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A kiadvány szabványokból átvett idézeteket tartalmaz
a Magyar Szabványügyi Testület hozzájárulásával

A kiadvány az MSZ EN 62305 követelményeinek megfelelô villámvédelem kivitele-
zéséhez nyújt segítséget és alapvetôen az MSZ EN 62305 sorozat 3. és 4. részére
épül. Nem helyettesíti a szabványt, de idézeteket tartalmaz abból, amelyek átvétel-
éhez a nemzeti szabványok szerzôi jogával rendelkezô Magyar Szabványügyi Tes-
tület hozzájárult. A villámvédelem tervezéséhez, kivitelezéséhez és ellenôrzéséhez
természetesen a teljes szabványsorozat ismeretére és alkalmazására szükség van.

A Magyar Szabványügyi Testület a szabványok kidolgozása és terjesztése mellett
a szabványoknak való megfelelôség tanúsításával és a szabványok alkalmazását
elôsegítô képzésekkel is foglalkozik. Az új villámvédelmi szabványsorozat megis-
merésének és használatának megkönnyítésére is oktatásokat szervez. A részle-
tekrôl, a jelentkezés módjáról lásd az Magyar Szabványügyi Testület honlapját
(www.mszt.hu/oktatás).

Magyar Szabványügyi Testület
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Elôszó az új kiadáshoz

A „Villámvédelem a gyakorlatban” elsô kiadása szinte pontosan három éve jelent meg,
és kedvezô fogadtatásra talált a szakemberek körében. A folyamatos érdeklôdés, a
megjelenés óta eltelt idôszak – a villámvédelmet alapjaiban is érintô – változásai,
nem utolsó sorban pedig saját tapasztalataim gyarapodása okot adott a második, bô-
vített kiadás elkészítésére. Célkitûzésem változatlanul az, hogy a villámvédelem kivi-
telezéséhez nélkülözhetetlen ismereteket a lehetô legegyszerûbb formában adjam
át, mellôzve azokat a részeket, amelyek a villámvédelem egészének szempontjából
lényegesek ugyan, de a hétköznapi gyakorlatban ritkán szükségesek.

Az elsô kiadás a villámvédelmi rendszer (a villámhárító) kivitelezésének követel-
ményrendszerére koncentrált, amit az indokolt, hogy bár az MSZ EN 62305 követel-
ményrendszere alapján megvalósuló villámvédelmi rendszer látszólag nem sokban
különbözik a korábbi szabványok szerint létesítettektôl, az alapelvek és a részletmeg-
oldások számos tekintetben eltérôek. E könyv elsô négy fejezete nagyrészt egyezik az
elsô kiadáséval. Eredetileg csak annyit akartam változtatni, amennyi a villámvédelmi
szabvány hivatalos magyar fordításának megjelenése, és erre tekintettel a szakkifeje-
zések pontosítása (és természetesen néhány hiba) miatt elodázhatatlanná vált. A
könyv bôvítése azonban más logikai felépítést tett szükségessé (így például a má-
sodlagos kisülések, illetve a veszélyes érintési és lépésfeszültségek elleni védekezés
külön fejezetbe került), ami miatt a könyv teljes átdolgozására kényszerültem.

A könyv elsô kiadásában szándékosan tartózkodtam a villámvédelem terén egyre
gyarapodó betûszavak használatától, de az elmúlt évek során az a határozott meg-
gyôzôdés alakult ki bennem, hogy mellôzésük egyre kevésbé lehetséges. Egész
egyszerûen lehetetlen értelmes és szabatos mondatokat fogalmazni olyan kifejezé-
sek használatával, mint pl. „a villám elektromágneses impulzusa elleni védelmi rend-
szer”, vagy „túlfeszültség-védelmi eszköz”. A második kiadásban – különösen a
villámimpulzus elleni védelemmel foglalkozó részekben – feladtam ezt az elvet, ami
eleinte valószínûleg nehezíti majd a szöveg értelmezését, de hosszabb távon re-
mélhetôleg segíti az információ pontos és tömör átadását.

Bôvítése és átalakítása ellenére ez a könyv sem azonos a szabvánnyal, csupán segít-
séget kíván nyújtani annak alkalmazásához. Igyekeztem tömören, leegyszerûsítve meg-
fogalmazni azokat a követelményeket, amelyeket a szabvány más stílusban és
lényegesen nagyobb terjedelemben ismertet.Az általam összeállított követelményrend-
szer teljesítése azonban legfeljebb javaslatnak tekinthetô, kötelezettségnek semmiképp.

A tartalmi-formai átalakítások eredménye a villámvédelem gyakorlatát az elôzô ki-
adásnál jobban átfogó szakkönyv, amely reményeim szerint még inkább hasznára
lesz a villámvédelemmel foglalkozó szakembereknek.

Kruppa Attila 2012. február 19.
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Bevezetô

A villámcsapások veszélyt jelentenek ránk és környezetünkre nézve. A veszély mér-
téke sok körülménytôl függ: egyrészt olyan adottságoktól, mint például a veszélyez-
tetett építmény rendeltetése, éghajlati és épített környezete, másrészt azoktól a
védelmi intézkedésektôl, amelyeket a veszély csökkentése érdekében tettünk. A ve-
szélyt teljesen megszüntetni nem lehet, aminek okait a fizikai törvényekben és tár-
sadalmi elvárásainkban találjuk. Miközben elvárjuk, hogy épített környezetünk a
villámok közvetlen és közvetett hatásával szemben biztonságot nyújtson, azt is sze-
retnénk, ha megfelelne esztétikai és funkcionális elvárásainknak, ráadásul fele any-
nyiba kerülne, mint amennyibe ténylegesen fog. A villámvédelem feladata, hogy
mindezen szempontok figyelembevételével optimumra törekedjen, egyszerre tanú-
sítva szigort és engedékenységet a fizikai törvényeket, társadalmi normákat tükrözô
jogi elôírásokban, mûszaki követelményekben. Szigort, mert rögzítjük a villámvéde-
lem szükségességét. És engedékenységet, mert objektív korlátainkat felismerve nem
várhatunk tökéletes védettséget.

A villámvédelem létesítésére az említettek miatt egzakt, ellentmondásoktól mentes
követelményrendszer nem adható, a tervezéstôl a kivitelezésig kompromisszumok
seregét kell felvállalni. Ez tükrözôdik az MSZ EN 62305-ben is. Helytálló az észre-
vétel, hogy a szabvány sokszor ellentmondásos, homályos, sôt pongyola, ami nagy-
részt abból fakad, hogy a rugalmasabb alkalmazhatóság érdekében szemléletet
kíván átadni utasítások helyett. Kétségtelen, hogy fennáll a túlzott rugalmasság és az
ebbôl eredô hibás gyakorlat veszélye, de végeredményében szinte mindegy, hogy a
rossz megoldások egy rugalmas szabályrendszer rossz értelmezésébôl, vagy egy
merev szabályrendszer gyakorlatban teljesíthetetlen követelményeibôl fakadnak.
Ugyanakkor tegyük hozzá: a rugalmasság – elvileg legalábbis – lehetôvé teszi, hogy
a felkészült, hozzáértô szakemberek optimális megoldásokat válasszanak.

Ez a könyv az MSZ EN 62305 3. és 4. részének olyan összefoglalását adja, amely
segíti egyszerûbb építmények villámvédelmi rendszerének és túlfeszültség-védel-
mének kivitelezését, és e célkitûzésnek megfelelôen a villámvédelem követelmény-
rendszerét – az MSZ EN 62305 második kiadásának figyelembevételével –
egyszerûsített formában tartalmazza. Továbbra sem tárgya e könyvnek a robbanás-
veszélyes és egyéb speciális építmények villámvédelmére vonatkozó követelmények
ismertetése.

A könyv elsô négy fejezete nagyrészt megtartotta az elsô kiadás szerkezetét, azaz
a földelôtôl a felfogó felé halad (ami a villámvédelmi rendszer kivitelezésének, nem
pedig tervezésének sorrendjét veszi figyelembe). A fogalmakat ismertetô 1. fejezet
kibôvült a villámvédelem létesítésére vonatkozó általános leírással, annak érdeké-
ben, hogy a kivitelezés folyamatát könnyebb legyen a tervezés folyamatába illeszteni.
Néhány fogalom megnevezésének pontosítása is szükségessé vált, az MSZ EN
62305 hivatalos magyar fordításának megjelenése, és az ebben rögzített terminoló-
gia miatt.
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A villámvédelmi potenciálkiegyenlítésre, valamint a veszélyes érintési és lépésfe-
szültség elleni védekezésre vonatkozó követelmények – amelyek az elsô kiadásban
részét képezték a 2.-4. fejezeteknek – az 5. és 6. fejezetbe kerültek.

Az egyes fejezetek eleje bemutatja, hogy a védeni kívánt építmény villámvédelmi
kockázatelemzésénél figyelembe vett mely paraméterek (építményjellemzôk) befo-
lyásolják a villámvédelmi rendszer adott részének a kialakítását.

A túlfeszültség-védelmi eszközök alkalmazásának alapelveit tárgyaló 7. fejezet fel-
építése eltér a villámvédelmi rendszer egyes részeit bemutató 2-6. fejezetekétôl, ami-
nek három oka is van. Egyrészt a villámimpulzus által okozott meghibásodások elleni
védekezésnek jóval összetettebb a fizikai háttere, mint a közvetlen villámcsapások
által okozott fizikai károsodások elleni védelemnek. Másrészt a túlfeszültség-védelmi
eszközök alkalmazása csak egy (igaz, a leggyakrabban alkalmazott) része a villám-
impulzus elleni védelmi intézkedéseknek. Harmadrészt pedig a túlfeszültség-védelmi
eszközök önmagukban is összetett, bonyolult mûködésû szerkezetek, amelyek szak-
szerû használata nem képzelhetô el a mûködési elv megismerése nélkül.

A könyv végére a villámvédelem követelményrendszerének gyakorlati alkalmazását
bemutató megoldási javasatok kerültek. A 8. fejezet a villámvédelmi rendszer kivite-
lezéséhez néhány részletmegoldásra, a 9. fejezet pedig a túlfeszültség-védelmi esz-
közök használatára mutat példákat, amelyekre a 2-7. fejezetekben kiemelések
hívják fel a figyelmet.

8



A villámvédelem követelményrendszere



1. A villámvédelem alapjai

1.1. Fogalmak és betûszavak magyarázata

1.1.1. Betûszavak

ISG
Összecsatoló szikraköz (Isolating Spark Gap)

LEMP
Villámimpulzus (A villám elektromágneses hatásai
– Lightning Electromagnetic Pulse)

LPL
Villámvédelmi szint (Lightning Protection Level)

LPMS
Villámimpus elleni védelmi intézkedések
(Az elektromágneses villámimpulzus elleni védelmi rendszer
– LEMP Protection Measures System)

LPS
Villámvédelmi rendszer (Lightning Protection System)

LPZ
Villámvédelmi zóna (Lightning Protection Zone)

SPD
Túlfeszültség-védelmi eszköz (Surge Protective Device)

SPM
Villámimpulzus elleni védelmi intézkedések
(LEMP Protection Measures)
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1.1.2. Fogalmak

Az alább felsorolt fogalmak egy része megegyezik az MSZ EN 62305 által is
használt fogalmakkal, de magyarázatuk eltér a szabványétól. E felsorolásban
szerepelnek olyan fogalmak is, amelyeket a szabvány nem tartalmaz. A fo-
galomtár kiegészítésének, illetve a magyarázatok eltérések célja a villámvé-
delmi követelmények értelmezésének elôsegítése.

