagy-
sága pedig annál kisebb, minél
kisebb az iránytörés, és minél
nagyobb a hajlítási sugár! 

Kis beépítési méretek

A többlépcsôs belsô vil-
lám- és túlfeszültség-védelem
B osztályú villámáram-leveze-
tôinek beépítését az MSZ 447:
1998 szabvány 1998. július 1.
óta már engedélyezi a fo-
gyasztásmérô elôtt, a méret-
len fôvezetéki szakaszon, pe-
csétzár alatt. Csak így lehet
ugyanis egy megkerülô köz-
vetlen villámáramutat létesíte-
ni a transzformátor felé, és
megóvni a fogyasztók mért
elosztóhálózatát a másodla-
gos villámhatásoktól.

A villámáram-levezetôk
beépítését az EPH sín és a fá-
zisvezetôk közé 1 méternél
rövidebb vezetékhosszal írja
elô a szabvány.

A kisméretû tokozaton be-
lüli vezetékek rögzítését,
nyomvonalát, hajlítási suga-
rát, az áramirányokat sem-
milyen szerelési szabvány
nem írja elô.

A pecsétzár alatt lévô egy-
ségben ébredô nagy dinami-
kus erôhatások miatt a vil-
lámvédelem megbízhatósága,
a szerelvények mechanikai
szilárdsága, a villámáramot
vezetô nyomvonal térbeli ki-
alakítása, az alkalmazott sze-
reléstechnika minôsége és a
rögzítések szilárdsága, vala-

mint a villamos konstrukció
elôzetes bevizsgálása és elfo-
gadása döntô jelentôséggel
bír. Nem mindegy tehát, hogy
mekkora erôhatás lép fel a
tokozott egységben, és a fellé-
pô erôhatásokat képesek- e
károsodás nélkül, biztonsággal
elviselni ezek az áramkörök! 

Áramszolgáltatói
követelmények

Az áramszolgáltatók (EL-
MÛ javaslatára) csak olyan
villámvédelmi egységek al-
kalmazását engedélyezik pe-
csétzár alatt, a méretlen fôve-
zetéki szakaszon, amelyek-
ben: 

• Az alkalmazott készülék-
típusok, berendezések, sze-
relvények, villámáramutak, és
szereléstechnológiák a szab-
ványos villámvizsgálatoknak
megfelelnek, típusvizsgálati
jegyzôkönyvek és tanúsítvá-
nyok (MEEI, QS, CE stb.)
mindezt igazolják, és beépíté-
süket az áramszolgáltatók elô-
zetesen elfogadták és engedé-
lyezték! 

• A túlfeszültség-védelmi
készülékeknek egy készülék-
gyártó által elôállított és egy
egységes védelmi rendszert
képezônek kell lenniük (ener-
getikai koordináció)!

• A méretlen fôvezetéken
a készre szerelt egységeket
csak az áramszolgáltatók által
elfogadott tokozott és záró-
pecsételhetô szekrényekben
lehet elhelyezni!

• A követelmények betar-
tásáért a készre szerelt egysé-
gek, illetve a szekrények gyár-
tója, szabványos beépítésü-
kért pedig a szerelés kivitele-
zôje a felelôs!

Készre szerelt
villámvédelmi egység

A PROT-EL KFT. által kifej-
lesztett és mintavédett villám-
védelmi egység HENSEL

1. ábra. Az iránytörési helyeken keletkezô erôhatás képlet szerinti
számításához szükséges K (αα, R/r ) -tényezô
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tokozatban optimális védel-
mi megoldást kínál! A minta
szerinti villámvédelmi egysé-
get a DEHN+SÖHNE cég be-
vizsgálta, és az minden szab-
ványos igénybevételnek meg-
felelt. Ezt mint egy típusmeg-
oldást az áramszolgáltatók el-
fogadták, és beépítésüket kis-
fogyasztók részére engedé-
lyezték!

Mekkora erôhatás
várható?

Hibás kábelezésnél az
egységen belül elméletileg
végtelen nagy erôhatás is
felléphet, és az a tokozatot
biztosan szétrobbantja!
Ezért a fellépô erôhatásokat
tervezetten korlátozni kell! A
PROT-EL mintában a fordu-
ló 50% villámáram az ívet
csak mérsékelt dinamikus
erôvel igyekezik kinyitni! A
2. ábrán jelölt áramirányo-
kat és az MSZ IEC 1312-1
szabvány szerinti villám-
áram szabványos csúcsér-
tékét 200 kA-t (10/350 µs)

figyelembe véve, 100 kA az
épületföldelôn, a villám-

áram másik fele, 100 kA
pedig a villámáram-leveze-
tôk közös földpontját (K12
sín ) összekötô vezetôn át
folyik. 

A vezetékhosszra jutó faj-
lagos erôhatás nagyságát
[N/m]-ben a 2. ábrán meg-
adott képletbe behelyette-
sítve könnyen kiszámíthat-
juk. 

A félkörön (R=0’15 m /r=
0,005 m) ébredô erô csúcs-
értéke kerekítve 20 kN/m.
Ez az ívet alkotó fél méter
hosszú vezetéknyomvonalon
kb. 1000 kp dinamikuserô-
csúcsértéket jelent, melyet a
villámvédelmi egységnek
meghibásodásmentesen, biz-
tonsággal el kell viselnie! 

Villámkáresetek utólagos
ellenôrzô vizsgálatai minden
esetben igazolták, hogy
nagyfogyasztói berendezé-
sek zárlatszilárdsága a vil-
lám-igénybevételeknek
rendszerint megfelel. Kisfo-
gyasztók esetében ez nem
így van, mert a villámvédel-
mi fokozatok egyedi „konst-
rukciója”, hibás térbeli el-
rendezése és helytelen kábe-

lezése gyakran okozója volt
a dinamikus erôhatások mi-
att bekövetkezett villámká-
roknak és energiaellátási za-
varoknak. 

