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TÁJÉKOZTATÓ A HARMONIKUS ZAVAROKRÓL  

 

- ÜZEMELTETŐKNEK - 
 

 

Önök a munkájuk során vélhetően korszerű gyártó- és kiszolgáló berendezéseket 

üzemeltetnek, melyben az egyenáramú-, vagy frekvenciaváltós hajtás, a teljesítmény 

elektronikus szabályozása, illetve PC/PLC stb. vezérlés, az irodatechnikában a korszerű 

irodatechnika, az UPS – szünetmentes áramforrások – alkalmazása természetes.  

 

A villamos szabványok - az EN 2364, illetve az EN 50160; az EN 61000-6-4, az IEEE Standard 512, 

szabványok, valamint a G5/4 előírásai - ezeket a berendezéseket gyűjtőnéven „nemlineáris” 

eszközöknek nevezik, mivel a be- és kimeneti teljesítmény aránya független pld. a bemeneti 

feszültségtől, a vezérlés legegyszerűbben az áram jelalak befolyásolásával szabályozható. Az 

áram jelalak változása viszont működési anomáliákat okoz, melyek hibalehetőségként nehezen 

értelmezhetőek.  

 

A könnyebb megértéshez hasonlítsuk össze a hagyományos- és a nemlineáris vezérléseknek az 

áram szinuszos jelalakjára történő visszahatásai között. A diagramoknál jól látható, hogy az 

elektronikus teljesítményszabályozás esetén a bemeneti áram a bemeneti feszültség értékével 

ellentétesen változik, mivel az elektronikus szabályozás a kimeneti teljesítmény effektív 

értékének stabilitását biztosítja. 

 
A teljesítmény elektronikus szabályozás egyszerű, gyors és pontos, azonban - mint minden jónak – a 

korszerű vezérlésnek is van árnyoldala, az áram jelalak torzulása. 
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Az Önök által üzemeltetett hálózaton is ilyen a szinusz hullám jelalakja? Lehetséges, csak Ön még nem tud róla! 

 

A jelalak torzulás, más néven „vezetett zavar”, mely könnyedén halad mind a kis-, mind a 

középfeszültségű hálózatokon, terjedésekor számára a transzformátor sem akadály, hagyományos 

műszerrel nem mérhető, vizsgálata a tároló oszcilloszkóppal lehetséges, de nem elégséges. 

Műszeres vizsgálat nélkül az alábbiak alapján ismerhető fel a harmonikus zavar okozta 

anomália, mely hatásokat vélhetően már Önök is tapasztalhatták, legfeljebb azok okát nem ismerték: 

 

- legegyszerűbb, pontosabban a leggyakoribb ismert ok a hagyományos fázisjavító-, vagy a 

régebbi lámpatestekben, tápegységekben az ún. elektrolit kondenzátorok meghibásodása 

- indokolatlan védelmi működések - pld. megszakítók, biztosítók stb. – melyek műszaki okát 

igazolni nem tudják, visszakapcsolást követően látszólag minden hibátlanul üzemel 

- vezérlési hibák vagy leállások, olykor értelmezhetetlen hibaüzenettel, melyek műszaki okát 

igazolni nem tudják, visszakapcsolást követően látszólag minden hibátlanul üzemel 

- a fenti, általunk csak „fantom hiba”-nak elnevezett eseményeken túl sajnos előfordulhatnak 

különböző, de általában indokolatlan elektronikus meghibásodások, melyek okát a szerviz 

igazolni nem tudja, bár leggyakrabban a tápegységnél lépnek fel 

- meglepő- és értelmezhetetlen szabályozási-, vezérlési anomáliák, melyek miatt a gyártás 

minősége ingadozóvá válik, az anomáliák gép-, vagy kezelői hibára nem utalnak 

- érintésvédelmi vizsgálatok esetén – korszerű műszerrel mérve – a nulla vezetőn mért, f > 

65Hz frekvenciájú jelek miatt mérési bizonytalanság, vagy nem automata műszernél nem 

dokumentálható mérési eredmény 

- a föld alatt elhelyezett fémszerkezetek, pld. a villámvédelmi-, vagy EPH hálózati elemek 

indokolatlanul jelentős korróziója, ahol a korrózió esetleg csak értelmezhetetlenül korlátozott 

területen következik be 

- nagy egységteljesítményű szabályozók közelében az informatikai-, és/vagy audiovizuális 

kábelek fém köpenyén – a folytonosság megszakításakor - feszültség mutatható ki, egyes 

szerkezeti részeken a vezérlő- és szabályozó egységek kikapcsolása nélkül egyes – elvben 

földpotenciálon lévő – szerkezeti elemeken egyen-, vagy váltakozó feszültség mérhető, akár 

10Veff nagyságrendben is 

- a PE-, vagy PEN vezetőn a terhelési aszimmetriánál nagyobb, esetleg abnormálisan magas 

effektív értékű kiegyenlítő áram is mérhető 
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- a zavaresemények véletlenszerűek, sem térben-, sem időben be nem határolhatók, külső 

hálózati – pld. Áramszolgáltatói – zavarral össze nem kapcsolható 

- az események kiszámíthatatlanok, a hibás berendezések más környezetben – pld. szerviz 

műhelyében - hibátlanul üzemelnek  

 

A továbbiakban megadjuk a hatályos szabványajánlásoknak megfelelő terminusokat, de felajánljuk 

Társaságunk kötelezettség vállalás nélküli segítését a probléma bemutatására- és magyarázatára. 