„A” típusú földelô (ld. 1.1. ábra)

Az „A” típusú földelô a talajban elhelyezett vízszintes vagy függôleges hely-
zetû vezetô, vagy vezetôk csoportja. Általában egy vagy több függôlegesen
leütött földelôrúdból (földelôszondából) alakítják ki (ld. 2.6.3. pont.).

„B” típusú földelô (ld. 1.2. ábra)

A védendô építményt közrefogó, zárt gyûrû, keret, vagy háló alakú földelô (ld.
2.6.2. pont). Ide tartozik általában a betonalap-földelô is (ld. 2.6.1. pont).

Biztonsági távolság (ld. 1.3. ábra)

Vezetôképes szerkezeteknek az a legkisebb távolsága, amelynél a villám-
áram hatására létrejövô potenciálkülönbség még nem vált ki másodlagos ki-
sülést.

Ebben a meghatározásban vezetôképes szerkezet alatt egyrészt a villámvé-
delmi rendszerhez tartozó vezetôt (felfogó, levezetô) kell érteni, másrészt a
nem villámvédelmi célú fémszerkezetet, amely lehet vezetôképes hálózat,
csôvezeték, villamos hálózat stb.

Néhány esetben a levezetô és a talajfelszínen álló ember között is fennáll a
másodlagos kisülés veszélye. Ekkor a fogalom szempontjából az emberi tes-
tet is „vezetôképes szerkezet”-nek kell tekinteni (ld. 3.9.3. pont).
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1.1. ábra: „A” típusú földelôk (itt: földelô-
szondák) az épület alapja körül

1.2. ábra: „B” típusú földelô
(itt: keretföldelô) az épület alapja körül



A biztonsági távolság nagyságát be-
folyásolja a villámvédelmi rendszer
részét képezô vezetôben folyó rész-
villámáram nagysága, a fémszerke-
zet és a villámvédelmi rendszer
közötti szigetelôanyag anyagminô-
ségtôl függô villamos szilárdsága és
a villámáramút hossza, amelyet a
fémszerkezetek megközelítési helye
és a fémszerkezetek közötti potenci-
álkiegyenlítés helye (általában, de
nem szükségszerûen a talaj szintje)
között kell mérni.

A biztonsági távolság számításának
módját az 5.3. szakasz ismerteti.

Csatlakozó hálózat

Olyan kábel, csôvezeték vagy ha-
sonló vonalas építmény, amely veze-
tôképes kapcsolatot teremt a védeni
kívánt építmény és más építmények,
ezáltal a helyi és a távoli földpoten-
ciál között.

Ide tartozik jellemzôen a kisfeszültségû hálózat (akár egy telephely épületei
közötti vezeték is), a vezetékes átvitelt használó kommunikációs hálózat (te-
lefon, TV, internet), de ide tartozhatnak víz-, gáz- és egyéb csôvezetékek is,
ha fémbôl készültek.

Elszigeteletlen villámvédelmi rendszer (ld. 1.4. ábra)

Olyan villámvédelmi rendszer, amely úgy érintkezik a védendô építménnyel,
hogy a villámáram részben vagy egészében az építmény – nem kifejezetten
villámvédelmi célra létesített – fémszerkezetein folyhat.

Elszigetelt villámvédelmi rendszer (ld. 1.5 ábra)

Olyan villámvédelmi rendszer, amelynek kialakítása biztosítja, hogy az épít-
ményt érô villámcsapás esetén vezetett villámáram csak a kifejezetten a vil-
lámvédelmi rendszer részét képezô szerkezeteken jelenik meg.

Az elszigetelt villámvédelmi rendszer rögzíthetô a védett építményen is, ha a
villámvédelmi rendszer szerkezetei (felfogó, levezetô) és az építmény más
vezetôképes szerkezetei közötti távolság mindenütt nagyobb, mint a bizton-
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1.3. ábra: Másodlagos kisülés az LPS és
az építmény egy fémszerkezete között.
(A biztonsági távolság értelmezéséhez.)



sági távolság, és a talajszint kivételével nem létesül összekötés (összecsa-
tolás) a villámvédelmi rendszer szerkezetei és az egyéb célú vezetôképes
szerkezetek között.

Elszigetelt villámvédelmi rendszer általában csak olyan esetben alakítható ki,
ha a felfogót és a levezetôt mesterséges villámvédelmi szerkezetek képezik.

Az elszigetelt villámvédelmi rendszer nem feltétlenül „független” a védett épít-
ménytôl.

Ld. még: Részben elszigetelt villámvédelmi rendszer.

Felfogó (rendszer)

A villámvédelmi rendszernek (LPS) az a része, amely a villámcsapás felfo-
gására szolgál, és amelynek feladata, hogy megóvja a védett építményt a vil-
lámcsapás talppontján fellépô hô- és mechanikai hatástól.

Felfogónak a villámvédelmi rendszert alkotó szerkezeteknek csak az a része
(pontja) tekinthetô, amin – a szabványos szerkesztési módszerek alapján (ld.
4.3.5. pont) – a villámcsapás talppontja feltételezhetô.

A felfogó és a levezetô határa gyakran nem jelölhetô ki egyértelmûen. Abban
az esetben, ha a felfogót vízszintes vagy közel vízszintes vezetôk rendszere
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1.4. ábra: Elszigeteletlen villámvédelmi
rendszer

1.5. ábra: Elszigetelt villámvédelmi rend-
szer



(felfogóvezetô, felfogóháló) képezi, akkor a vezetôket általában teljes egé-
szükben felfogónak kell tekinteni, mert a vezetôk bármely pontját közel azonos
valószínûséggel érheti villámcsapás. Felfogórudakból kialakított felfogórend-
szer esetében feltételezhetôen a rudak felsô végén van a villámcsapás talp-
pontja, ebben az értelemben tehát a rúd alsóbb részei a felfogó tartására,
mechanikai rögzítésére, és a villámáram levezetésére szolgálnak. A vonatkozó
követelményeket ennek figyelembevételével, értelemszerûen kell teljesíteni.

A felfogókhoz csatlakozó, de a felfogók által védett térben (az LPZ 0B villám-
védelmi zónában) lévô vezetôket akkor is levezetônek kell tekinteni, ha azok
esetleg az építmény tetején vannak. Ebben az értelemben a felfogókat ösz-
szekötô vezetôk levezetôk, amelyeket a levezetôkre vonatkozó követelmé-
nyek szerint kell kialakítani.

A felfogó általában az építmény tetején helyezkedik el, de magas építmények
esetén az oldalirányú villámcsapások elleni védekezés érdekében homlok-
zati elhelyezés is szükséges lehet.

Elszigetelt villámvédelmi rendszer esetén a felfogó az építménytôl független
oszlopokon is elhelyezhetô.

Felfogó elhelyezési távolsága

A felfogó (a villámcsapás feltételezhetô talppontja) és a felfogó rögzítésére
szolgáló felület közötti távolság.

Vízszintes (illetve a tetô síkjával párhuzamos) helyzetû felfogóvezetô esetén
a vezetô és a tetôfelület távolsága, a tetôfelület síkjára merôlegesen mérve.
Felfogórúd esetén a felfogórúd felsô végének a tetôfelülettôl mért távolsága
tekinthetô a felfogó elhelyezési távolságának.

Az elhelyezés távolságának megválasztása tûzvédelmi szempontok alapján
történik, annak érdekében, hogy a felfogót érô villámcsapáskor keletkezô hô
ne okozhasson tüzet.

Felfogó elrendezése

A felfogót alkotó felfogórudak és felfogóvezetôk egymáshoz és a védendô
építményhez viszonyított olyan helyzete, amellyel biztosítható, hogy az épít-
mény védett térben helyezkedjen el.

A felfogórudak, illetve felfogóvezetôk helyét úgy kell megválasztani, hogy le-
hetôleg az építmény sarkainak, széleinek közelében legyenek. A felfogó-
rendszer részeinek helyét és szükséges darabszámát geometriai
szerkesztéssel kell meghatározni, a villámvédelmi rendszer fokozatától függô
paraméterekkel.
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Felfogó méretkövetelményei

A felfogó jellemzô keresztmetszeti méreteire (keresztmetszet, átmérô, vas-
tagság stb.) vonatkozó követelmények.

A felfogó méretkövetelményei függetlenek a villámvédelmi rendszer fokoza-
tától. Méretekre vonatkozó részletes követelményeket az MSZ EN 62305-3
mellett az MSZ EN 50164-2 is tartalmaz.

Felfogórúd

A védett felületre nagyjából merôleges, általában függôleges vagy közel füg-
gôleges helyzetû fémrúd.

Az építmény oldalán kialakított felfogó esetén a felfogórúd helyzete vízszin-
tes vagy közel vízszintes is lehet.

A felfogórúd minimális hosszúságára nincs követelmény.

Felfogóvezetô

A védett felülettel nagyjából párhuzamos, általában vízszintes vagy közel víz-
szintes helyzetû vezeték, amelynek minden pontja közel azonos valószínû-
séggel lehet a villámcsapás talppontja.

Építmény oldalán kialakított felfogó esetén a felfogóvezetô helyzete függôle-
ges vagy közel függôleges is lehet.

Fizikai károsodás

A villámcsapás közvetlen hatásaként megjelenô tûz, mechanikai sérülés,
vegyi szennyezô- vagy mérgezô anyagok kiszabadulása, továbbá a szemé-
lyeket, illetve a tenyésztett haszonállatokat érô áramütés.

Földelô(rendszer)

A villámvédelmi rendszernek az a része, amely közvetlenül, vagy (a földned-
ves talajjal közvetlenül érintkezô) betonon keresztül érintkezik a talajjal, és
amelynek feladata, hogy a villámvédelmi rendszer által felfogott és levezetett
villámáramot a nélkül oszlassa szét, hogy az a környezetre veszélyt jelentene.

Földelô-csatlakozórúd (ld. 1.6. ábra)

A földelôt és a falon kívüli levezetôn kialakított mérési helyet összekötô ve-
zetô, amely eleget tesz a mechanikai- és a korrózióvédelem követelményé-
nek.
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Földelô méretkövetelményei

A földelôt alkotó vezetôk jellemzô ke-
resztmetszeti méreteire (kereszt-
metszet, átmérô, vastagság stb.)
vonatkozó követelmények.

A földelô méretkövetelményei füg-
getlenek villámvédelmi rendszer fo-
kozatától.

Méretekre vonatkozó részletes köve-
telményeket az MSZ EN 62305-3
mellett az MSZ EN 50164-2 is tartal-
maz.

Földelô számított hosszúsága

Az a hosszúság, amely megmutatja,
hogy a földelô milyen hosszúságú „A”
típusú vízszintes földelôvel tekinthetô
egyenértékûnek a szétterjedési el-
lenállás szempontjából.

A számított hosszúság a földelô tényleges geometriai méreteibôl a földelô tí-
pusától függô számítással meghatározott mennyiség (ld. 2.3.8. pont).