Beigazolódott az is, hogy
a pecsétzár alá beépített vil-
lámáram-vezetô áramutakat
csak szigorú szereléstech-
nológiai elôírások betartá-
sával (vastag falú préshü-
vely, nyomatékkulcs stb.)
és megfelelô keresztmetsze-
tû és szilárdságú villám-
védelmi szerelvényekkel le-
het csak megvalósítani! 

A szereléskivitelezô fele-
lôsége ez esetben csak az
egység beépítésének szak-
szerûségére kolátozódik,
mert a szakmûhelyben gyár-
tott villámvédelmi egységek
minden vonatkozó szab-
ványkövetelménynek meg-
felelnek. A villám dinami-
kus erôhatásait ez a konst-
rukció tervezetten korlátozza
és a szilárdsági követelmé-
nyeket pedig vizsgálati jegy-
zôkönyvekkel igazoltan ki-
elégíti!

Fehér Zoltán

2. ábra. Villámágáramok meg-
oszlása és irányai a villámvédel-
mi egység EPH fôcsomópontjá-
ban

dF
dL
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1
R

.= 0,1.i2. K (α, )

ahol:

i= villámáram kA-ben [kA]
R= lekerekítési sugár méterben [m]
K= alaki tényezô (diagramból
leolvasva)
α= törési szög (α= 0)

fajlagos erô [N/m]

r= vezetô sugara

R
r

R
r = arányszám



pulzus elleni védelem. Általános alapel-
vek” szabvánnyal való összekapcsolása
és kiegészítése. 

Reméljük, hogy az EN jelû szabványok
jogharmonizációja és korszerûsítése so-
rán ez a probléma idôvel megoldódik!

Tipizálás, üzembiztonság
és minôség 

A gyakorlat számára fontos, hogy a
jövôben ne kelljen minden egyes kisfo-
gyasztói és nagyfogyasztói belsô villám-
védelmi tervezési feladatot egyedileg
megtervezni, egyedileg legyártani, illet-
ve a helyszíni problémákat és konstruk-
ciókat is beleértve egyedileg kivitelez-
ni. A minôsített szerelômûhelyekben
elôre gyártott típus villámvédelmi egy-
ségek minden követelménynek meg
kell hogy feleljenek, sôt biztonsági tar-
talékokkal is rendelkezniük kell, és
mindezt vizsgálati jegyzôkönyvekkel
igazolni is kell! Így leegyszerûsödik a
gyakorlat, mert az egységek rendszer-
be építése esetében a szerelô-kivitele-
zô csak a helyszíni beépítésért és a hi-
bátlan bekötésekért felelôs! Tehát cél-
szerû lesz minden tervezônek és kivite-
lezônek törekedni arra, hogy minden-
hol, ahol csak lehet a biztonságos, be-
vizsgált típusmegoldásokat alkalmazza!
Ha a tervezô-kivitelezô nem ezt az utat
választja, hanem egyedi védelmeket
készít, akkor az említett káresetekhez
hasonlókkal nagy valószínûséggel szá-
molnia kell! 

Számítógépes program
DEHNinfo CD

1999. november 10-re elkészült, és a
MEE XI. Villámvédelmi Konferencián be-
mutatásra került a magyar nyelvû villám-
védelmi tervezést segítô számítógépes
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Villámvédelem
tipizálása

Az egyedi villámvédelmek sajnos
rendszerint különbözô hibákat is
rejtenek! A beépített belsô villám-

védelmek és túlfeszültség-védelmek elle-
nére a védett elektronikus berendezések-
ben néhány olyan villámcsapáskár kelet-
kezett a közelmúltban, ahol a belsô vil-
lámvédelmi rendszer hibája miatt
nemcsak a védendô berendezések men-
tek tönkre, hanem a védôkészülékek
rendszerében is egyedi, jellegzetes meg-
hibásodások fordultak elô! 

Az egyik ilyen jellemzô védôkészülék-
meghibásodás a C osztályú túlfeszültség-
levezetôkben lévô teljesítményvariszto-
rok tönkremenetele volt. Az ellenôrzések
során beigazolódott, hogy a meghibáso-
dásokat egyértelmûen a C osztályú túlfe-
szültség-levezetôk túlterhelôdése okozta.
Ez azért jött létre, mert a B villámáram-le-
vezetôk és a C osztályú túlfeszültség-leve-
zetôk koordinációja a védelmi rendszer hi-
bás felépítése miatt nem mûködött. Ese-
tenként ugyanis – tervezôi-kivitelezôi hiba
miatt – az egymáshoz közel elrendezett B
és C védôkészülékek közé a csatoló „hi-
dat” nem építették be, illetve a B és C fo-
kozatok között elôírt legkisebb kábel
nyomvonalhosszat (15 métert) nem ala-
kították ki. Több esetben pedig elôfordult,
hogy a fôvállalkozó rosszul értelmezett
„takarékossága” miatt a védôkészülékek
különbözô fokozatait nem azonos gyárt-
mánycsaládból építették be, vagyis más-
más gyártóktól „olcsóbban” vásárolták
azokat, és emiatt a gyártó cégek által elô-
írt koordinációs feltételek nem teljesültek,
így a készülékek közötti összehangolt
mûködés sem jöhetett létre. Több esetben
a villámáram-vezetô nyomvonal hibája
okozott meghibásodást. 

Mindebbôl több tanulságot is levonha-
tunk: Ha bevizsgált kész típusmegoldást

alkalmaztak volna, nem következtek vol-
na be ilyen meghibásodások! Nem ele-
gendô tehát csak a védôkészülékek he-
lyes kiválasztására és jó minôségére
ügyelni, hanem a védelmi rendszer felépí-
tésének szabványkövetelményeit is – a
teljes védelmi rendszerre nézve – be kell
tartani.