 

Mi az elektromos hálózaton terjedő, ún. vezetett zavarás? 

Az elektromos hálózat minden eleme önmagában induktív-, kapacitív- és ohmos (veszteségi) 

elemekből álló elemi rezgőköri elemek sokasága, melyek az 50Hz-es alapjel hatására saját 

rezonanciafrekvencián az 50Hz-es frekvencia egész számú többszörösével – ezt nevezzük a 

harmonikus rendszámnak – rezeg. Ezek a saját rezgések által keltett, az alapjel többszörösének 

megfelelő frekvenciával kialakuló feszültség-, illetve áramjelek szuperponálódnak (hozzáadódnak) az 

50Hz-es rendszerfrekvencia alapjeléhez, eltorzítják az 50Hz-es szinuszos jelalakot, ezzel járulékos 

veszteséget-, a torzult jelalak miatt további vezetett-, vagy sugárzott zavarforrásként detektálhatók. 

 

Mi az elektromos hálózaton terjedő vezetett zavarás jellemzője? 

Az elektromos hálózat minden elemének rezonanciafrekvenciájának értéke függ a pillanatnyi hálózati 

állapot mellett a terhelési összetevőktől is, emiatt mind abszolút értékben-, mind az alapjel értékéhez 

mért fázishelyzetében- és  harmonikus összetevőiben időben gyorsan- és állandóan változik, 

önmagában jelentős induktív-, kapacitív- és ohmos (veszteségi) teljesítmény szállítására is képes. A 

torzult jelalak miatt megváltozik az adott effektív értékhez tartozó csúcsáramok értéke, valamint a 

változások sebessége, melyek összességében gyengítik a villamos szigetelés jóságát, a polarizálódás 

sebességének növekedése miatt globális- és/vagy lokális termikus gócpontok alakulhatnak ki, melyek 

hatására a készülékek- és vezetékek öregedési folyamatai felgyorsulnak. 

 

Hogyan vizsgáljuk a harmonikus zavarást? 

A harmonikus zavarás két alapvető meghatározását- és megítélését különböztetjük meg. A megítélés 

objektivitásához mindig rögzíteni szükséges a kiértékelés feltételeinek részletes meghatározását..  

 

- Feszültség harmonikus (MSz EN 50160; IEEE Standard 512) önmagában nem érdemes vizsgálni, 

mivel a zavar forrása nem ítélhető meg. A szabvány megkülönböztet kis- és középfeszültségű 

feltételrendszert, de ezek – mivel a standard Dy5 típusú transzformátorok a vezetett zavart 

gyakorlatilag nem korlátozzák – a műszaki paraméterek azonosak. A vonatkozó szabvány 

tartalmazza a feszültség – balansz, rendszerfrekvencia - paramétereit-, melyet a hatályos 

jogszabályok alapján célszerűen kiegészíthetünk a terhelési – áram-, teljesítmény, 

teljesítménytényező (cosφ) 50Hz-es értéke – vizsgálatával. 

 

Alapvetően az Áramszolgáltató- és a felhasználó – korábbi meghatározás szerint: fogyasztó – 

közötti villamosenergia átadási-, mérési ponton mérhető paraméter. A szabvány előírásai szerinti 

definíció az Áramszolgáltató minőségi szolgáltatása érdekében rögzíti, hogy THD(u) ≤ 8%-os 

értéke még megengedhető. Annak érdekében viszont, hogy az Áramszolgáltatói feltétel 

teljesíthető legyen, a Magyar Energia és Közszolgálati Hivatal (MEKH) engedélyezte azt a 

megszigorítást, hogy az egy felhasználó által generált feszültség harmonikus 

torzulásnövekedés nem lehet több mint a szabványban rögzített határérték 
1
/5-e, 

számszerűen ΔTHD(u) ≤ 1,6% 

 

- Az áram harmonikust (EN 61000-6-4, G5/4) a felhasználói berendezés generálja, de annak 

érdekében, hogy elhatároljuk a feszültség harmonikussal kialakuló rezonanciától, szükséges a 

spektrumokat is összehasonlítani. 
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Az egy felhasználói berendezés (EN 61000-6-4), illetve az IN > 16A csatlakozási teljesítményű 

felhasználó (G5/4) esetében a rezonancia- és az egymásra hatás kizárható, ha az áram 

harmonikus tartalma, a THD(i) = 10%-os értékét nem haladja meg.  