A „B” típusú földelôk számított hosszúságának (a szabványban: „közepes su-
garának”) meghatározására az MSZ EN 62305 nem ad egyértelmû módszert.
A számított hosszúság kiszámítása szakirodalmi adatok alapján többféle kép-
lettel történhet, amelyek eredménye jelentôs (akár ötszörös) különbséget is
mutathat. A könyvben megadott egyszerû képletek a számított hosszúságra
olyan közelítô értéket adnak, amely a szélsôértékeket átlagolja.

Földelô típusa

Az MSZ EN 62305 a földelôket geometriai jellemzôik és villámvédelmi szem-
pontból lényeges tulajdonságaik alapján „A” és „B” típusként különbözteti
meg.

Az „A” típusú földelô vonalszerû (nagyjából egyenes), vízszintes és/vagy füg-
gôleges helyzetû vezetôkbôl áll (pl. földelôrúd).

A „B” típusú földelô az építményt körülvevô, keret- vagy hálószerûen kialakí-
tott vezetôkbôl áll (keretföldelô, betonalap-földelô stb.).
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Levezetô (rendszer)

A villámvédelmi rendszernek az a része, amelynek feladata a villámáram le-
vezetése a felfogótól a földelôhöz.

A felfogókhoz csatlakozó, de a felfogók által védett térben (az LPZ 0B villám-
védelmi zónában) lévô vezetôket akkor is levezetônek kell tekinteni, ha azok
az építmény tetején vannak.

60 méternél magasabb építményeknél a homlokzat felsô részét is védeni kell
a közvetlen villámcsapások ellen. Ekkor a homlokzat felsô részén elhelyezett
vezetô a felfogó részét is képezheti, annak ellenére, hogy az építmény olda-
lán, nem pedig a tetején van.

Levezetô elhelyezési távolsága

A levezetô és a levezetô rögzítésére szolgáló felület közötti távolság, a felü-
letre merôlegesen mérve.

Az elhelyezés minimális távolságát tûzvédelmi szempontok határozzák meg,
annak érdekében, hogy a levezetôn a felfogót érô villámcsapáskor megjelenô
hômérsékletnövekedés és/vagy szikraképzôdés (a csatlakozási pontokon) ne
okozhasson tüzet.

A levezetô falszerkezeten belül is létesíthetô, ha tûzvédelmi vagy egyéb meg-
fontolások nem zárják ki ezt a lehetôséget.

A másodlagos kisülések elleni védekezés érdekében szükséges lehet az el-
helyezési távolság értékének növelése.

Levezetô elrendezési távolsága

Az építmény kerülete mentén (a falban vagy annak külsô felületén) kialakított,
a szomszédos levezetôk között mérhetô távolság.

Levezetô méretkövetelményei

A levezetô jellemzô keresztmetszeti méreteire (keresztmetszet, átmérô, vas-
tagság stb.) vonatkozó követelmények.

A levezetô méretkövetelményei függetlenek villámvédelmi rendszer foko-
zatától.

Méretekre vonatkozó követelményeket az MSZ EN 62305-3 mellett az MSZ
EN 50164-2 is tartalmaz.
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Másodlagos kisülés

Olyan kisülés, amely az építményt érô villámcsapáskor az építmény fém-
szerkezetei (vezetôképes szerkezetei) között kialakuló potenciálkülönbség
hatására következik be.

Meghibásodás

Villamos (erôsáramú) és elektronikus (gyengeáramú) rendszerek tartós vagy
rövid idejû üzemzavara, illetve károsodása, amely a villámcsapás közvetlen
hatásaként jelenik meg.

Mesterséges villámvédelmi szerkezet

Olyan fémszerkezet, amelyet kifejezetten abból a célból alakítanak ki, hogy
ellássa a villámvédelmi rendszer valamely részének feladatát.

A mesterséges villámvédelmi szerkezet lehet mesterséges földelô, mester-
séges levezetô vagy mesterséges felfogó. A villámvédelmi rendszert mester-
séges és természetes villámvédelmi szerkezetek kombinációja is alkothatja.

Ld. még Természetes villámvédelmi szerkezet.

Mérési hely

A villámvédelmi rendszer olyan pontja, amely lehetôvé teszi a villámvédelmi
rendszer (különösen a földelô) állapotának ellenállásméréssel történô ellen-
ôrzését.

A mérési hely kialakítható vizsgáló összekötô vagy vizsgáló csatlakozó for-
májában.

Összecsatolás (ld. 1.7. ábra)

Fémszerkezetek (vezetôképes szerkezetek) összekötése közvetlenül, ösz-
szecsatoló szikraközön vagy túlfeszültség-védelmi eszközön keresztül, a vil-
lámvédelmi célú potenciálkiegyenlítés érdekében.

Összecsatoló szikraköz (ISG)

Normál üzemi körülmények között megközelítôleg földpotenciálú, de (pl. kor-
rózióvédelmi szempontok miatt) közvetlenül össze nem köthetô fémszerke-
zetek közötti villámvédelmi célú potenciálkiegyenlítésre (összecsatolásra)
használt szikraköz. Normál körülmények között e szikraközök galvanikus el-
választást biztosítanak a szerkezetek között, ezért gyakran az „elválasztó
szikraköz” elnevezést használják rájuk.
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Az összecsatoló szikraközök jellemzôen nagy (50-100 kA) villámáram-
levezetôképességgel rendelkeznek, de utánfolyó zárlati áram megszakítá-
sára alkalmatlanok.

Övezet (ld. 1.8. ábra)

Az építményen belül, illetve annak 3 m sugarú környezetében lévô térrész
vagy térrészek együttese, amelyek kialakítási jellemzôi a villámvédelmi koc-
kázatelemzés szempontjából azonosak, vagy azonosnak tekinthetôek.

Egyes villámvédelmi intézkedések (pl. a veszélyes érintési és lépésfeszült-
ség elleni védekezés) övezetenként eltérôek lehetnek.

Az övezetnek nem kell feltétlenül térben összefüggô térrésznek lennie. Így
például egy övezetet alkothatnak az építmény különbözô szintjein elhelyez-
kedô, azonos kialakítású helyiségek is.

Egyszerû építményeket általában elégséges egy belsô és egy külsô övezetre
bontani.

19

1.7. ábra: Az összecsatolás különbözô
módjai

1.8. ábra: Kockázatelemzési övezetek
egy épületben



Részben elszigetelt villámvédelmi
rendszer (ld. 1.9. ábra)

Az elszigetelt és az elszigeteletlen
villámvédelmi rendszerre vonat-
kozó követelményrendszerek érte-
lemszerû kombinációjával létre-
hozott villámvédelmi rendszer.

Részben elszigetelt villámvédelmi
rendszer létesíthetô olyan esetben,
amikor az építmény egészére nem
teljesíthetô az elszigetelt villámvé-
delmi rendszer kialakítására vo-
natkozó minden követelmény
(jellemzôen a biztonsági távolság
betartása), de biztosítani kell, hogy
a közvetlen villámcsapáskor a vil-
lámáram az építménynek legalább
egyes részeiben ne jelenjen meg.

Természetes villámvédelmi szerkezet

Olyan fémszerkezet, amely eredetileg nem villámvédelmi célokat szolgál, de
szerkezeti kialakításánál és elhelyezkedésénél fogva betöltheti a villámvé-
delmi rendszer valamely részének feladatát.

A természetes villámvédelmi szerkezet lehet természetes földelô, természe-
tes levezetô vagy természetes felfogó. A villámvédelmi rendszert mestersé-
ges és természetes villámvédelmi szerkezetek kombinációja is alkothatja.

Ld. még Mesterséges villámvédelmi szerkezet.

Túlfeszültség-levezetô

Ld. Túlfeszültség-védelmi eszköz.

Túlfeszültség-védelmi eszköz (SPD)

Olyan eszköz, amelynek rendeltetése a tranziens túlfeszültségek korlátozása
és az áramimpulzusok levezetése.
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1.9. ábra: Részben elszigetelt
villámvédelmi rendszer



Védett tér (ld. 1.10. ábra)

A villámvédelmi szabvány értelmé-
ben az a térrész, amelyben a villám-
csapás talppontja csak kis való-
színûséggel és kis villámáram-
csúcsértékekkel fordulhat elô.

A valószínûség mértéke és a vil-
lámáram csúcsértéke a villámvé-
delmi fokozattól (villámvédelmi
szinttôl) függ. A védett tér határait
a felfogó részeinek elrendezése
és a védett tér meghatározásához alkalmazott szerkesztési módszer egy-
aránt befolyásolja.

A védett tér jelölése az MSZ EN 62305-4 szabványnak megfelelôen: LPZ 0B.

Veszélyes érintési feszültség (ld. 1.11. ábra)

A levezetô alsó szakasza és a talajfelszín között kialakuló olyan potenciálkü-
lönbség, amely az építményt érô villámcsapáskor alakul ki, és amely áram-
ütés következtében veszélyezteti a levezetô 3 m sugarú környezetében
tartózkodó vagy közlekedô személyeket és/vagy tenyésztett haszonállatokat.
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1.10. ábra: A felfogórendszer gördülôgömbös
szerkesztéssel meghatározott védett tere

1.11. ábra: Veszélyes érintési feszültség
kialakulása az építmény környezetében

1.12. ábra: Veszélyes lépésfeszültség
kialakulása az építmény környezetében



Veszélyes lépésfeszültség (ld. 1.12. ábra)

A levezetô és a földelô csatlakozásának környezetében a talajfelszínen ki-
alakuló olyan potenciáleloszlás, amely az építményt érô villámcsapáskor ala-
kul ki, és amely áramütés következtében veszélyezteti a levezetô és a földelô
csatlakozásának 3 m sugarú környezetében tartózkodó vagy közlekedô sze-
mélyeket és/vagy tenyésztett haszonállatokat.

Veszélyes megközelítés

Az a hely, ahol villámvédelmi rendszer és az azt megközelítô fémszerkezet
(vezetôképes szerkezet) közötti távolság kisebb a biztonsági távolságnál.

A veszélyes megközelítés helyén másodlagos kisülés bekövetkezésével kell
számolni, amely tüzet, esetleg áramütést okozhat.

Villámhárító

Ld. Villámvédelmi rendszer.
A „villámhárító” fogalom használata nem szakszerû.

Villámimpulzus elleni védelmi intézkedések (SPM, LPMS)

Azoknak az eszközöknek és intézkedéseknek az összessége, amelyekkel
biztosítható, hogy a villámimpulzusok ne okozzanak meghibásodást a védett
építmény villamos és elektronikus rendszereiben.

A villámimpulzus elleni védelmi intézkedések részei:
– földelô,
– összekötô hálózat,
– koordinált túlfeszültség-védelem (koordinált túlfeszültség-védelmi esz-

közök beépítése),
– árnyékolás,
– nyomvonalkialakítás.

Az MSZ EN 62305 szabványsorozat elsô kiadásában a villámimpulzus elleni
védelmi intézkedéseket az LPMS, a második kiadásban az SPM betûszó je-
löli. Ez a könyv az utóbbit használja.

Villámvédelmi berendezés

Ld. Villámvédelmi rendszer.