Összetett követelmények 

Az EMC-követelményeknek megfele-
lô belsô villám- és túlfeszültség-védelem
szabványkövetelmény-rendszere sok vil-
lámvédelemmel foglalkozó tervezô és
kivitelezô szakember véleménye szerint
jelenleg bonyolult, összetett, és ezért
még sokak számára nehezen áttekinthe-
tô, és emiatt nehezen tervezhetô. Ezért a
gyakorlatban nem mindig sikerül az ösz-
szes vonatkozó követelménynek megfe-
lelô, hibátlan külsô és belsô villámvédel-
met tervezni és létesíteni! Ez kifogásként
a már eddig elôfordult hibákra részben fi-
gyelembe vehetô ugyan, de magyarázat-
ként nem fogadható el! 

Szabványosítás

A szabványosítási problémáknak a
megoldásához folyamatban van az MSZ
274 „Villámvédelem” szabvány 2M és 3M
lapjainak kidolgozása és az MSZ IEC
1312 – 1 „Az elektromágneses villámim-

1. ábra. Villámvédelmi panel kapcsolási
rajza

2. ábra. DEHNbloc/1 villámáram-levezetô körvonalméretei

Mûszaki adatok: DEHNbloc/1 (Cikkszám: 9000 111)

Szabványkövetelmények: E DIN VDE  0675-6 : 1989-11 és
6/A1:1996-03

Max. megengedett üzemi feszültség: 255 V/50 Gz
Utánfolyó f zárlati áram megszakítóképesség: 3 kA eff

Villám-lökôáram levezetôképesség (10/350) 50 kA 
Védelmi szint: ⊆ 4 kV
Megszólalási idô: ⊆ 100 ns
Elôtét olvadóbiztosító (csak akkor szükséges, 160 A gL/gG
ha elôtte még nincs beépítve):

Zárlatszilárdság a beépített zárlatvédelemmel: 50 kA
Hômérséklettartomány: –40 °C …+80 °C
Csatlakozóvezeték keresztmetszete: min. 10 mm2 – max. 50 mm2

Rögzítése: 35 mm kalapsín EN 50022
Védettsége: IP 20
MEEI és ELMÛ RT engedélyek érvényessége: határidô nélküli
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program: a DEHNinfo CD Rom. (1000
forint + 12% áfa áron megvásárolható a
Magyar Elektrotechnikai Egyesület Tit-
kárságán, Bp., V. Kossuth Lajos tér 6–8.
III. emelet.)

A tervezést segítô program a szabvá-
nyok ismeretében javaslatot tesz a véden-
dô épület vagy építmény villámvédelmi
csoportosítására és a létesítendô villám-
védelem fokozataira, kiegészítve az eddi-
gieket az MSZ 274 -3M (.B0..B4 ) belsô
villámvédelem fokozattal és az MSZ IEC
1312-1 villámvédelmi osztályok ( I.–II. –
III.–IV.) elvárásaival és az MSZ EN 61000
EMC szabványkövetelmények fokozata-
ival. Ezek az eredmények felülbírálhatók,
és a biztonság irányába szigo-
ríthatók, és a szigorítások a fo-
kozottabb védelem irányába
megváltoztathatók. 

Automatikus ellenôrzô
program 

A csoportokat és fokozato-
kat a tervezô szabadon módo-
síthatja, de csak addig, amíg a
változtatásokat a szabványok
megengedik! A kapott ered-
ményeket végül a program
segítségével ellenôrizni is le-
het.

Növelt levezetôképesség 

Örömmel számolhatunk be arról, hogy
az ívkifújásmentes DEHNbloc/1 (Art.Nr.:
900 111) villámáram-levezetô készülék
levezetôképessége 50 kA (10 / 350 µs)
(3. ábra). Ez már a szabvány legnagyobb
(I. oszt 200 kA) elvárásainak az egyfázi-
sú csatlakozás esetében  is megfelel. 

Az egypólusú kialakításban jelentôsen
megnôttek a villámáram-vezetô kötés-
pontok biztonsági tartalékai és terhelhetô-
sége. Ezzel együtt megnôtt a DEHNbloc/1
villámáram-levezetô elé beépítendô zárlat-
védô késes olvadóbiztosító névleges ára-
mának alsó értékhatára is, és 160 A gL/gG

lett! Ennek megfelelôen az egypólu-
sú ívkifújásmentes villámáram-le-
vezetô DEHNbloc/1 elé sorosan
csak akkor kell késes olvadóbiz-
tosítót beépíteni, ha az elôtte
lévô elosztóhálózaton a zárlat-
és túlterhelés- védelem 160 A
gL/gG -nél nagyobb.

Villám- és túlfeszült-
ségvédett fogyasztás-
mérô

Az elôzô cikkekben be-
mutattuk a PROT-EL által

kifejlesztett villám,- és túlfeszültségvé-
dett fogyasztásmérôegység- családot,
melynek különbözô változatai HENSEL
mûanyag fogyasztásmérô- tokozatokba
kerültek beépítésre, bevizsgálásra és
áramszolgáltatói jóváhagyó elfogadás-
ra! Ezek a készre szerelt egységek
alkalmasak mind a B, mind a B és C ko-
ordinált túlfeszültség-védelmi fokoza-
tok fogadására.

Elôszerelt villámvédelmi panel

A villám- és túlfeszültségvédett fo-
gyasztásmérôkhöz elkészült a pecsétzár
alá beépítendô elôszerelt, bevizsgált és
mintavédett villámvédelmi panel új ki-
vitele is (1. ábra) . Ez már a növelt vil-
lámáram-levezetô-képességû ívkifú-
jásmentes 3x DEHNbloc/1 villámáram-
levezetô készülékekkel készült. A DEHN
cég laboratóriumában, Neumarktban
1999 decemberében a villámvédelmi
panel szabványos villámlökô vizsgálatai
sikeresen befejezôdtek. Beépítését a
fogyasztásmérô egységben, a fogyasz-
tásmérô elé, az áramszolgáltatók által
elfogadott, pecsétzárral lezárható to-
kozatok mindenfajta változataiba en-
gedélyezték!