 

Műszakilag tehát elfogadott, hogy a fázis- és a nulla vezetéki áram esetében a harmonikus 

zavarkibocsátás nem lehet nagyobb, mint THD(i) ≤ 10% 

 

A mérést követően kiértékelést „a hét bár mely napján 10perces átlagolással- és 95%-os 

valószínűséggel” kell elvégezni. Önmagában az extrém(?) események száma – bár lehet okozója 

egy anomális kialakulásának - nem ad információt a bekövetkezés gyakoriságára, egy-egy esemény 

valós időtartamára, így az csak tájékoztató adat. 

 

Mi az elektromos hálózaton terjedő vezetett zavarás hatása? 

Az elektromos hálózaton terjedő feszültség- és áram sinus jelalakja jelentősen torzul, emiatt a 

pillanatnyi hálózati jellemzők-, illetve egy adott készülék adott pillanatnyi állapota alapján olyan 

rezonanciapont alakulhat ki, mely a készülék működésében téves jelként is értelmezhető. Mivel a 

jelszint aktuális rezonanciaállapota mellett a berendezés pillanatnyi állapota is szerepet játszik 

belátható, hogy a hiba bekövetkezésének valószínűsége nem definiálható, rendszertelen 

bekövetkezésű, nem-, vagy csak elvétve reprodukálható (fantom) esemény. A torzulás alapján 

matematikai módon a jelalak FOURIE sorfejtéssel a rendszer eltérő feszültségen- és frekvenciákon 

üzemelő, egymástól függetlenül változó feszültséggenerátorok párhuzamos kapcsolásaként 

definiálható. Az alapjel – 50Hz-es hálózati frekvencia – egész számú többszörösét felharmonikusnak 

nevezzük és azt a szorzószám egész értékével, az ún. harmonikus rendszámmal jellemezzük. 

Pld.: a 3. harmonikus rendszám az erősáramú elosztóhálózaton 3*50=150Hz, a 11. harmonikus 

rendszám az erősáramú elosztóhálózaton 11*50=550Hz-es jelnek felel meg. 

 

Műszeres vizsgálat nélkül milyen jelenségekből tapasztalható a vezetett zavarás? 
A villamos jelenség csak hatásaiból, főként egyes – térben jelentősen kiterjedt - elektronikus 
berendezések-, illetve rendszerek, pld. a hagyományos, statikus meddőenergia kompenzáció, 
számítástechnikai- vagy más, elektronikus vezérlésű, pld. PLC-s hálózatok, AUDIO és VIDEO 
rendszerek stb. eseti-, meghatározhatatlan – indokolatlan – leállása, az elektronikus-, illetve a 
fázisjavító rendszerek gyakori meghibásodása, mely hiba később a javítani szándékozó szakember 
számára nem igazolható, illetve reprodukálható. Korszerű eszközök esetén egyre többször tapasztalt 
jelenség a „feszültség nem megfelelő” jelzés. Oka, hogy a nulla- és a fázisvezető között mérhető 
feszültség – a rendszer felépítéséből adódóan a 3-al osztható harmonikus rendszámokhoz tartozó 
frekvenciával – nem 50Hz-es szinuszos érték, hanem modulált-, így szélsőértékei kívül eshetnek az 
előírt határértékeiből. 

 
Jellegzetes hiba pld. az olyan rendszerleállás, mely az adott gép újraindítása után megszűnik, hiba a 
rendszer elemeiben nem mutatható ki, s napszaktól függetlenül rövidebb-, hosszabb – néhány napos-, 
vagy esetleg akár több hónapos - hibátlan működés után lesz újra tapasztalható.  
 

Az erősáramú fázisjavítás, azaz a meddőenergia kompenzáció során – viszonylag ritkán – előforduló 

jelenség a virtuális (látszólagos) túlkompenzálási állapot kialakulása, melynek során a korszerű, 

elektronikus vezérlésű automatika minden kondenzátoregységet lekapcsol, sőt a hálózat kapacitív 

állapotát jelzi. Egyéb hálózati elemek – vezetékek és kábelek szigetelésében, valamint a 

transzformátorok vasmagjai stb. – esetében jelentős, általános, esetleg ismeretlen eredetű helyi – 

lokális - túlmelegedéssel, sőt, akár villamos tűzzel is találkozhatunk. 

 

Félvezető elemek – pld. egyenirányítók, elektronikus teljesítménykapcsolók (tirisztor, triak, valamint a 

korszerű, C-MOS, a kompakt V-MOS, HEXA-FET stb. elemek) esetében a tervezetthez képest 

lényegesen nagyobb csúcsáramok, illetve a generált tranziens feszültségek azonosíthatatlan okra 

visszavezethető átütési-, túlmelegedési meghibásodásokat okozhatnak, melyek esetében utólag 

legtöbbször csak anyaghibát detektál a szerviz. 
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Színházi- és hasonló jellegű kulturális létesítményeknél igen gyakori hiba a scenetikai-, illetve az 

audio rendszerek egymásra hatása, melyek elhárítását hagyományos, híradástechnikai módokon nem 

lehet megszüntetni. Ennek oka az a tény, hogy a 3.; 9.; 15.; 27. stb. felharmonikusok a háromfázisú 

rendszer nulla vezetőjében, illetve az erősáramú villamos főelosztó EPH-Nullavezető kötelező 

érintésvédelmi összekapcsolása miatt az épület EPH rendszerében terjed.  