Az MSZ 274 e fogalmának jelentése több ponton eltér az MSZ EN 62305-
ben a „villámvédelmi rendszer”-étôl, ezért használata sokszor félrevezetô.
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Villámvédelmi fokozat

A villámvédelmi fokozat megadja, hogy a villámvédelmi rendszer melyik vil-
lámvédelmi szinthez van rendelve, és meghatározza, hogy a villámvédelmi
rendszer egyes részeit hogyan kell kialakítani.

A villámvédelmi rendszer hatékonysága szerint LPS I-tôl LPS IV-ig négy fo-
kozatba sorolható. Legkisebb hatásfokú az LPS IV, legnagyobb az LPS I fo-
kozatú villámvédelmi rendszer.

A villámvédelmi rendszer kialakításának számos követelménye (pl. a felfogó
elrendezésének meghatározásához használt szerkesztés módszerek para-
métere, a levezetôk elrendezési távolsága, a földelô mérete) összefügg a vil-
lámvédelmi rendszer fokozatával, mások (pl. a felhasználható anyagok és
méretkövetelményeik) függetlenek attól.

Villámvédelmi rendszer (LPS)

Azoknak a szerkezeteknek és intézkedéseknek az összessége, amelyekkel
biztosítható, hogy az építményt érô villámcsapás ne okozzon az építményben
fizikai károsodást és életveszélyt (pl. tûz, mechanikai sérülés vagy áramütés
következtében).

A villámvédelmi rendszer részei:
– felfogó(rendszer),
– levezetô(rendszer),
– földelô(rendszer),
– másodlagos kisülések elleni védekezés (ennek részeként: villámvédelmi

célú potenciálkiegyenlítés és biztonsági távolság),
– veszélyes érintési és lépésfeszültség elleni védekezés.

Villámvédelmi szint (LPL)

Statisztikus villámparaméterek csoportja, amelyek a villámvédelmi rend-
szer, illetve a villámimpulzus elleni védelmi intézkedések méretezését le-
hetôvé teszik.

A méretezés alapját LPL I -tôl LPL IV-ig a villámparaméterek négy csoportja
képezi. A statisztikus villámparaméterek (1.1. táblázat) közül a villámvédelmi
szinthez tartozó maximális villámáram-csúcsértéknek van a legnagyobb gya-
korlati jelentôsége, amelyet az 1. típusú túlfeszültség-védelmi eszközök mé-
retezésénél közvetlenül is figyelembe kell venni. A többi villámparamétert a
szabvány csak közvetett módon veszi figyelembe (pl. a minimális villámáram-
csúcsértéket a gördülôgömbös szerkesztésnél alkalmazott sugár értékének
meghatározásához).
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1.1. táblázat: A védelmi szintekhez tartozó statisztikus villámparaméterek és villámvédelmi
fokozatok

Villám- Villámáram Fajlagos Töltés A villámvédelmi
védelmi csúcsértéke energia [C] szintnek megfelelô

szint [kA] [MJ/ΩΩ]
Mini- Maxi- LPS SPM
mum mum fokozata fokozata

LPL I 3 200 10 100 LPS I SPM I
LPL II 5 150 5,6 75 LPS II SPM II
LPL III 10 100 2,5 50 LPS III SPM III-IV
LPL IV 16 LPS IV

Villámvédelmi zóna (LPZ)

Olyan térrész, amelyen belül a villám hatására fellépô vezetett villámáram és
elektromágneses villámimpulzus nagysága adott értékekkel jellemezhetô. 

A villámvédelmi zónákban a villámimpulzus nagyságát az építmény kialakí-
tása (pl. az épületszerkezetek által megvalósított EM árnyékolás) és/vagy va-
lamilyen védelmi intézkedés korlátozza olyan szintre, hogy az elviselhetô
legyen a zónán belüli berendezések és készülékek számára. 

Vizsgáló csatlakozó

Olyan kialakítású mérési hely, amelynél a levezetô és a földelô kapcsolata
nem bontható, és amely csak az eredô földelési ellenállás mérésére alkal-
mas.

Vizsgáló összekötô

Olyan kialakítású mérési hely, amelynél a levezetô és a földelô kapcsolata
bontható, és amely – a földelô kialakításától függôen – egyedi földelési el-
lenállás mérésére is alkalmas lehet.

1.2. A villámvédelem létesítése

1.2.1. A villámvédelem szükségességének meghatározása

A villámvédelem szükségességét (abban az értelemben, hogy a villámvé-
delmi rendszer, illetve a villámimpulzus elleni védelem kiépítésére ténylege-
sen szükség van-e) három tényezô határozza meg:
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– Jogszabályok: A jogalkotás elsôdleges szempontja az alapvetô társa-
dalmi értékek (emberélet, kulturális javak, ellátásbiztonság stb.) vé-
delme. Ezek érdekében a jogalkotó meghatározza azokat a biztonsági
elôírásokat, amelyek alkalmazása kötelezô. E tekintetben legfontosabb
jogforrásként a jelenleg hatályos, a 28/2011. BM rendelettel kiadott Or-
szágos Tûzvédelmi Szabályzatot kell megemlíteni.

– Szabványok: A szabványok azokat a módszereket és mûszaki megol-
dásokat ismertetik, amelyekkel lehetséges a jogszabályokban elôírt biz-
tonsági normák teljesítése. A villámvédelemre vonatkozó legfontosabb
szabvány az MSZ EN 62305. 

– Egyéni érdek: A jogszabályok és a szabványok csupán a társadalmi
értékek védelmének a minimális szintjét határozzák meg. A védelmi in-
tézkedések célja azonban lehet olyan (egyéni, illetve gazdasági jellegû)
érdekek védelme is, amelyek nem kapcsolódnak szorosan társadalmi
értékekhez.

A hétköznapi gyakorlat szintjén mindez azt jelenti, hogy a jogszabály, illetve
a szabvány egyes esetekben szükségessé („kötelezôvé”) teszi az LPS
és/vagy az SPM kiépítését, más esetekben nem. Téves azonban az a – gya-
kori – felfogás, hogy ha a villámvédelem kiépítését jogszabály vagy szabvány
nem teszi szükségessé, akkor nincs is értelme ilyen intézkedések megtétel-
ének. Az elôbbiek alapján világosan kell látni, hogy amikor csak egyéni ér-
dekeket veszélyeztet a villám hatása (pl. egy családiház leégése vagy egy
cég informatikai rendszerének meghibásodása villámcsapás miatt), a véde-
lem kiépítésének szükségessége nem vezethetô le sem jogszabályból, sem
szabványból. Ilyenkor a megbízó/üzemeltetô – esetleg a szakember javasla-
tára – dönthet saját javai védelme érdekében a szabványos villámvédelmi in-
tézkedések alkalmazásáról. 

1.2.2. A villámvédelmi kockázatelemzés  

A villámvédelmi kockázatelemzés olyan egységesített számítási módszer,
amellyel meghatározható, hogy egy építmény villámvédelmi szempontból biz-
tonságosnak tekinthetô-e, illetve a – társadalmi szempontok alapján – elvárt
biztonság érdekében szükséges-e villámvédelmi rendszert (LPS) és/vagy vil-
lámimpulzus elleni védelmet (SPM) kiépíteni. 

A kockázatelemzés elvégzése, amelynek folyamatát az 1.13. ábra mutatja, a
villamos tervezô feladata. A kockázatelemzés során – a számítási eljárás „be-
menô” adataiként – rögzítésre kerülnek az építmény villámvédelmi szem-
pontból lényeges adatai (kialakítási jellemzôk, rendeltetés stb.), így
természetesen azok a védelmi intézkedések is, amelyekkel elérhetô a kívánt
villámvédelmi biztonság. 
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1.13. ábra: A villámvédelmi kockázatelemzés folyamata



1.2.3. A villámvédelmi intézkedések rendszere

A villámvédelem két nagy intézkedésrendszerre bontható:

– Villámvédelmi rendszer (LPS), amely a villámcsapás által okozott fi-
zikai károsodás bekövetkezésének kockázatát csökkenti. 

– Villámimpulzus elleni védelmi intézkedés (SPM), amely villamos és
elektronikus rendszerek villámimpulzus által okozott meghibásodásai-
nak kockázatát csökkenti.  

Mindkét villámvédelmi intézkedésrendszernek I-tôl IV-ig négy fokozata van,
amelyek különbözô mértékben járulnak hozzá a biztonság növekedéséhez.
(Éppen ezt veszi figyelembe a kockázatelemzés.) A leghatékonyabb az LPS
I fokozatú villámvédelmi rendszer, illetve az SPM I fokozatú villámimpulzus el-
leni védelmi rendszer.  

A villámvédelem két nagy intézkedésrendszere sok tekintetben független egy-
mástól, a célkitûzések, valamint a károsodáshoz, illetve a meghibásodáshoz
vezetô fizikai folyamatok eltérései miatt.  Ennek tulajdonítható, hogy nem fel-
tétlenül van szükség mindkét rendszer kiépítésére akkor sem, ha egy épít-
mény elvárt biztonsága érdekében villámvédelmi intézkedéseket kell
alkalmazni. 

Az LPS kialakítására vonatkozó legfontosabb követelményeket a 2-6. fejeze-
tek tartalmazzák, az SPM – azon belül mindenekelôtt a koordinált túlfeszült-
ség-védelem – kialakításának szempontrendszerét pedig a 7. fejezet
ismerteti.

Az LPS, illetve az SPM kialakításának egyes követelményei függenek az in-
tézkedésrendszer fokozatától, mások függetlenek attól. Ezt a kapcsolatot a
kockázatelemzésben rögzített fokozat és a tényleges intézkedések (pl. a föl-
delô kialakításának módja) között az egyes fejezetek eleje mutatja be.   
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2. A földelôrendszer

2.1. A földelôrendszer feladatai 

– A villámáram szétoszlatása a földben.
– Hozzájárulás a villámvédelmi potenciálkiegyenlítéshez.
– A földelôk környezetében a felszíni potenciáleloszlás befolyásolása, a

veszélyes lépésfeszültség kialakulásának megelôzése érdekében.

2.2. A villámvédelmi kockázatelemzés és a földelôrendszer kialakításának
kapcsolata

Az építmény földelôrendszerének kialakítására vonatkozó követelmények az
alábbiaktól függenek:

Villámvédelmi (LPS) fokozat: A kockázatelemzésben PB értékének meg-
határozásához figyelembe vett építményjellemzô (ld. MSZ EN 62305-2 „B”
melléklet), amely megmutatja, hogy a védendô építmény villámvédelmi koc-
kázata milyen villámvédelmi rendszer kialakítása mellett elfogadható mér-
tékû. A villámvédelmi fokozat a földelô méretére (számított hosszúságára)
vonatkozó követelményt befolyásolja (ld. 2.3.8. pont).  

A veszélyes lépésfeszültség elleni védekezés módja: A kockázatelem-
zésben PA értékének meghatározásához figyelembe vett külsô övezeti jel-
lemzô (ld. MSZ EN 62305-2 „B” mellékletének B.1 táblázata), amely
övezetenként eltérô lehet. A veszélyes lépésfeszültség elleni védekezés
módja a földelô kialakítását abban az esetben befolyásolja, ha a kockázat-
elemzésben megadott védelmi intézkedés a „talaj hatásos potenciálkiegyen-
lítése”. (A veszélyes lépésfeszültség elleni védekezéssel kapcsolatban
részletesebb tájékoztatást ad a 6. fejezet.)