Fehér Zoltán
3. ábra. DEHNbloc/1
villámáram-levezetô



A villámvédelem
joghelyzete

A BM 3/2000 (I. 31.) ren-
delet alapján az MSZ 274 „Vil-
lámvédelem” szabvány to-
vábbra is kötelezôen alkal-
mazandó szabvány maradt.
Ez azt jelenti, hogy ha a szab-
vány megítélése szerint egy
adott épület vagy építmény
természetes villámvédettsége
nem megfelelô, és a szabvány
valamilyen fokozatú villám-
védelmet elôír, akkor azt köte-
lezô létesíteni, és az elôírt idô-
közönként (3, 6, illetve 9 éven-
ként) ellenôrizni kell.

Kapcsolási túlfeszültségek
Fogyasztók ki-bekapcsolá-

sa, zárlatvédelem mûködése,
karbantartási lekapcsolások,
hálózati tranziensek naponta
ugyancsak számtalan túlfe-
szültség-impulzust gerjeszte-
nek a hálózaton. Ezek csak
hullámformájukban különböz-
nek a villámhatásoktól, de
azokhoz hasonlóan gyakran
meghibásodásokat okoznak.

Belsô villámvédelem 
és túlfeszültség-védelem

A villámcsapások és kap-
csolási túlfeszültségek a csa-
ládi házakban és lakásokban
üzemelô televíziókat, videó-
kat, háztartási készülékeket,
számítógépeket stb. – a bizto-
sítótársaságok adatai szerint –
sokkal gyakrabban teszik
tönkre, mintsem gondolnánk,
mert a külsô villámvédelem
nem védi meg az elektroni-
kus berendezéseket a túlfe-
szültségek romboló hatásai-
tól. Ezek ellen csak egy mó-
don lehet védekezni, ha szab-
ványos belsô villám- és túlfe-
szültség-védelmet létesítünk. 

Kedvezô beépítési feltételek 
A belsô villámvédelem és

túlfeszültség-védelem létesí-
tése mindenekelôtt biztonság

kérdése. Az áramszolgáltatók
támogatják a villámvédelem
és túlfeszültség-védelem lé-
tesítését, ezért a B villám-
áram- levezetôket a MEEI és
az áramszolgáltatók bevizs-
gáltak, és beépítését engedé-
lyezték a méretlen fôvezetéki

szakaszon, pecsétzár alatt, a
fogyasztásmérô elôtt.

PROT-EL által kifejlesztett
villám- és túlfeszültségvédett
fogyasztásmérô egység min-
tavédett kivitelben, HENSEL

tokozatban, beépített B és C
fokozatú védelemmel, készre
szerelten kapható, és az áram-
szolgáltatók elôzetes engedé-
lyével beépíthetô.

Ívkifújásmentes
B osztályú villámáram-
levezetôk

A kisfeszültségû villamos
energiaellátó hálózatok eddig
ismert villámáram-levezetô
védôkészülékei mind ívkifú-
jással mûködô speciális szik-
raközök voltak. Pédául a
nagyfogyasztóknál alkalma-
zott DEHNport MAXI szikra-
közök egyrészt az ív kifújása,
azaz az ív hosszának nyújtása
révén valósítják meg a szikra-
közre elôírt megszakító ké-
pességet, másrészt a viszony-
lag kisméretû készülékházból
az ív kifújásával a készüléken
kívülre kiviszik az ívimpedan-
cián disszipáló energia zömét,
és így védik meg a készülék-
ben lévô alkatrészeket a fellé-
pô igénybevételek károsító
hatásaitól. 

Az ívkifújásmentes
villámáram-levezetô elônyei

A DEHNbloc®ívkifújásmen-
tes villámáram-levezetô ké-
szülékek alkalmazásakor nem
kell semmilyen különleges be-
építési feltételeket teljesíteni,
és nem követelmény többé
az sem, hogy egy külön mû-
anyag tokozatba kellene be-
építeni a készüléket, és a kö-
zelében lévô csupasz, feszült-
ség alatt álló fémrészek és a
készülék között elôírt jelen-
tôs távolságokat be kellene
tartani.

Kisebb helyigény
A korábbi „ívkifújó” típu-

sú, B osztályú villámáram-le-
vezetô védôkészülékek be-
építésekor több olyan elô-
írást is be kellett tartani, me-
lyek mindegyike valamilyen
formában az ív kifújása miatt
vált szükségessé, és ame-
lyek miatt a készüléknek
helyigény- és költségnövelô
hatása volt.

Például az ív kifújása miatt
a kisfogyasztóknál az MSZ

447 szabvány szerint az ívki-
fújó típusú villámáram-leveze-
tôt külön önálló mûanyag to-
kozatba kell beépíteni.

Fentiekbôl következik,
hogy a DEHNbloc készülé-
kek beépítési helyigénye az ív-
kifújásos típusokhoz viszo-
nyítva sokkal kisebb lett, a kü-
lön tokozatok és szerelvények
költségei is elmaradnak. Épü-
letfelújítások esetén utólagos
beépítésük nem okoz problé-
mát amiatt, hogy netán nem
állna rendelkezésre elegendô
hely a már meglévô fôelosztó-
ban.
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2. ábra. B osztályú ívkifújás-
mentes DEHNbloc/3® és
DEHNbloc/1® körvonalméretei

Dehn védôkészülékek
Az utóbbi évtizedek tapasztalatai igazolták,
hogy EMC-orientált villámvédelem és
túlfeszültség-védelem nélkül a korszerû
elektronikus rendszereket nem lehet
biztonságosan üzemeltetni.