 

Elvben megoldás az erősáramú villamosenergia elosztó rendszer hatótávolságán – bár mely, az EPH 

rendszerbe bevont fémtárgytól min. 20m-es távolságon - kívül elhelyezett, speciális, híradástechnikai 

kis zajú mélyföldelő (pld.: DUNA TV), azonban ennek költsége akár nagyságrendekkel is 

meghaladhatja az egyéb módú – pld. aktív harmonikus szűrés – költségét. 

 

Milyen módon mérhető a vezetett zavartatás? 

Hagyományos műszerekkel – pld. analóg-, vagy általános célú, Fourie analizálásra alkalmatlan 

digitális hálózati villamos műszerekkel-, illetve oszcilloszkóppal – valamint rövid idejű mérésekkel 

általában nem, vagy csak csekély mértékben mutatható ki. Konkrét példaként említjük meg, hogy pld. 

hagyományos - analóg - műszerrel mért kb. 30ARMS áramérték a valóságban akár 600AP-P, sőt 

csúcsértékben 1.980AP-P(!) értéket jelentett! 

 

Külön fel kell hívnunk a figyelmet, hogy a csupán hat csatornás (a 3db fázisfeszültség- és 3db 

fázisáram) jelek - mivel nem érzékelik a nulla vezetékben terjedő zavaráramokat – valamint a 

hagyományos mérőműszerek – az oszcilloszkópos kiértékelést eltekintve - az MSz EN 50160-nak 

megfelelő mérésre alkalmatlanok.  

 

Megfelelő gyakorlat- és ismeret esetén szakmai „tapasztalati” szabályokkal az extrém megjelenési 

módok tudatos keresés – fázis- és nullavezető terhelési arányai, extrém melegedések, az alkalmazott 

nem-lineáris fogyasztói berendezések dominanciája stb. – ellenére a jelenség csak vélelmezhető. 

 

Hogyan védekezzünk a vezetett zavartatás ellen? 

A védekezés előtt az MSz EN 50160 szabvány előírásának megfelelően legalább egy hetes 

időtartamú, 10perces átlagolású ún. regisztráló állapot felméréssel meg kell határozni az adott 

fogyasztási helyek(ek)en ténylegesen mérhető vezetett zavartatás szintjét. A mérés alapján 

vizsgálható- és meghatározható, hogy az adott fogyasztói egység zavarkibocsátónak minősül-e, a 

beavatkozás szükséges-e. A szabvány által megszabott vizsgálati időintervallum a szükséges-, de 

még elégséges elv alapján realizálódott, mivel az eseti csúcsértékek elleni védekezés ésszerűtlen, a 

fantomhibák megbízható detektálása viszont időigényes folyamat. 

 

A mérési eredmények analizálása során kapott igenlő válasz esetén a mérések részletezésével meg 

kell keresni a zavarforrás(ok) helyét, és jellegét – lokális-, vagy globális szennyező források - 

egyedileg méretezett szűrővel a vezetett zavarok terjedését-, illetve szintjét csökkenteni kell.  

 

Megjegyezzük, hogy a jelenlegi nemzetközi műszaki-, szakmai vélemények alapján – mivel a 

szabvány által megnevezett páros rendszámú felharmonikusok hagyományos, soros-, párhuzamos L-

C rezgőkörökkel meg nem szűrhetők - a passzív készülékek nagymértékű, állandó veszteségforrások, 

nem elégítik ki a már hivatkozott szabvány előírásait, miközben alkalmazásuk is gazdaságtalan, 

üzemközben tartós- és jelentős veszteségforrásként jelennek meg. Sajnálatos tény, hogy egyes 

készülékgyártók ennek ellenére a nyugat-európában már forgalomba hozhatatlan termékeiket – 

extraprofittal – megkísérlik értékesíteni. 
 

Hogyan értelmezhetjük a harmonikus zavarkibocsátás tényét? 

A harmonikus zavarokat az analizálás során az alapjel – fázisfeszültség-, vagy fázisáram – pillanatnyi 

valós (RMS) értékének %-ban határozzuk meg. Ennek megfelelően beszélünk THD(u), illetve THD(i) 

%-os értékeiről, mely fogyasztói hálózaton mért feszültség-, és áram 2.-40. felharmonikusainak 

négyzetes összegzését jelöli.  
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Fel kell hívnunk a figyelmet, hogy a harmonikus tartalmi érték számítása során Társaságunk az 

Európai normatíva szerint a mért effektív áramértékre számított harmonikus összetevővel és 

nem az Amerikai - csak- és kizárólag az alapjel (Európában 50HZ, USA-ban 60Hz) effektív értékére 

számított arányértékkel - számol. 

 

Fentiekből következik, hogy a számítás során a meddőenergia értéke természetesen eltér a 

hagyományos-, a fázisfeszültség- és a hozzá tartozó fázisáram vektoros rendszerében mérhető 

eltolási szög (φ) értékétől-, illetve az ebből számított teljesítménytényező, a cosφ értékétől. 
 