A földelôrendszer kialakítását befolyásoló egyéb adatok: A földelô -
rendszer kialakítására vonatkozó információt (pl. a villámimpulzus elleni vé-
delem követelményeit kielégítô földelô kialakításának szükségessége,
különleges korrózióvédelmi intézkedések) a villámvédelmi tervdokumentáció
részét képezô mûszaki leírás is tartalmazhat. 

Mindezek figyelembevételével a földelôrendszert a 2.3-2.8. pontok követel-
ményeinek megfelelôen kell kialakítani.
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2.3. A földelôrendszerre vonatkozó általános szempontok és követelmények

A villámvédelmi célú földelôrendszer legfontosabb tulajdonsága a potenciál-
kiegyenlítés. A megfelelô potenciálkiegyenlítés biztosítja a veszélyes lépés-
feszültség elleni védelmet, megteremti az alapfeltételét a másodlagos
kisülések elleni védekezésnek és a villámimpulzus elleni védelemnek (SPM).
A földelô típusának kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy a különbözô
típusú földelôk különbözô mértékben tesznek eleget e követelménynek. 

2.3.1. A villámvédelmi célú földelôrendszer részeit össze kell kötni egymással

Az összekötés lehetôleg épületen kívül, közvetlenül történjen, de megvaló-
sítható a központi földelôsínen keresztül is (ld. 2.3.3. pont). 

Az összekötésre szolgáló vezetôk legkisebb keresztmetszetérôl az 5.7. sza-
kasz ad tájékoztatást.

2.3.2. Villámvédelmi szempontból az építményekben egy, közös földelôrend -
szer kialakítása célszerû. 

Ha más (pl. zavarvédelmi) szempontok miatt mégis külön földelôk kerülnek ki-
alakításra, akkor biztosítani kell, hogy közöttük villám- vagy zárlatjelenség
hatására se léphessen fel olyan feszültségkülönbség, amely veszélyes mér-
tékû. Ennek megoldása általában a földelôk fojtótekercsen át történô össze-
kötésével és a fojtótekerccsel párhuzamosan kötött túlfeszültség-védelmi
eszköz (SPD) alkalmazásával lehetséges.

Az összekötésre szolgáló vezetôk legkisebb keresztmetszetérôl az 5.7. sza-
kasz ad tájékoztatást.

2.3.3. A villámvédelmi földelôt össze kell kötni a központi földelôsínnel. 

Az összekötést legalább egy helyen, a talajszint közelében, a lehetô legrövi-
debb nyomvonalon kell létesíteni. Célszerû azonban a földelôt és az épít-
ményben kialakított potenciálkiegyenlítô hálózatot több helyen is közvetlenül
összekötni. 

Az összekötésre szolgáló vezetôk legkisebb keresztmetszetérôl az 5.7. sza-
kasz ad tájékoztatást.

2.3.4. A földelô alaptípusai

A földelô kétféle alaptípusa alakítható ki:
– „A” típus, ld. 2.6.3. szakasz.
– „B” típus, ld. 2.6.2. szakasz.

A betonalap-földelô általában a „B” típushoz tartozónak tekinthetô (ld. 2.6.1.
szakasz).
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2.3.5. Az „A” és „B” típusú földelôk együtt is alkalmazhatóak.

2.3.6. A földelô anyagának kiválasztásakor tekintettel kell lenni a korrózióvé-
delmi szempontokra. 

A felszín alatti fémszerkezetek esetén a szokásos kémiai korrózión túl az
elektrokémiai folyamatokra is tekintettel kell lenni, amely azonos közegbe (pl.
talajba) ágyazott különbözô anyagú fémek, vagy különbözô közegekbe (jel-
lemzôen betonba és talajba) ágyazott azonos vagy különbözô anyagú fémek
között lép fel, ha azok fémes összeköttetésben vannak (például betonalap-
földelô, és azt kiegészítô, talajban elhelyezett földelôszondák esetén). 

Földelô kialakítására alumínium nem használható. 

2.3.7. A földelô mérete feleljen meg a 2.1. táblázatban foglaltaknak.

2.1. táblázat: Földelôk kialakításához használt vezetôk legkisebb megengedett méretei az
anyag és a kivitel függvényében

Anyag Kivitel Minimális méret Megjegyzés
Földelôrúd/- Földelô-
profil vezetô 

Réz Sodrony 50 mm2 Min. 1,7 mm átm. 
elemi szálanként

Huzal 50 mm2 Min. 8 mm átmérô
Szalag 50 mm2 Min. 2 mm vastagság
Huzal Ø 15 mm
Csô Ø 20 mm Min. 2 mm falvastagság

Acél Horganyzott huzal, Ø 16 mm Ø 10 mm
min. 50 m 
bevonattal
Horganyzott csô, Ø 25 mm Min. 2 mm falvastagság
min. 50 m 
bevonattal
Horganyzott szalag, 90 mm2 Min. 3 mm vastagság
min. 70 m 
bevonattal
Szalag felület- 75 mm2 Min. 3 mm vastagság.
védelem nélkül A betonalap vasalásával
vagy horganyozva, össze kell kötni, az 
teljesen betonba összekötések távolsága 
ágyazva legfeljebb 5 m lehet
Horganyzott profil 50x50x3 mm

Rozsda- Huzal Ø 15 mm Ø 10 mm
mentes 
acél Szalag 100 mm2 Min. 2 mm vastagság

kruppa
Szövegdoboz
TS0120TS0130TS0046TS0044TS0045TS0119TS0129TS0121



2.3.8. A földelô „l” számított hosszú-
sága feleljen meg a 2.1. ábráról
leolvasható értékeknek.

Attól a néhány esettôl eltekintve,
amikor az építmény tömör sziklára
épül, a talaj fajlagos ellenállása
500 m-nél kisebbnek feltételez-
hetô, ezért a legalább 5 m számí-
tott hosszúsággal rendelkezô
földelô a gyakorlatban általában
teljesíti e követelményt. 

A számított hosszúság meghatározásának módszerét betonalap-földelôre a
2.6.1.5,  „B” típusú földelôre a 2.6.2.3, „A” típusú földelôre pedig a 2.6.3.2. al-
pont ismerteti.

Ha a mért földelési ellenállás értéke 10 Ω–nál kisebb, a számított hosszú-
ságra vonatkozó követelmény teljesítése szükségtelen.

2.3.9. A földelô helyét építmények be- és kijáratától biztonságos távolságban
kell megválasztani. 

Ez a követelmény elsôsorban az  „A” típusú földelôk telepítési helyére, illetve
a levezetôk és a földelôk csatlakozási helyeinek megválasztására vonatkozik.
A biztonságos távolság értékét a szabvány nem határozza meg pontosan,
de a veszélyes érintési és lépésfeszültségre vonatkozó követelményrendszer
alapján 3 m megfelelônek tekinthetô. 

Ld. még: Veszélyes érintési és lépésfeszültség elleni védekezés, 6. fejezet. 

2.3.10. Ügyelni kell a földelô és a talajszint alatti közmûvek, illetve vezetékek
közötti megfelelô távolságra.

Ez a követelmény elsôsorban az „A” típusú földelôkre vonatkozik. A megfelelô
távolság értékét a szabvány nem határozza meg, de „A” elrendezésû földelô
esetén a 3 m távolság megfelelônek tekinthetô. Ha a távolság ennél kisebb,
akkor a földelôt potenciálkiegyenlítés céljából közvetlenül vagy szikraközön
keresztül össze kell kötni a fémszerkezetekkel, feltéve, hogy ezt az összekö-
tést semmi nem tiltja. 

Nem szükséges, hogy az összekötés a megközelítés helyén történjen, de a
lehetô legközelebb legyen ahhoz. (Ld. még 5.5.2. pont.)
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2.1. ábra: A földelô minimális 
(számított) hosszúsága



2.3.11. A földelô legfelsô része legalább 0,5 m mélyen legyen.

A talaj felsô rétegének esetleges kiszáradása, illetve fagyása növeli a földelô
ellenállását. A földelô 0,5 m-nél kisebb mélységben lévô részei emiatt általá-
ban nem tekinthetôek a földelô részének. A mélység növelése általában csök-
kenti a korrózió mértékét és a földelési ellenállás idôjárás okozta ingadozását.

Szálban álló kôzet („tömör sziklás talaj”) és „B” típusú földelô esetén megen-
gedett a földelô elhelyezése közvetlenül a felszínen is, de ekkor fokozott fi-
gyelmet kell szentelni az érintési és lépésfeszültség elleni védekezésnek. 

2.3.12. A földelô szerkezeti részei képesek legyenek a villámáram hatásának
elviselésére. 

Ez a követelmény teljesíthetô a 2.3.7. pont méretkövetelményeinek betartá-
sával és az MSZ EN 50164-2 szabványnak megfelelô termékek alkalmazá-
sával. 

2.3.13. A földelô kivitelezésekor eleget kell tenni a részleges felülvizsgálatra
vonatkozó követelménynek. 

A késôbb eltakarásra kerülô részek részleges felülvizsgálatát az eltakarás
elôtt el kell végezni, ld. 2.8. szakasz. 

2.4. Elszigetelt villámvédelmi rendszer földelôje

2.4.1. Ha az elszigetelt villámvédelmi rendszer az építménytôl független osz-
lop(ok)on kerül elhelyezésre, akkor oszloponként elégséges egy föl-
delô kialakítása.

2.4.2. Ha az elszigetelt villámvédelmi rendszer az építménytôl független osz-
lop(ok)on kerül elhelyezésre, akkor nem szükséges a villámvédelmi föl-
delôk egymással és a védett építmény földelôjével történô összekötése. 

Nem vonatkozik ez arra az esetre, ha az elszigetelt villámvédelmi rendszer a
védett építményen van rögzítve.

2.5. A földelô típusának kiválasztása

A földelô típusának kiválasztását befolyásolhatják a kockázatelemzésben a
veszélyes lépésfeszültség elleni védelemre vonatkozóan rögzített övezeti jel-
lemzôk (ld. 2.2. és 6.2. szakaszok).
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2.5.1. Villámvédelmi földelôként célszerû megfelelôen kialakított betonalap-
földelôt, vagy az épületszerkezet részét képezô természetes földelôt al-
kalmazni. 

A betonalap-földelô általában „B” típusú földelônek tekinthetô.

Természetes földelô alkalmazását csak akkor lehet elônyben részesíteni, ha
az – betonalap-földelôhöz hasonlóan – kiterjed az építmény nagy részére, és
„B” típusú földelônek tekinthetô.

2.5.2. Ha betonalap-földelôt nem lehet kialakítani, akkor „B” típusú földelôt
célszerû kialakítani. 

2.5.3. Ha az épületszerkezet részét képezô természetes földelô alkalmazása
nem lehetséges, akkor „B” típusú földelôt célszerû kialakítani. 

2.5.4. „A” típusú földelô alkalmazása csak akkor indokolt, ha betonalap-föl-
delô, az épületszerkezet részét képezô természetes földelô, vagy „B” tí-
pusú földelô alkalmazása nem lehetséges. 

2.6. A földelô szerkezeti kialakítása

A földelô szerkezeti kialakítására vonatkozó gyakorlati javaslatokat a 
8.1. szakasz tartalmaz.