3. ábra. három- és négypólusú
C osztályú DEHNguard TNS
230/400 FM túlfeszültség-
levezetô

1. ábra. B osztályú ívkifújás-
mentes DEHNbloc/1® készülék

DEHNbloc®/1

DEHNguard®
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Megnövelt 50 kA (10/350)
levezetô-képesség

Örömmel számolhatunk be
arról, hogy a DEHNbloc/1
(Art. Nr: 900 111) ívkifújás-
mentes villámáram-levezetô
készülékek levezetôképessége
a szabvány (Pl. I. = 200 kA)
elvárásainak is megfelel, és
egy szikraköz az egyfázisú
csatlakozás esetében elôírt 50
kA (10/350) villámimpulzus
levezetésére is alkalmas.

Elhagyható olvadóbiztosító
betét és aljzat

A DEHNbloc/1 villám-
áram-levezetô elé beépíten-
dô zárlatvédô késes olvadó-
biztosító névleges árama 160
amper gL / gG. A levezetô-
ágba, a DEHNbloc/1 elé so-
rosan csak akkor kell késes
olvadóbiztosítót beépíteni, ha
az elôtte lévô zárlat és túlter-
helés-védelem 160 amper
gL/gG -nél nagyobb.  DEHN-
bloc utánfolyó földzárla-
tiáram-korlátozó képessége
– a nyomásvezérelt zárt szik-
raköz nagynyomású ívoltó
hatása következtében – a le-
vezetôn át a föld felé utánfo-
lyó zárlati áramot a várható
érték több mint felére korlá-
tozza és az áramfolyást ko-
rábban kioltja.

Villamosenergia-ellátás
folyamatossága 

Villámcsapás esetén nem
közömbös, hogy az olvadó-
biztosító villámcsapáskor kiol-
vad-e vagy sem, és az energia-
ellátás folyamatos marad-e
vagy sem. 

A DEHNbloc villámáram-
levezetôk 3 kA 50 Hz-es füg-
getlen földzárlati áramig olyan
mértékben képesek korlátoz-
ni az utánfolyó zárlati áramot,
hogy az NH 63 A gL, vagy an-
nál nagyobb késes olvadó-
betétek nem olvadnak ki, és
folyamatos marad a villamos-
energia-ellátás.

C osztályú
túlfeszültség-levezetô
készülékcsalád

A DEHNguard T készülék-
család, egy- és többpólusú
túlfeszültségvédô készülék
konstrukció, cserélhetô fém-
oxid varisztorbetéttel, ame-
lyik egységes alkatrész bá-
zisra épülve gazdaságos gyár-
tást és versenyképes áron va-
ló értékesítést tesz lehetôvé. A
cserélhetô betétek az üzemel-

tetô számára is elônyösek,
mert esetleges meghibásodás
esetén nem kell az egész ké-
szüléket kicserélni, hanem
elegendô csak a meghibáso-
dott betétet cserélni. 

A C osztályú túlfeszültség-
levezetôket az LPZ1/2 vagy
ennél magasabb villámvédel-
mi zónahatáron kell beépíteni.
A C osztályú levezetôk a DIN-
VDE 0675 Teil 6. C követel-
ményosztályának (a III. túlfe-
szültség-kategóriának) felel-
nek meg. 

A C osztályú túlfeszültség-
levezetôk nem alkalmasak a
villámáram (10/350) leveze-
tésére, hanem csak az ún. túl-
feszültség- „tüskéket” (8/20)
tudják levezetni és korlátozni. 

Figyelem! A C osztályú túl-
feszültség-levezetôket (8/20)
soha sem szabad villámáram
(10/350)- igénybevételnek ki-
tenni, mert szétrobbannak.
Ilyen feladatra csak a B osztá-
lyú (10/350) villámáram-le-
vezetôk alkalmasak.

Biztonsági lekapcsoló
és kijelzô szerkezet

A fémoxid varisztorok tulaj-
donsága, hogy jelleggörbéjük
a gyakori túlterhelés hatására
egyre kisebb feszültségen
megszólal és a föld felé leve-
zet. Ez elôször csak a varisztor
melegedését, késôbb azonban
egy lavinaszerûen gyorsuló
hôre futását, és végül a varisz-
tor szétrobbanását okozhat-
ja, ha ezt megelôzve, még
idôben a varisztort le nem
kapcsoljuk a hálózatról. 

A fémoxid varisztorok túl-
terhelési problémáira való te-
kintettel a túlfeszültség-leveze-
tô készülék szabvány a gyár-
tóknak elôírja, hogy minden C
osztályú fémoxid varisztort
tartalmazó készülékbe egy
biztonsági lekapcsoló és kijel-
zô szerkezetet is be kell építe-
ni, amely a varisztor megen-
gedhetetlenül nagy melege-
désekor a készüléket auto-
matikusan lekapcsolja a háló-
zatról. Ha a készülékekbe be-
épített biztonsági leválasztó
szerkezet a levezetôt lekap-
csolja a hálózatról, akkor az
utána lévô fogyasztók tápfe-
szültség-ellátását nem szakít-
ja meg a szerkezet, ezért az
energiaellátás folyamatos ma-
rad. 

Az FM távkijelzôs típusú
készülékekben még egy gal-
vanikusan független segéd-
kontaktus is be van építve,
amelyrôl az üzemeltetônek
jelzés is adható, hogy „Vi-

gyázat! Megszûnt a túlfeszült-
ség-védelem”, ezért a készü-
léket késedelem nélkül ki kell
cserélni egy hibátlanra, mert
különben a következô túlfe-
szültség-impulzus tönkretehe-
ti a védetlen berendezést.