A gyors Fourie analizálás Európai alkalmazási módszere figyelembe veszi a felharmonikusok által 
szállított-, vagy generált meddő teljesítmény értékét is. Ezért látszólag az így meghatározott - mért - 
meddőenergia értéke jelentősen eltér pld. a fázisjavító berendezések műszerei-, vagy az 
Áramszolgáltató fogyasztásmérők egy része – a vektoros alapjel szorzattal képzett – meddőenergia 
értékétől. 
 

Az eltérés mértékét λ-val jelöljük, meghatározása 

 
képlettel történhet. 

 

Szükséges felhívnunk a figyelmet arra a tényre, hogy a gyors Fourie analizálás eredményei 

esetenként látszólag érthetetlen arányszámot határoznak meg. Pld. sokszor feltett kérdés, hogyan 

lehet, hogyan kell értelmezni pld. a 10.000%-os 3. harmonikus értékét, mivel ez relatíve a fázisáram 

mért értékének százszorosát jelenti! 

 

A THD(u), vagy a THD(i) %-os arányából-, valamint a hozzá kapcsolódó mért feszültség-, illetve a 

terhelőáram értékéből az alábbi módon számítható a harmonikus összetevő effektív értéke  

 

 
 

Gyors ellenőrzéssel bizonyítható, hogy a az adott, igen magas arány esetén – ez jellemzően a nulla 

vezetékek áramánál mérhető – a gyakorlatban f = 150Hz-es áramról beszélünk! Úgy véljük, itt egy kis 

elméleti jellegű, de gyakorlati megközelítésű magyarázat alkalmazása szükséges.  

 

A példánkban jelzett – valóságban mért értékű(!) - 10.000%-os 3. felharmonikus összetevő azt jelenti, 

hogy az 1.50Hz-es zavarójel okozta torzulás olyan mértékű, melyet a Fourie törvény értelmében egy, 

a névleges érték százszorosát képező összetevő lenne képes okozni! Ez az érték virtuális értelemben 

valóban jelen van, az erősáramú hálózat minden egyes összetevői – így pld. a vezetékek- és kábelek 

vezetői-, valamint a kondenzátorok dielektrikuma és minden, a villamos rendszerben alkalmazott 

szigetelőanyag – úgy viselkednek, mint ha az adott mértékű felharmonikus összetevő relatív 

értelemben is jelen lenne! Ennek hatására következhet be üzemzavarként igen gyakran, hogy a pld. a 

fázisjavító automatikák elektronikus elemei, vagy más elektronikus rendszerek – server egységek, 

(V)LAN hálózati elemek, mint HUB, router stb. -  „elektronikus túlterheltség” miatt sokkolódnak, illetve 

tönkremennek.  



  

A villamosság minőségi szakértője 

 

Gyakori jelenség továbbá, hogy a beépített kondenzátorok – pld. tipikusan fázisjavító 

berendezésekben az olajtöltésű (ún. „zselés”), vagy a gáztöltésű kondenzátorok - túlterhelődnek 

kigyulladnak és felrobbannak, miközben az erősáramú villamosenergia elosztó rendszerben 

alkalmazott túlfeszültség védelmi berendezés-, illetve a hagyományos műszerezés mérési eredményei 

semmilyen túlfeszültséget nem jeleznek.  

 

Ez az esemény akkor is a harmonikus hálózati zavarok következménye, ha tudjuk- és ismerjük, hogy 

az adott fázisjavító berendezések – kondenzátorok – belső védelmi felépítése magában hordozza a 

túlnyomás- és az ebből adódó meghibásodás, valamint a megolvadt dielektrikumnak a levegő 

oxigénjével érintkező öngyulladását is. 

 

Ugyan ezen események miatt pld. 400V-os 50Hz-es névleges feszültségű kondenzátorok 

alkalmazása műszakilag ellenjavalt, hiszen a torzult feszültség jelalak csúcsértéke lényegesen 

meghalad(hat)ja a hagyományos műszerekkel mért effektív értékhez tartozó csúcsértéket. 

 

Harmonikus zavarok, mint az energiaveszteség egy jelentős forrása? 

Energetikai szakemberek számára ismert, hogy az almérők összegzése rendre jelentős-, a 

hibaszázalékot meghaladó mértékű eltérést mutat a betáplálási mérők eredményeinek összegzésével. 

Vegyük figyelembe, hogy a jeltorzulás hatására az áramvezetők- valamint a mágneses csatolást 

biztosító vasmag, sőt az áram mágneses terébe bekerülő minden egyes fémszerkezet – részben a 

bipoláris elemek átpolarizálódási sebessége, részben a Lencz hatás alapján kialakuló örvényáramok 

alapján – többlet energiát igényelnek. Ezzel párhuzamosan a szigetelőanyagok gyors öregedése 

mellett nő az átvezetési áram, ez a két összetevő összeadódva, mint többlet, a szigetelés „öregedési 

jelenségét” gyorsító energiaveszteségként realizálódik. 