2.6.1. Betonalap-földelô és természetes földelô 

2.6.1.1. A természetes földelô a védendô építmény olyan része, amelynek ere-
deti rendeltetése nem villámvédelmi célú, de kialakításánál fogva alkal-
mas villámvédelmi földelô feladatának betöltésére.

A csôvezeték (önálló) természetes földelôként történô alkalmazása akkor
sem célszerû, ha teljesíti a földelôre vonatkozó követelményeket. 

2.6.1.2. A betonalap-földelô a védendô objektum alatti, megfelelô vasalással (be-
tonba ágyazott villámvédelmi célú acélbetétekkel) kialakított földelô. 

A betonalapnak közvetlenül kell érintkeznie a talajjal, hô- vagy vízszigetelés
attól nem választhatja el. A betonba ágyazott villámvédelmi célú vezetôk kor-
rózióvédelmét legalább 50 mm betonfedéssel kell biztosítani.

2.6.1.3. A villámvédelmi célú acélbetétek a statikai célú betonvasalástól szem-
mel jól elkülöníthetôek legyenek. 

Ez megkönnyíti a földelô részleges felülvizsgálatát (ld. 2.8. szakasz).
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A földelô kialakítására egyaránt alkalmas a betonba ágyazott bordázott be-
tonacél, vagy a sima felületû horganyzott köracél, a különbözô felületminô-
ség/bevonat okozta korróziós problémákkal nem kell számolni még vegyes
alkalmazás mellett sem. 

A betonban alumíniumból készült vezetô nem helyezhetô el.

2.6.1.4. A betonba ágyazott villámvédelmi célú vezetôk folytonosságát bizto-
sítani kell. 

A vezetôknek és kötéseiknek alkalmasaknak kell lenniük a villámáram veze-
tésére. A vezetôk folytonosságát az MSZ EN 50164-1 szerint bevizsgált ösz-
szekötôk alkalmazásával, vagy legalább 50 mm hosszúságú hegesztéssel
kell biztosítani (ld. 2.2. ábra).

Célszerû a betonacéltól jól elkülöníthetô anyagok, pl. szalagacél alkalmazása,
amelyet 5 m-nél nem nagyobb távolságonként potenciálkiegyenlítés céljából
össze kell kötni a betonvasalással. A potenciálkiegyenlítô összekötés céljára
a betonacélok szokásos kötözése is megfelelô.

Mivel az összekötések (és a levezetô) a betonozáskor eltakarásra kerülnek,
villámvédelmi felülvizsgálatukat eltakarásuk elôtt el kell végezni (ld. 2.8. sza-
kasz).

2.6.1.5. A betonalap-földelô, illetve a természetes földelô számított hosszú-
sága teljesítse a 2.3.8. pont követelményét, ha önálló földelôként al-
kalmazzák.

A „B” típusúnak tekinthetô betonalap-földelô, illetve természetes földelô „l”
számított hosszúságának meghatározása a földelô által közrezárt terület mé-
retébôl az alábbi képlettel történhet:

ahol „A” a m2-ben mért terület. 

Ha a betonalap- vagy természetes földelô jellegében „A” típusú földelônek
felel meg, akkor számított hosszúsága a 2.6.3.2. alpontnak megfelelôen ha-
tározható meg.

Ha a betonalap- vagy természetes földelô önállóan nem teljesíti a számított
hosszúságra vonatkozó követelményt, akkor kiegészítô földelô(ke)t kell al-
kalmazni. A kiegészítô földelô(k) számított hosszúsága akkora legyen, hogy
a betonalap-földelô, illetve a természetes földelô számított hosszúságával
együtt teljesítse a követelményt.
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2.6.1.6. Az elektrokémiai korrózió veszé-
lye miatt a betonalap-földelô
közvetlenül csak akkor köthetô
össze a talajban elhelyezett föl-
delôvel, ha az utóbbi anyaga
saválló acél, vagy réz.  

A talajba ágyazott (horganyzott)
acél földelôk csak összecsatoló
szikraközön keresztül csatlakoztat-
hatóak a betonalap-földelôhöz. E
célra megfelelnek a 2-3 kV begyúj-
tási feszültségû és 50 kA (10/350
μs) villámáram-levezetôképességû
szikraközök. 

2.6.1.7. A beton-talaj és a talaj-levegô
határfelületet átlépô villámvé-
delmi célú vezetôk korrózióvé-
delmét a felület mindkét oldalán 0,3-0,3 m hosszúságban meg kell
növelni. 

Szükségtelen a kiegészítô korrózióvédelem, ha a határfelületet átlépô vezetô
anyaga rozsdamentes acél, vagy réz.

A horganyzás önmagában nem biztosít megfelelô védelmet. Megoldást je-
lent a kiállások PVC-bevonatú horganyzott acélhuzallal történô kivitelezése.  

A kiállások kialakítására vonatkozó gyakorlati javaslatokat a 8.2. sza-
kasz tartalmaz. 

2.6.1.8. A betonalap-földelô és a levezetô összekötésénél mérési helyet kell ki-
alakítani. 

A levezetôk csatlakoztatásához megfelelô számú és elrendezésû kiállás lé-
tesítése szükséges.

A mérési hely kell kialakítására vonatkozó követelményeket a 3.8. szakasz
ismerteti.

A földelô és a levezetô összekötése létesíthetô a falban vagy falon kívül. A fa-
lazat és a betonalap közötti talajnedvesség ellen szigetelô réteg pontszerû át-
törése (ld. 2.3. ábra) általában nem okoz vízszigetelési problémát. 
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2.6.1.9. Abban az esetben, ha a betonalap talajjal érintkezô külsô része (pl. ta-
lajvíz ellen) szigetelt, a földelôt a vízszigetelô réteg alatt kell elhelyezni.

A földelô kialakítható a vízszigetelô réteg alatt, technológiai célból készített
betonrétegben, vagy a talajban. A szigetelô réteg alatti földelôt össze kell kötni
a villámvédelmi levezetôkkel, a betonalap vasalásával. Az összekötés tör-
ténhet a vízszigetelô rétegen kívül (ld. 2.4. ábra), vagy – az építtetôvel egyez-
tetett módon – a vízszigetelô réteget áttörô, nyomásálló összekötôk
alkalmazásával.   

2.6.1.10. A betonalap-földelôt legalább egy ponton össze kell kötni a központi
földelôsínnel. 

Az összekötés kialakítására vonatkozóan ld. 2.3.3. pont. 

Az összekötést célszerû több ponton megvalósítani. A betonalap-földelô és a
potenciálkiegyenlítô-hálózat több helyen történô összekötése segíti kis im-
pedanciájú potenciálkiegyenlítés, illetve földelés kialakítását, ami kedvezô a
villámimpulzus elleni védelem szempontjából is.

A betonalap-földelô ehhez szükséges kiállásainak kivitelezésekor tekintettel
kell lenni a 2.6.1.7. alpont követelményére is. A kiállásokat célszerû olyan for-
mában és számban létesíteni, hogy lehetôség legyen fémszerkezetek köz-
vetlen földelésére (ld. 2.6.1.11. alpont).
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2.6.1.11. Biztosítani kell a 3.7.1.6. alpontban említett fémszerkezetek földelésé-
nek lehetôségét.

2.6.1.12. Olyan építményekben vagy építményrészekben, ahol a betonalap-föl-
delô kialakításánál a villámimpulzus elleni védelem (SPM) szempontjait
figyelembe kell venni, a betonalap-földelôt 5 x 5 m-es vagy sûrûbb há-
lóosztású vasalással kell kivitelezni.

A követelmény a villamos célú acélbetétek elhelyezésére vonatkozik. 

2.6.1.13. Ha a betonalap-földelôt villámvédelmi célra alkalmazzák, akkor megfelelô
kialakításáról a villámvédelmi rendszer kivitelezôjének kell gondoskodnia. 

Ehhez szükséges a többi kivitelezôi szakággal történô részletes egyeztetés,
a betonalap kivitelezését megelôzôen. 

2.6.1.14. Betonalap-földelô kialakításánál ügyelni kell a kivitelezési folyamat do-
kumentálására. 

A részleges felülvizsgálat a vasszerelési munkák fázisában szükségessé teszi
a fényképes dokumentálást, és mérések elvégzését. (Ld. még: 2.8. szakasz.)

2.6.2. „B” típusú földelô

2.6.2.1. „B” típusú földelô a vezetôkbôl kialakított, a védendô építményt közre-
fogó zárt gyûrû vagy keret. 

„B” típusú földelô szükség esetén (pl. sziklás, szálban álló kôzeten) a talaj fel-
színén is kialakítható, de általánosságban a 2.6.2.5. alpont követelménye az
irányadó.

2.6.2.2. Ha a „B” típusú földelô az építményt nem veszi teljesen körbe, vagy a
földelô kerületének kevesebb, mint 80%-a érintkezik a talajjal, a kialakí-
tás „A” típusú földelônek minôsül. 

A zárt gyûrû kialakítása gondot okozhat pl. egymást szorosan megközelítô
építmények esetén, ha az építmények földelôi (pl. tulajdoni okokból) nem
egyesíthetôek. A gyûrû zárását ekkor a talajjal nem érintkezô potenciálki-
egyenlítô vezetékkel meg lehet oldani, melynek hosszúsága azonban a gyûrû
kerületének legfeljebb 20%-a lehet.

2.6.2.3. A „B” típusú földelô számított hosszúsága teljesítse a 2.3.8. pont kö-
vetelményét, ha a „B” típusú földelôt önálló földelôként alkalmazzák. 

A földelô számított hosszúságának meghatározása a földelô által közrezárt
terület méretébôl az alábbi képlettel történhet:
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= 2
ahol „A” a m2-ben mért terület.

Ha a mért földelési ellenállás értéke 10 Ω–nál kisebb, a földelô számított
hosszúságának meghatározása és az arra vonatkozó követelmény teljesí-
tése szükségtelen.

Ha a „B” típusú földelô önállóan nem teljesíti a számított hosszúságra vonat-
kozó követelményt, akkor kiegészítô földelô(ke)t kell alkalmazni. A kiegészítô
földelô(k) számított hosszúsága akkora legyen, hogy a „B” típusú földelô szá-
mított hosszúságával együtt teljesítse a követelményt.

2.6.2.4. A „B” típusú földelô a 2.3.8. pont követelményének teljesítése, vagy a
földelési ellenállás csökkentése érdekében „A” típusú földelôkkel egé-
szíthetô ki. 

A „B” típusú földelôk szétterjedési ellenállása általában kisebb, mint a szoká-
sosan alkalmazott néhány méter hosszúságú földelôszondáké, azonban az
idôjárás hatásai (fagyás, kiszáradás) a kisebb telepítési mélység miatt job-
ban megjelennek. A kiegészítô „A” típusú földelôk csökkentik az idôjárásnak
az ellenállásra gyakorolt hatásait. 

A kiegészítô „A” típusú földelôszondák száma egyezzen meg a levezetôkével,
elrendezésük a védendô objektum kerülete mentén lehetôleg egyenletes le-
gyen, és – amennyire lehet – a levezetôk csatlakozási pontjához közel he-
lyezkedjenek el.  