DEHNguard® túlfeszültség-
levezetôk beépítése

A C osztályú levezetôket a
fogyasztásmérô után, a mért
hálózaton lévô elosztószekré-
nyekbe javasolt beépíteni. A C
osztályú levezetôk helyét min-
dig épületen belül egy maga-
sabb LPZ zónahatáron kell
megválasztani oly módon,
hogy ugyanazon készülékek
egyszerre teljesíthessék mind
az LPZ villámvédelmi védôzó-
na elvárásait, mind pedig az
SPZ kapcsolási védôzóna-kö-
vetelményeket. 

A készülékek beépítése
rendkívül egyszerû. A készü-
lékek a kismegszakítókhoz
hasonlóan kalapsínre rögzít-
hetô kivitelben készülnek. A
kismegszakítókhoz használt
szabványos 35 mm-es kalap-
sínre egyszerûen felpattintha-
tók. A készülék bekötôkap-
csai képesek mind vezetéket,
mind szabványos fésûsínt
csatlakoztatni.

A T-típusú cserélhetô beté-
tek lehetôvé teszik, hogy a
tönkrement varisztoregységet
minden segédeszköz vagy ké-
ziszerszám nélkül, egyszerû
dugaszolással kicseréljék. A
készülékek alsó kapcsai a vé-
dendô fázisok, illetve a kék
nullavezetô bekötésére szol-
gálnak, míg a felsô kapcsok
fésûsínnel közösítve egyszer-
re az EPH-ba beköthetôk.

Energetikai
koordináció

Épületek villamosenergia-
elosztó hálózatán, a villám-
áram-levezetô biztos mûkö-
désének egyik feltétele, hogy
a villámáram-levezetô szik-
raköz és a túlfeszültség-leve-
zetô védôkészülékek között
kellôen nagy csatoló indukti-
vitás legyen beépítve. 

Egy egyenes vezetônek is
van számottevô induktivitása,
így a készülékek közötti kábe-
lek is jelentôs impedanciát
képezhetnek, melyek induktív
összetevôje függ a földe-
lôrendszerrel együtt alkotott
kábelhurkok felületétôl, a ké-
szülékek közötti kábelszakasz
hosszától, valamint a kábelek

típusától. A gyakorlatban el-
végzett ellenôrzô mérések
alapján a szükséges csatoló
induktivitás minimum értékét
(15 µH) kb. 15 méter hosszú
kábelszakasz saját induktivitá-
sa valósítja meg.

A katalógus elôírása szerint
ezért a védelem helyes mûkö-
déséhez a DEHNbloc és
DEHNguard T készülékek kö-
zött legalább 15 méter veze-
téknyomvonal távolság be-
építése szükséges. Az eddigi
gyakorlat szerint azonban ez
számos esetben helyszûke
vagy elrendezési okok miatt
nehézségekbe ütközik.

DEHNbridge csatoló fojtó
Ezt a problémát oldja meg

35 Amper, illetve 63 Amper
terhelhetôségig a DEHNbridge
35 és DEHNbridge 63 Ampe-
res nyitott vasmagos csatoló
fojtótekercs mint koncentrált
csatoló impedancia. 

5. ábra. DEHNbridge 35 és 63
csatoló fojtótekercsek
méretrajzai

4. ábra. DEHNbridge 63 Art.
Nr: 900 122 csatoló
fojtótekercs



A villámáram-levezetô és
túlfeszültség-levezetô készü-
lékek a DEHNbridge csato-
lófojtó közbeiktatásával egy-
más mellé kis helyre is be-
építhetôk, de melegedési
szempontból el kell viselniük
a legnagyobb tartós üzemi
áramot és a (10/350) vil-
lámágáram-impulzus (hôha-
tás, erôhatás) rájuk jutó ré-
szét is.

D osztályú
túlfeszültség-levezetôk

A szabványos energiaellátó
hálózaton telepített többlép-
csôs belsô villám- és túlfe-
szültség-védelem finom foko-
zata mindig egy D osztályú
túlfeszültségvédô készüléknek
kell lennie, amelyet: 

• vagy az épület villamos-
energiaelosztó hálózatának fi-
nom védelmeként fixen, falba
süllyesztett védôkészülékként
beépítenek,

• vagy a védendô elektro-
nikához rendelik hozzá, repü-
lôcsatlakozóval bekötve,

• vagy dugaszolható toko-
zatban a jelvezeték finomvé-
delmével közös tokozatba
egybeépítve mint kombinált
védôkészülék jelenik meg.

A D osztályú túlfeszültség-
levezetô készülék feladata

Villámcsapáskor vagy a
kapcsoláskor fellépô tranziens
túlfeszültség-igénybevételek
esetén – a védendô berendezés
bemenetén – az EMC szab-
ványban (MSZ EN 61000-4-5)
elôírt határérték alá kell korlá-
tozza a fellépô túlfeszültséget.
Ezért ezeket a védôkészülé-
keket a védendô berendezés
bemenethez a lehetô legköze-
lebb kell beépíteni.

A D osztályú finom túlfe-
szültségvédô készülékek
azonban egyedül önmaguk-
ban nem képesek a villám-
csúcsigénybevételeket elvi-
selni, csak távoli villámhatá-
sok kivédésére és kis impul-
zusenergiák levezetésére al-
kalmasak. Ezért várhatóan
nagyobb impulzusterhelések
esetén a többlépcsôs védelmi
rendszerben a D osztályú ké-
szüléknek az eléje beépített C
osztályú túlfeszültség-leveze-
tôvel és a B osztályú villám-
áram-levezetô védôkészülék-
kel összehangoltan, azokkal
együtt (koordináltan) kell mû-
ködnie. Mûködtetnie kell tud-
ni a C-, majd a B-fokozatot,

miközben kimenetén az EMC
szabványban elôírt szint alá
kell korlátoznia a túlfeszültsé-
get. Ezért fontos, hogy a több-
lépcsôs védelemi rendszerben
a beépített védôkészülékek
mindegyike egy ugyanazon
gyártó cég által gyártott, és
paramétereikben összehan-
golt mûködésû készülék le-
gyen, hogy azok összehan-
golt mûködése biztonsággal
tervezhetô legyen, továbbá,
hogy bevizsgált és tanúsítvá-
nyokkal igazolt, megbízható
mûködésû, többlépcsôs vé-
delmi rendszer mûködni tud-
jon.