 

Harmonikus zavar, mint a kábelek – különösen a földkábelek - gyilkosa? 

Megdöbbentő, de az ún. „nemlineáris” elemek által generált harmonikus zavarok kisfeszültségen a 

nulla vezető- és az EPH közösítése miatt kiegyenlítő áramokat indít meg a földeléseken- és az EPH 

hálózat elemein keresztül. Sajnos számunkra is csak 2010.-ben, egy komplex vizsgálat során tűnt fel, 

hogy a nyitható lakatfogók átmágneseződtek. Az elemzések bizonyították, hogy a fázis- és különösen 

a nulla vezetéki áramokban az egyenáramú – DC – összetevő olyan jelentős arányú, melynek 

hatására a vasmag hiszterézis görbéje megváltozik, kritikus esetben telítésbe kerül.  

 

A transzformátor csillagponti- és az EPH hálózat egyéb földelésein az átfolyó harmonikus áram DC 

összetevője egyenáramú nullpont eltolást eredményez. Mielőtt ennek hatását lebecsülnénk, 

emlékeztetőül felhívjuk a figyelmet a hosszú fém csövek – pld. gázvezetékek – esetében alkalmazott 

„katódvédelem”-re. Ennek lényege, hogy a védendő csőhálózatot minimális értékű, negatív 

egyenfeszültségre kapcsolják, a pozitív pólust földbe ágyazott nagy fémlemezek biztosítják. Az 

egyenfeszültség hatására – a csővezeték szigetelésének sérülése esetén – a csupasz fémfelület nem 

tud korrodálódni, mivel az ionok áramlása az anódként használt fém lemezlapokat bontja le. 

 

A hagyományos, alumínium-, vagy acélszalag páncélozású kábelek – pld. kisfeszültségen a 

SzAMKaSM, SzAMKAtVM típusok – esetében a nullapont eltolódás polaritásától- és a 

feszültségkülönbség értékétől függően egy sérült szigetelésű kábel fém fegyverzetét lebonthatja, az 

így fellazuló érszigetelés nagyságrendekkel növeli a szivárgó áram értékét, míg végül bekövetkezik az 

átütés-, az üzemzavar! 

 

Jellemző, hogy az ilyen hibák esetében a javítás során akár néhány 100m távolságon belül is(!) 

erősen meggyengült szigetelési ellenállást mutat a lokátor, de ezeket feltárva új- és új hibák lesznek 

kimutathatók!. 



  

A villamosság minőségi szakértője 

 

Hogyan védekezzünk a harmonikus zavarkibocsátások ellen? 
A harmonikus zavarok fogyasztói generálásának felismerése esetén alapvetően két áll rendelkezésre 
a vezetett zavar terjedésének megakadályozására.  
 
Passzív szűrés: 
 

- Hagyományos, ún. „passzív” szűrők hangolt, soros-, illetve párhuzamos rezgőköri tekercsek 

csoportja, mely felépítéséből következően csoportonként egy-egy adott, előre meghatározott 

frekvenciára hangolt rezgőköri egységeket jelöl. Az így kialakított soros- és párhuzamos elemek a 

harmonikus zavarokat a fázisvezetőről leválasztják-, illetve megakadályozzák azok 

továbbterjedését. A passzív szűréssel megvalósított védekezés esetén minden mértékadó 

frekvenciára külön-külön szűrőcsoporttal lehet hatásosan védekezni, melynél az átmenő 

szűrőtekercseket a teljes terhelőáramra kell méretezni.  

 

A szűrőkörök emiatt állandó terhelést-, így komoly veszteséget jelentenek, miközben elfogadható 

költségaránnyal csak két-három egymás utáni szűrőcsoporttal ajánlott védekezni. Felépítése, a 

több lépcsős szűrőegységek mérete- és vesztesége ennek a módszernek a széles sávú 

alkalmazást a nagy helyigényen kívül költségessé, ezáltal gazdaságtalanná teszi.  

 

A passzív szűrés hibája a nem-lineáris fogyasztói összetétel változása esetén a passzív szűrő 

hatásfoka romlik, áthangolása a gyakorlatban nem lehetséges, így teljes, költséges cseréje 

válik szükségessé. 

 

 

Aktív szűrés: 

 

- A korszerű, ún. „aktív” harmonikus szűrő szélessávú, egy korszerű eszköz képes a 0.-50. 

felharmonikus tartományban – a felharmonikusok összetételi arányától függetlenül (!) – a 

harmonikus zavarok szűrésére mind a fázis-, mind a nulla vezetőben azonnali, ún. „on-line” 

üzemmódban. 

 

Az aktív eszközök esetében nem tekinthető jó, korszerű védekezési eszköznek, mely felépítését-, 

működését tekintve: 

 

- nem képes széles sávban, min. a 2.-50. felharmonikus tartományban a fázis- és nulla vezetőben 

egyaránt(!) beavatkozni, hiszen a 3. felharmonikus és annak többszörösei (9. 15. és 27.) a nulla 

vezetőben terjednek, miközben zavarhatásuk az MSz 61000, illetve az EU közösségben elfogadott 

G5/4 ajánlásai szerint meghaladhatják a fázis-, vagy a nulla vezetőben terjedő zavarok értékét is! 