2.6.2.5. A „B” típusú földelô mélysége legalább 0,5 m legyen, távolsága az
építményt határoló falaktól 1 m-nél nagyobb legyen. 

A magyarországi éghajlati viszonyok miatt legalább 1 m mélység javasolt. A
mélyebb telepítés nemcsak a szétterjedési ellenállást csökkentheti, hanem
a korrózió mértékét is.

A földelô mélyebb telepítése révén általában kevesebb gondot okoz a
közmûvekkel történô ütközés.  

2.6.2.6. A talaj-levegô határfelületet átlépô vezetôk korrózióvédelmét a határ-
felület mindkét oldalán 0,3-0,3 m hosszúságban meg kell növelni. 

Szükségtelen a kiegészítô korrózióvédelem, ha a határfelületet átlépô vezetô
anyaga rozsdamentes acél, vagy réz.

A horganyzás önmagában nem biztosít megfelelô védelmet. Megoldást je-
lent azonban a kiállások PVC-bevonatú acélhuzallal történô kivitelezése, vagy
földelô-csatlakozórúd használata.
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A földelô-csatlakozórudak alkalmazá-
sával egyszerre biztosítható a levezetô
alsó szakaszának mechanikai védelme
16 mm-es rúdátmérôvel, a korrózióvé-
delem pedig PVC-bevonattal (ld. 2.5.
ábra).

A kiállások kialakítására vonatkozó
gyakorlati javaslatokat a 8.2. szakasz
tartalmaz.

2.6.2.7. A földelô kialakításához alumínium
nem használható. 

2.6.2.8. A „B” típusú földelôt legalább egy
helyen össze kell kötni a központi
földelôsínnel. 

Az összekötés kialakítására vonatko-
zóan ld. 2.3.3. pont. 

2.6.2.8.1. A „B” típusú földelôt célszerû több helyen összekötni az építmény po-
tenciálkiegyenlítô hálózatával.

A „B” típusú földelô és a potenciálkiegyenlítô-hálózat több helyen történô ösz-
szekötése segíti kis impedanciájú potenciálkiegyenlítés, illetve földelés ki-
alakítását, ami kedvezô a villámimpulzus elleni védelem szempontjából is.

A „B” típusú földelô ehhez szükséges kiállásainak kivitelezésekor tekintettel
kell lenni a 2.6.2.6. alpont követelményére. A kiállásokat célszerû olyan for-
mában és számban létesíteni, hogy lehetôség legyen fémszerkezetek köz-
vetlen földelésére. 

2.6.2.9. A levezetôk és a földelô csatlakozásánál mérési helyet kell kialakítani
(ld. 3.8. szakasz).

2.6.2.10. „B” típusú földelô kialakításánál ügyelni kell a kivitelezési folyamat do-
kumentálására. 

A részleges felülvizsgálat szükségessé teheti a fényképes dokumentálást, és
mérések elvégzését. (Ld. 2.8. szakasz.)
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2.6.3. „A” típusú földelô

2.6.3.1. Az „A” típusú földelô a talajban elhelyezett vízszintes vagy függôleges
helyzetû vezetô, vagy vezetôk csoportja. 

A gyakorlatban általában kör- vagy keresztprofilú rudak, esetleg csövek füg-
gôleges leverésével alakítanak ki „A” típusú földelôt, ún. földelôszondát (ld.
2.6.3.7. pont). 

2.6.3.2. Az „A” típusú földelô számított hosszúsága teljesítse a 2.3.8. pont kö-
vetelményét, ha az „A” típusú földelôt önálló földelôként alkalmazzák. 

Vízszintes földelô számított hosszúsága: 
l = a földelô hosszúsága

Függôleges földelô számított hosszúsága:
l = 2 x a földelô hosszúsága

A számított hosszúság követelményét a levezetôkhöz csatlakozó szondák-
nak, illetve szondacsoportoknak (ld. 2.6.3.3. alpont) külön-külön kell teljesí-
teniük, függetlenül attól, hogy az egyes szondákat/szondacsoportokat össze
kell kötni egymással (ld. 2.6.3.8. alpont). 

A számított hosszúságra vonatkozó követelményt lehetôleg a teljes hosszú-
ságában nagyjából egyenes vonalú földelôvel vagy földelôkkel kell teljesíteni.     

A számított hosszúságra vonatkozó követelményt szokásos talajviszonyok
esetén a legalább 2,5 m hosszúságú földelôszondák általában teljesítik, füg-
getlenül a villámvédelmi fokozattól.

Ha az „A” típusú földelô önállóan nem teljesíti a számított hosszúságra vo-
natkozó követelményt, akkor kiegészítô földelô(ke)t kell alkalmazni. A kiegé-
szítô földelô(k) számított hosszúsága akkora legyen, hogy a „A” típusú földelô
számított hosszúságával együtt teljesítse a követelményt.

2.6.3.3. Több (vízszintes és/vagy függôleges) egymás közelében elhelyezett
szondából álló szondacsoport esetén a szondák egyenként mért hosz-
szának összegét lehet figyelembe venni a számított hosszúság megha-
tározásához. 

A szondacsoport szondái közötti távolság legalább a szondák hosszúságá-
nak kétszerese legyen (ld. 2.6. ábra). A szondacsoportot alkotó szondák
egyedi hosszúságára nincs követelmény, de 1 m-nél rövidebb szondák alkal-
mazása nem célszerû. 
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2.6.3.4. A földelôszondák („A” típusú földe-
lôk) száma építményenként nem
lehet 2-nél kevesebb. 

A védett építménytôl független oszlopon
rögzített elszigetelt villámvédelmi rend-
szer földelôjére nem vonatkozik ez a kö-
vetelmény. (Ld. 2.4.1. pont.)
A szondacsoportot egy szondának kell
tekinteni. 

2.6.3.5. Minden levezetôt külön földelô -
szondára („A” típusú földelôre) kell
csatlakoztatni.

2.6.3.6. A földelôszondákat („A” típusú föl-
delôket) a védendô építmény körül
lehetôleg egyenletesen kell elren-
dezni. 

Elônyben kell részesíteni a szondák
építményen kívüli (építmény körüli) elhelyezését. Abban az esetben, ha épít-
 ményen kívül nem helyezhetô el, építményen belül, pl. pincében is létesít-
hetô „A” típusú földelô. Ekkor azonban fokozott figyelmet kell fordítani a
veszélyes lépésfeszültség elleni védekezésre (ld. 6. fejezet). 
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2.6. ábra: Szondacsoport
földelôszondáinak minimális 
távolsága

 2.7. ábra: Földelôszondák össze -
kötése a talajszint fölött

2.8. ábra: Földelôszondák összekötése 
a talajszint alatt
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2.6.3.7. Célszerû elônyben részesíteni az „A” típusú földelô függôleges kiala-
kítását, a vízszintessel szemben. 

A függôleges szondák ellenállásának évszakos ingadozása kisebb. 

„A” típusú földelôszonda kialakításához a 8.1.2. pont ad gyakorlati ja-
vaslatokat. 

2.6.3.8. Az „A” típusú földelôket potenciálkiegyenlítés céljából össze kell kötni
egymással, lehetôleg az építményen kívül. 

Az összekötés követelménye a földelôk távolságától független. 

Az összekötés talajban vagy talaj fölött is történhet (ld. 2.7., 2.8.  és 2.9. ábra).

Az összekötésre szolgáló vezetôk keresztmetszetét az 5.7. szakasz adja
meg.

2.6.3.9. Az „A” típusú földelôk és levezetôk csatlakozásánál mérési helyet kell
kialakítani (ld. 3.8. szakasz). 

A szondacsoportokat ebbôl a szempontból egy földelôszondának kell tekin-
teni.
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2.9. ábra: Földelôszondák összekötése
a központi földelôsínen keresztül

2.10. ábra: Levezetô és „A” típusú földelô 
összekötése földelô-csatlakozórúddal
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2.6.3.10. Az „A” típusú földelôszondák fölött a talaj felszínén nagyon egyenlôtlen
potenciáleloszlás alakul ki. 

Emiatt különösen lényeges a földelôszondák helyének körültekintô megvá-
lasztása, illetve a veszélyes lépésfeszültség elleni védekezés (ld. 6. fejezet).

2.6.3.11. A talaj-levegô határfelülelet átlépô acél vezetôk korrózióvédelmét a fe-
lület mindkét oldalán 0,3-0,3 m hosszúságban meg kell növelni. 

Szükségtelen a kiegészítô korrózióvédelem, ha a határfelületet átlépô vezetô
anyaga rozsdamentes acél, vagy réz.

A horganyzás önmagában nem biztosít megfelelô védelmet. Megoldást je-
lent azonban a kiállások PVC-bevonatú acélhuzallal történô kivitelezése, vagy
földelô-csatlakozórúd használata.

A földelô-csatlakozórudak alkalmazásával egyszerre biztosítható a levezetô
alsó szakaszának mechanikai védelme 16 mm-es rúdátmérôvel, a korrózió-
védelem pedig PVC- bevonattal (ld. 2.10. ábra). 

A kiállások kialakítására vonatkozó gyakorlati javaslatokat a 8.2. szakasz tar-
talmaz.

2.6.3.12. A földelô kialakításához alumínium nem használható. 

2.7. A veszélyes érintési és lépésfeszültség elleni védekezés szempontjai
a földelôre vonatkozóan

A földelô típusának kiválasztását és/vagy kialakításának módját befolyásol-
hatják a kockázatelemzésben a veszélyes lépésfeszültség elleni védelemre
vonatkozóan rögzített övezeti jellemzôk (ld. 2.2. és 6.2 szakaszok). Ezek a
követelmények övezetenként eltérôek lehetnek.

2.7.1. Kerülni kell az „A” típusú földelôk építményen belüli, illetve kijáratok,
járdák közelében történô elhelyezését. 

E követelmény elsôsorban azokra az esetekre vonatkozik, amikor a villám-
áram levezetése 10-nél kevesebb áramúton történik.

2.8. A földelôrendszer részleges felülvizsgálata

2.8.1. A földelôrendszer késôbb eltakarásra kerülô részeinek részleges felül-
vizsgálatát az eltakarás elôtt el kell végezni. 

E követelmény elsôsorban a betonalap-földelô villámvédelmi célú acélbeté-
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teire, illetve a földelôket egymással vagy a központi földelôsínnel összekötô
vezetôkre vonatkozik.

A részleges felülvizsgálat, amelynek ki kell terjednie a felhasznált anyagok
anyagminôségének, méretének, folytonosságának és korrózióvédelmének
ellenôrzésére, szemrevételezéssel és méréssel történhet. 

A szemrevételezést fényképekkel kell dokumentálni.

A földelô egyes részeinek mért ellenállásán kívül a mérési módszert is rög-
zíteni kell a vizsgálati jegyzôkönyvben. 

2.8.2. A földelési ellenállás mérését a hálózati frekvenciától (és annak egész
számú többszöröseitôl) eltérô frekvencián célszerû végezni, a célra al-
kalmas mérômûszerrel.

A követelmény teljesíthetô lakatfogós mûszerrel is, de számítani kell arra,
hogy a kis mérôáram miatt a mért ellenállás-érték nagyobb lesz, mint na-
gyobb árammal mérve.
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3. A levezetôrendszer

3.1. A villámvédelmi levezetôrendszer feladatai

– A felfogórendszer és a földelôrendszer összekötése, a villámáram biz-
tonságos levezetése.