Épületekben helyhezkötötten
beépíthetô D osztályú
túlfeszültség-levezetôk

Irodaépületekben, munka-
helyeken és lakásokban egy-
re gyakrabban alkalmaznak
különbözô parapet- vagy pad-
lócsatornákba szerelhetô sze-
relvényeket és csatlakozókat,
ahova a régebbi típusú D osz-
tályú védôkészülékeket csak
szerelési problémák megol-
dásával lehetett beépíteni.

DEHNrail FML egyfázisú D
osztályú túlfeszültségvédô
készülék

A DEHN cég ennek megol-
dására kínál ezzel az új gyárt-
mányválasztékából egy köny-
nyen szerelhetô DEHNrail
...FML túlfeszültségvédô ké-
szülékcsaládot, amely duga-
szolóaljzatok elôtt beépítve al-
kalmas a 24, 48, 60, 120, és
230 volt-os hálózatok D osz-
tályú finom túlfeszültség-vé-
delmére.

A zárlatvédelem mûködé-
sekor vagy kapcsoláskor
fellépô túlfeszültségek, vala-
mint távoli villámcsapás által
indukált túlfeszültségek el-
len ez a D osztályú védôké-
szülék-típus önmagában is
védelmet nyújt a három ve-
zetô (fázis-föld és a nulla-
föld) között. 

A DEHNrail készülék köny-
nyû szerelhetôsége révén több
további elônyös adottsággal
rendelkezik:

• a készülék kismegszakí-
tóval azonos profilméretû,

• a készülék kalapsínre fel-
pattintva rögzíthetô,

• a készülék vezetékcsatla-
kozása sorkapocsbekötéssel
történik,

• zöld lámpakijelzés „üzem-
kész” állapotot jelez,

• a készülékbe beépített
kettôs biztonsági lekapcsoló
készülék védi a varisztorokat
a szétrobbanás ellen,

• piros lámpakijelzés „meg-
hibásodás miatt lekapcsolt” ál-
lapotot jelez,

• galvanikusan független
FM (bontó) kontaktus a hiba
távkijelzésére szolgál,

• a készülék elé az adatla-
pon megadott (16 A gL) név-
leges értékû vagy annál ki-
sebb zárlatvédelmet kell be-
építeni. 

Háromfázisú DEHNrail FML
túlfeszültség-levezetô
készülék 

Ez a védôkészülék elô-
nyösen alkalmazható a kü-
lönbözô túlfeszültség-érzé-
keny háromfázisú fogyasztói
berendezések és készülékek
D osztályú túlfeszültség-vé-
delmére. Felszerelése, rögzí-
tése egyszerûen az egyéb
készülékekhez hasonlóan,
kalapsínre felpattintva tör-
ténik. A készülék profilmére-
te a szabványos kismegsza-
kítóéval azonos, a szélessé-
ge 3 TE egységnyi. Beépíté-
sének helye lehet vagy ma-
gában a védendô berendezés
tokozatában, vagy az épület

energiaelosztó rendszerében,
a védendô berendezéshez
legközelebbi alelosztóban,
vagy a szerelvénycsatorná-
ban, közvetlenül a védendô
berendezés csatlakozója
elôtt.

Villamos bekötése rend-
kívül egyszerûen, sorka-
pocs csatlakozással törté-
nik. Ebben az új 4 pólusú
(L1, L2, L3, N, és PE) túlfe-
szültségvédô készülékben a
vonatkozó szabványelôírá-
soknak megfelelôen egy
biztonsági leválasztó és op-
tikai kijelzô szerkezet is be
van építve.

A zöld fénykijelzés az üzem-
kész állapotot, a piros fényki-
jelzés pedig a túlfeszültség-
védelem lekapcsolt állapotát
jelzi. Ilyenkor a védôkészülék
nem kapcsolja le azonban a
kimenô feszültséget.

Ezért a túlfeszültség-vé-
delem lekapcsolását hang-
vagy fényjelzéssel célszerû
kijelezni, mert a következô
túlfeszültség-igénybevétellel
szemben a védendô beren-
dezés már finomvédelem
nélkül maradt és védtelen.
Ezért távkijelzésére egy gal-
vanikusan független „bon-
tó” kontaktus is be van épít-
ve a készülékbe, mellyel
vészjelzés adható a hibaelhá-
rító szolgálatnak, hogy a vé-
dôkészüléket haladéktalanul
cserélje ki.

NSM-Protector

Ilyen például a falba süly-
lyesztett és túlfeszültségvé-
dett dugaszolóaljzat-család,
az NSM-Protector. Az ábra
egy szokásos védôérintkezôs
süllyesztett dugaszolóaljzatot
mutat be túlfeszültség-véde-
lemmel egybeépítve.
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8. ábra. NSM-Protector:
túlfeszültségvédett dugaszoló-
aljzat

6. ábra. Egyfázisú DEHNrail

7. ábra. DEHNrail 230/3N FML
háromfázisú túlfeszültségvédô
készülék
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Dugaszolhatóan 
csatlakoztatható
túlfeszültség-levezetôk

A D osztályú túlfeszültség-
levezetôket a hálózat hossza
mentén a méretezési lökô-
feszültség I. és II. túlfeszült-
ség-kategóriák átmenetén a
készülékek hálózati tápegysé-
gek és jelvezeték bemenetén,
mint finom túlfeszültség-vé-
delmet egyre gyakrabban du-
gaszolhatóan, a védendô be-
rendezések közvetlen beme-
netén csatlakoztatják. Így ha
az épületen belül megváltoz-
tatják a védendô elektroni-
kus berendezés elhelyezését,
akkor a D osztályú védôké-
szüléket mindig vele együtt
mozdítják, és így a D osztályú
túlfeszültség-védelem is válto-
zatlanul mûködôképes ma-
rad. 