- a zavarjel megjelenéstől a beavatkozási szükséges késleltetési ideje td ≥ 0,1msec, mivel a 

harmonikus zavar térben- és időben véletlenszerűen- és gyorsan változó érték, a késleltetés 

következményeként több kárt okozhat a készülék – gerjedés - mint amennyi csillapítást okoz 

- az 5%-nál nagyobb mértékű egyenáramú komponens hatására a mérőváltók vasmagjának 

hiszterézis diagramja jelentősen változik, az áram- és feszültségváltók mérési pontossága – adat-

átviteli jellemzője - romlik, a megváltozott, módosult,adatok hatására még a legkorszerűbb 

védelmek is hibás működést generálnak. Tényszerű követelmény, hogy a szűrő legyen 

alkalmas működésével a THD(i) értékének min. 90-95% kompenzálni, kisfeszültségen beleértve a 

DC – 50. rendszámú tartományon belüli kompenzálást is 



  

A villamosság minőségi szakértője 

 

Általános javaslatként fogalmazhatjuk meg, hogy aktív eszköz esetében csak a fenti hibáktól 

mentes, megfelelő, jó minőségű, bevált, referenciával rendelkező rendszert alkalmazzunk. 

Gyenge minőségű, lassú beavatkozási sebességű berendezés alkalmazását kerülni kell, mivel a 

lassú működés pozitív visszacsatolást, gerjedést okozhat! 

 

Az aktív harmonikus szűrő akkor megfelelő, ha nem elem-, hanem rendszer szintű módon kerül 

meghatározásra, mivel egyébként szekunder zavarforrásként is jelentkezhet! Külön gondot kell 

fordítani a rendszeren belül található fázisjavító kondenzátorok- és fojtó tekercsek alkalmazásának 

meghatározására, kiválasztására, illetve az aktív szűrővel való összehangoltságára.  

 

Tapasztalatunk szerint a jelenleg általánosságban kapható, alacsony beszerzési költségű, 

túlnyomásos belső „védelemmel” rendelkező fázisjavító berendezések- és a hozzá kapcsolódó 

- frekvenciamenetében nem ellenőrzött, rezgőköri jóságában kritikán aluli fojtótekercsek a fokozott 

elvárást jelentő – részegységek az, ultragyors működésű aktív felharmonikus zavarszűrést 

tartalmazó villamos hálózati rendszerek esetében nem megbízható rendszerelemek.  

 

 
Gyenge jósági tényezőjű rezgőkörű fojtózott fázisjavító rendszer visszahatása az erősáramú energiaellátó hálózatra 

jelentős felharmonikus zavarterhelés mellett 

 

A gyenge rendszerelemek esetében – sajnálatos, de bizonyított – a hibajelzéseket egyes forgalmazók 

úgy „rejtik” el, hogy az automatikák védelmi kijelzéseit blokkolják, illetve a hazai forgalmazók 

berendezéseikre kötelező, ¼ vagy ½ éves gyakoriságú karbantartást írják elő.  

 

Mind két intézkedés célja az, hogy a felhasználó elől eltitkolják az ígért 100.000 üzemórás 

működéssel szembeni néhány 1.000 órás valós működési időtartamot, valamint a gyakori 

meghibásodást, mindezeket a „karbantartási költség” alá rejtsék el. Az ebből adódó veszélyek hatását 

műszaki szakemberek számára bizonyítani nem szükséges 
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Figyelem! Felhívjuk a figyelmet, hogy a hagyományos, ún. „torló-fojtó” rendszerű statikus 

fázisjavítás semmilyen körülmények között nem tekinthető- és nem nevezhető 

felharmonikus szűrőnek! Az erősáramú fázisjavító berendezésekben a statikus 

kondenzátorok előtt az induktív elemek alkalmazásának célja kizárólag a statikus 

kondenzátortelepek védelme a felharmonikus rendszám által meghatározott 

magasabb frekvenciájú jelek károsító hatása ellen.  

 

 Az így kialakított soros L-C elem a méretezett, ún. „törésponti” frekvencia értéke - pld. a 

14%-os és a 7%-os szűréshez tartozó 139(141)Hz, illetve 189Hz  - alatt, így a hálózati 

50Hz-en vizsgálva kapacitív, ennél magasabb frekvencia esetén induktív jelleget mutat. 

Ez azonban csak- és kizárólag a működő, az automatika által bekapcsolt egységre 

érvényes! 

 

 Mivel a fázisjavító berendezés kondenzátorainak bekapcsoltsága kizárólag a 

mindenkori terheléshez tartozó, pillanatnyi meddőteljesítményének függvénye, 

így látható, hogy az 50Hz-es rendszer frekvencián mért – általában vonali feszültség- 

és a nem hozzá tartozó fázisáram – vektorok szorzatának eredménye csak- és 

kizárólag a feszültség- és az áram vektor elfordulásra utal-, de nem hordoz érdemi 

információt a harmonikus vektorok helyzetéről- és értékéről. 

 

Indoklás: Egyszerű példaként, ha vizsgálunk egy reális, pld. cosφ > 0,97Induktív paraméterű - a 

nem-lineáris elemek jelentős része enyhén kapacitív fogyasztói berendezés - villamos 

erőátviteli hálózatot. A jó minőségű – kompenzált - hálózat azt jelenti, hogy a zavarok 

csökkentését biztosító induktív összetevők jelentős része már hiányzik, a zavarok 

csillapítás nélküli hálózaton terjedhetnek.  

 

Példánk tehát kissé szélsőséges, de reális üzemállapotot feltételez. Visszatérve a fojtózott 

fázisjavításra, amennyiben tehát – mint példánkban - a teljesítménytényező értéke megfelelő, a 

fázisjavító berendezésben kompenzálási fokozat bekapcsolása nem szükséges.  

 

Konklúzió: ha nincs szükség a fázisjavító egységek – a fojtótekercset tartalmazó leágazások - 

bekapcsolására, de akkor mitől lennének ezek az elemek felharmonikus szűrők? 

 

Tekintettel arra, hogy a standard kondenzátortelep az adott kondenzátor típusra, annak 

felépítésére jellemző tartományban pozitív visszacsatolást, azaz gerjedést okoz, ezért 

alapszabály, hogy aktív harmonikus szűrő- és a fojtózás nélküli, standard kivitelű fázisjavító 

berendezés egy áramköri rendszeren belüli alkalmazása műszakilag ellenjavalt, gerjedési 

veszélyt rejtő műszaki megoldás! 
 

A fentiek és 600-nál több mérés tapasztalatai alapján három alapszabályt fogalmazhatunk meg: 

 

- az aktív harmonikus szűrő telepítése esetén – ha szükséges – kizárólag az ún. „torló-fojtó” 

rendszerű statikus fázisjavító berendezést tartalmazó egység alkalmazható, mivel a statikus 

kondenzátorok reflexióképző elemként jelennek meg az erősáramú elektromos hálózaton.  
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 Harmonikus zavarokkal terhelt hálózaton – ha egyáltalán szükséges - a meddőenergia 

gazdálkodás eleme, a fázisjavító berendezés lehet  

 

o fojtózott, ahol az ajánlott csillapítási szint p = 14%-os 

o tirisztoros, egyébként mint a fojtózott fázisjavításnál p = 14%-os, vagy  

o korszerű berendezés esetén akár maga az aktív harmonikus szűrő is alkalmazható az alábbi 

képlet szerint 

 
 

- általános célú, kisfeszültségű alkalmazás esetén csak négy (4) vezetékes, a nulla vezetékben a 

fázisvezetők áramának összegét(!) kompenzálni tudó aktív szűrőt célszerű választani. A csak 

fázisvezetőkben kompenzálni tudó három (3) vezetékes szűrők kizárólag ott alkalmazhatóak, ahol 

a nulla vezetői áram kizárható, pld. nagyteljesítményű motorokhoz alkalmazott frekvenciaváltók, 

valamint a középfeszültségű rendszerek 

 

- az aktív harmonikus szűrő két legfontosabb mutatója a kompenzálás beavatkozási késedelme-, 

valamint a kompenzálás hatásosságát mutató rendszám. Míg a beavatkozás sebesség esetében 

a minél kisebb érték a jó, pld. a tDelay < 50μsec már a THD(i) esetében a DC-50. rendszám 

tartományában működtethető, a kompenzálási hatásfok esetében η > 90% a megfelelő érték. 

Az elvárásnak megfelelő aktív szűrővel a harmonikus kompenzálást – a szelektív szűrést kivéve - 
 

o kisfeszültségen, négy vezetékes rendszerben a DC - 50. harmonikus 

o kis- vagy középfeszültségen, három vezetékes rendszerben a 2. - 30. harmonikus  

o nagyfeszültségen, középfeszültségen nagy teljesítmény esetén min. a 2. - 15. harmonikus  

 

rendszámok tartományában ajánlott elvégezni 

 
Összeállításunk termék független- és tájékoztató jellegű, annak minden szerzői- és szellemi joga 
Társaságunk mérési tapasztalataira alapozott, így kizárólag Társaságunkat illeti. Megállapításaink 
súlyát- és szükségességét igazolandó csatoljuk az ELMŰ ZRT egy – beruházással kapcsolatos – 
állásfoglalásának részletét, melyben a Szolgáltató a felhasználói berendezések által generált 
zavarkibocsátással kapcsolatos elbírálását határozza meg. 
 
 

Szolnok, 2015. Május 18.  
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KIVONAT 

 

az ELMŰ ZRT-nek az erősáramú villamosenergia elosztó hálózaton terjedő, a felhasználói 

berendezések működéséből az MSz EN 50160 szabvány előírásainak- és ajánlásainak be nem 

tartása miatt bekövetkező zavarás elbírálásáról 

  

 

 
 

 
Szolnok, 2015. Május 18. 
 

 

 
 