Ilyen típusú védôkészülé-
kek láthatók a mellékelt képe-
ken. A készülékek mûszaki
adatai a katalógusokban meg-
találhatók.

Fehér Zoltán
9. ábra. Dugaszolhatóan csatlakoztatható D osztályú túlfeszültség-levezetôk

FAX-PROTECTORDATA-PROTECTOR
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NET-PROTECTOR
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DEHNinfo CD ROM a villámvédelem tervezését
segítő számítógépes program

Villámvédelem tervezése
A villámvédelem tervezése megfelelő szakmai felkészültséget, a vonatkozó
szabványok tételes ismeretét, és nagy tervező - kivitelezői tapasztalatot igényel.
Aki ilyen feladatokat már megoldott az tudja, hogy a különböző épületek és
építmények villámvédelmének tervezése és megvalósítása eddigiekben is rendszerint
összetett, és sok esetben bonyolult egyedi feladatot jelentett mind a tervezők, mind a
kivitelezők számára. Az új szabványok érvénybelépésével ez a műszaki feladat sokak
számára még bonyolultabbnak tűnik. Reméljük, hogy az ilyen feladatokat a jövőben a
számítógéppel segített villámvédelem tervezését segítő program nemhogy
bonyolultabbá, hanem sokkal egyszerűbbé és gyorsabbá teszi.

DEHNinfo CD ROM
A DEHN + SÖHNE GMBH + CO. KG. Magyar Képviselete a Budapesti Műszaki
Egyetem Nagyfeszültség-technika Tanszékkel együttműködve elkészítette a
számítógéppel segített villámvédelmi tervező program (CAD) magyar DEHNinfo CD
ROM változatát. A korábbi német nyelvű belső villámvédelem tervező program
magyar nyelvű változata tehát készen van.
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A CD lemezen két videofilm is látható, melyek közül az egyik ismerteti az EMC
orientált villámvédelem lényegét, a másik pedig a többlépcsős védelmi rendszerek
energetikai koordinációját mutatja be. A lemezen található oktató ábrák a téma jobb
megértését segítik elő.
A külső- és belső villámvédelem tervezését segítő program teljes mértékben
illeszkedik a magyar MSZ 274 és MSZ IEC 1312-1 szabvány módosított előírásokhoz
is, és a témában kapcsolódó szabványkövetelmény rendszer figyelembevétele mellett
jelentősen megkönnyíti és meggyorsítja a villámvédelmi tervezők munkáját.
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Az MSZ 274 �Villámvédelem� szabvány szerinti csoportosítás a program alábbi
ábráin látható.
A korábbi ismert villámvédelmi csoportosítás kiegészült a másodlagos villámhatások
és túlfeszültségek következménye szerinti MSZ 274 - 2M csoportokkal (H1...H5), és a
program segít meghatározni az épület, illetve az építmény villámvédelmi csoportokba
sorolását.
A következő képek sorrendben a szoftver által felkínált tervezői döntéshelyzeteket és
az eredményeket ábrázolják:
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A tervező program a szabványok ismeretében javaslatot tesz a létesítendő
villámvédelmi berendezés fokozataira, kiegészítve az eddigieket az MSZ 274 -3M
(B0..B4) belső villámvédelem fokozatának valamelyikével és az MSZ IEC 1312-1
villámvédelmi szintek ( I. II. vagy III-IV.) elvárásaival és az MSZ EN 61000 EMC
szabvány követelmények fokozataival. A kapott eredmények a biztonság irányába
módosíthatók, és a fokozottabb védettség irányába megváltoztathatók.

Automatikus ellenőrző program
Az eredményeket a programban lévő követelmény rendszer teljes áttekintése
birtokában ellenőrizni lehet. Ha hibás, vagy összeférhetetlen végeredmény született
volna akár a csoportosításban, akár a fokozatoknál, azokat az ellenőrző program
automatikusan ellenőrzi, rögtön javítja is.

Nyomtatható eredmények
A kapott eredmények, a villámvédelmi rendszerrel szemben támasztott
szabványkövetelmények, a kapcsolási rajzok, illetve a készülékismertetők
kinyomtathatóak.
A program által közölt eredményt azonban mindig kritikával kell fogadni, és a
hivatkozott szabványok alapján tételesen ellenőrizni kell az eredményt is, mert az
esetleg előforduló hibákért vagy tévedésekért a felelősség nem a számítógépet terheli,
hanem mindig a tervezőt!
DEHNinfo CD ROM részletes ismertetésére az 1999. 11. 10.-re meghirdetett �MEE
XI. Villámvédelmi konferencia és kiállítás� egész napos rendezvénye keretén belül
került sor. A program már egy 486-os számítógépen futtatható.
A villámvédelmi tervezéssel és kivitelezéssel foglalkozó szakemberek a DEHNinfo
CD lemezeket a Magyar Elektrotechnikai Egyesület titkárságán (V. Budapest Kossuth
Lajos tér 6-8. Tel: 353 0117 / Fax: 353 4069) 1120,- Forintért megvásárolhatják.
Vidéki megrendelőknek DEHNinfo CD lemezt (postai utánvéttel) elküldik! A lemez
esetleges szállítási sérüléséért az egyesület azonban semminemű felelésséget nem
vállal!

        Fehér Zoltán
        cégképviselő
     DEHN + SÖHNE
     GMBH+CO. KG.
Magyarországi képviselet
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