– A villámáram elosztása, hozzájárulás a villámvédelmi potenciálki-
egyenlítéshez. 

– A másodlagos kisülések elleni védelem, a biztonsági távolság befolyá-
solása által.

3.2. A villámvédelmi kockázatelemzés és a levezetôrendszerre vonatkozó
követelmények kapcsolata

Az építmény levezetôrendszerének kialakítására vonatkozó követelmények
az alábbiaktól függenek:

Villámvédelmi fokozat: A kockázatelemzésben PB értékének meghatáro-
zásához figyelembe vett építményjellemzô (ld. MSZ EN 62305-2, „B” mellék-
let), amely megmutatja, hogy a védendô építmény villámvédelmi kockázata
milyen villámvédelmi rendszer kialakítása mellett elfogadható mértékû. 

A veszélyes érintési feszültség elleni védekezés módja: A kockázat-
elemzésben PA értékének meghatározásához figyelembe vett külsô övezeti
jellemzô (ld. MSZ EN 62305-2, „B” melléklet), amely övezetenként eltérô lehet.
A veszélyes érintési feszültség elleni védekezés módja a levezetô kialakítá-
sát abban az esetben befolyásolja, ha a kockázatelemzésben megadott vé-
delmi intézkedés a „hozzáférhetô levezetôk villamos szigetelése”. (A
veszélyes érintési feszültség elleni védekezéssel kapcsolatban részletesebb
tájékoztatást ad a 6. fejezet.)

A levezetôrendszer kialakítását befolyásoló egyéb adatok: A levezetô-
rendszer kialakítására vonatkozó információt (pl. elszigetelt villámvédelmi
rendszer kialakításának szükségessége) a villámvédelmi tervdokumentáció
részét képezô mûszaki leírás is tartalmazhat. 

Mindezek figyelembevételével a levezetôrendszert a 3.3-3.11. pontok köve-
telményeinek megfelelôen kell kialakítani.

3.3. A levezetôrendszerre vonatkozó általános szempontok és követelmények

3.3.1. A levezetôk száma nem lehet kisebb kettônél. 

A 4.3.6. pont és a 2.6.3.4. alpont követelményével együtt ez lényegében azt
jelenti, hogy a villámáramnak a föld felé legalább két áramutat kell biztosítani
(ld. 3.1. ábra).
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Abban az esetben, ha a levezetô feladatát kiterjedt lemezfelületek látják el, a
két áramútra vonatkozó követelményt teljesítettnek kell tekinteni. (A lemezfe-
lületet azonban ugyanolyan távolságonként célszerû a földelôhöz csatlakoz-
tatni, mintha mesterséges levezetôk kerülnének kialakításra, ld. 3.3.2. pont.).

3.3.2. A levezetôket lehetôleg az építmény kerülete (körítôfalai) mentén kell
elrendezni.

A levezetôk egyenletes, az építmény körítôfalaiban történô elrendezése ked-
vezô a villámimpulzus elleni védelem szempontjából.

A levezetôk építményen belüli elhelyezése csak akkor megengedett, ha sok
levezetô (áramút) alakítható ki (pl. vasbeton falakban vagy tartópillérekben),
vagy a levezetôk elhelyezése az építmény körítôfalai mentén nem lehetséges.
A levezetôk építményen belüli elhelyezése esetén különös figyelmet kell for-
dítani a veszélyes érintési és lépésfeszültség elleni védekezésre (ld. 6. fejezet).   

3.3.2.1. A levezetôk elrendezési távolsága feleljen meg a 3.1. táblázatban meg-
adott értékeknek. 

A távolságot a körítôfalak mentén kell mérni. A szomszédos levezetôk távol-
sága lehetôleg ne térjen el 20%-nál nagyobb mértékben a táblázat értékeitôl,
és a számítással meghatározott átlagos távolság nem lehet nagyobb a vil-
lámvédelmi fokozathoz tartozó értéknél (ld. 3.2. ábra). 
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3.1. ábra: Legalább két villámáramút kialakítása különbözô esetekben
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3.1. táblázat: Levezetôk átlagos elrendezési távolsága

Villámvédelmi fokozat Levezetôk átlagos elrendezési távolsága
[m]

LPS I 10
LPS II 10
LPS III 15
LPS IV 20

A vasbeton épületszerkezet részeként kialakított levezetôk esetében, vagy
ha az építmény (természetes) levezetôjét a homlokzat fémburkolata képezi,
a megadott távolságok a levezetô és a földelô csatlakozási pontjainak számát
és elrendezését határozzák meg. 

3.3.2.2. Nagy alapterületû építmények levezetôinek elrendezése. 

Azoknál az építményeknél, amelyek vízszintes mérete minden irányban na-
gyobb a levezetôk átlagos távolságának négyszeresénél, a külsô levezetô-
ket kiegészítô belsô levezetôk kialakítása is szükséges. A belsô levezetôk
elrendezése legfeljebb 40 x 40 méter rácsméretû hálónak feleljen meg (ld.
3.3. ábra). 
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3.2. ábra: Levezetôk elrendezése 
az építmény körül

3.3. ábra: Levezetôk elrendezése 
nagy alapterületû építményben



3.3.2.3. Belsô udvarral rendelkezô építmé-
nyek levezetôinek elrendezése. 

Belsô udvarral rendelkezô építmények
esetén az udvar felôli oldalon is kell le-
vezetôket elhelyezni, ha az udvar kerü-
lete 30 méternél nagyobb. Az udvari
levezetôk távolságára is a 3.1. táblázat
értékei vonatkoznak (ld. 3.4. ábra). 

3.3.2.4. Vasbeton szerkezetû építmények le-
vezetôinek elrendezése. 

Vasbeton szerkezetû épületek esetén
kisebb a jelentôsége a 3.3.2. pont köve-
telményének, ha az építmény belsô ré-
szein a vasbeton épületszerkezetek
részeként (pillérekben és falakban) sok
áramút (levezetô) hozható létre. 

Vasbeton épületszerkezetek esetén ál-
talában javasolt a vasbeton szerkezet
levezetôként történô felhasználása
(részletesebben ld. 3.7.2. pont.).  

3.3.3. A 60 méternél magasabb építmények oldalán, az építmény felsô részét
a közvetlen villámcsapás ellen védô vezetôkre a felfogórendszer köve-
telményei vonatkoznak (ld. 4.3.3. pont).

Ez a pont csak arra hívja fel a figyelmet, hogy az építmény oldalán elhelye-
zett villámvédelmi szerkezetek (vezetôk) nem szükségszerûen levezetôk.

3.3.4. A villámvédelmi potenciálkiegyenlítés érdekében legfeljebb 20 méte-
res magasságonként a levezetôket összekötô gyûrûvel vízszintesen is
össze kell kötni (ld. 3.5. ábra).   

A talajszinten történô összekötés a földelôre, a tetôn történô összekötés pedig
a felfogóra vonatkozó követelmények miatt egyébként is szükséges. 

Az összekötô gyûrû feladatát elláthatja az építmény fémszerkezete vagy meg-
felelôen kialakított vasbeton szerkezete is. Utóbbi esetén a vízszintes és füg-
gôleges betonvasalás összekötésére ügyelni kell, mert ez nem következik
automatikusan a szerkezetépítési technológiából (ld. 3.6. ábra). 

A vasbeton szerkezetek kiállásainak kialakítására a 8.2.1. és 8.2.2. pon-
tok adnak gyakorlati javaslatot. 
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3.4. ábra: Levezetôk elrendezése
belsô udvarral rendelkezô 
építmény esetén



3.4. Elszigetelt villámvédelmi rendszer levezetôje 

Az elszigetelt villámvédelmi rendszer levezetôje a védendô építmény nem
fém (nem vezetôképes) szerkezetein is rögzíthetô, feltéve, hogy teljesül a biz-
tonsági távolság követelménye. 

Esetenként az építmény egészére nem teljesíthetô az elszigetelt villámvé-
delmi rendszer kialakítására vonatkozó minden követelmény. Ilyenkor az el-
szigetelt és az elszigeteletlen villámvédelmi rendszerre vonatkozó
követelményrendszerek értelemszerû kombinációja is alkalmazható (Ld.
Részben elszigetelt villámvédelmi rendszer fogalma.) 

Elszigetelt villámvédelmi rendszer levezetôjének kialakításakor az általános
követelményrendszer mellett a 3.4.1-3.4.4. pontok követelményeit is teljesíteni
kell.

3.4.1. Az elszigetelt villámvédelmi rendszer védett építményen kialakított le-
vezetôjét úgy kell elhelyezni, hogy ne legyen összekötve az építmény
nem villámvédelmi célú vezetôképes szerkezeteivel és teljesüljön a biz-
tonsági távolság követelménye.
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3.5. ábra: Levezetôk vízszintes 
összekötése (összekötô gyûrû)

3.6. ábra: Vasbeton pillér és födém villamos
célú acélbetéteinek potenciálkiegyenlítô 
összekötése

kruppa
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3.4.2. Ha az elszigetelt villámvédelmi rendszer felfogója az építménytôl füg-
getlen oszlop(ok)on kerül elhelyezésre, akkor oszloponként elégséges
egy levezetô kialakítása.

Az ilyen kialakítás esetén tehát nem szükséges a 3.3.1. pont követelményé-
nek teljesítése.

3.4.3. Ha az elszigetelt villámvédelmi rendszer felfogója feszített felfogó -
vezetôként kerül kialakításra, akkor a felfogóvezetô minden végén, a fe-
szítésre szolgáló oszlopokon legalább egy levezetô kialakítása
szükséges.

3.4.4. Ha az elszigetelt villámvédelmi rendszer felfogója hálószerûen elrende-
zett vezetôkbôl kerül kialakításra, akkor a felfogóháló minden rögzítési
pontján levezetô kialakítása szükséges. 

Nem vonatkozik ez a követelmény azokra a hálót tartó oszlopokra (rudakra)
amelyek kifejezetten szigetelt villámvédelmi rendszer kialakításához gyártott
termékek, feltéve, hogy teljesítik a biztonsági távolság követelményét.

A levezetôk elrendezése olyan legyen, hogy értelemszerûen teljesítse a 3.3.2.
ponthoz tartozó követelményeket.

3.5. A levezetô szerkezeti kialakítása

A levezetô szerkezeti kialakítására vonatkozó gyakorlati javaslatokat a
8.3. szakasz tartalmaz.

3.5.1. A levezetôt úgy kell kialakítani, hogy a felfogót lehetôleg függôlegesen,
egyenes nyomvonallal a lehetô legrövidebb úton kösse össze a földelô-
vel. 

A nyomvonal rövid szakaszon emelkedhet is, ha az építmény kialakítása ezt
szükségessé teszi, és nem áll fenn másodlagos kisülések bekövetkezésének
a veszélye (ld. 3.9.4. pont). 

3.5.2. Ha a „B” típusú földelôt „A” típusú földelôszondák egészítik ki, akkor a
földelôszondák azon a ponton csatlakozzanak a „B” típusú földelôhöz,
ahol a levezetôk. 

3.5.3. A levezetôkre vonatkozó méretkövetelményeket a 3.2. táblázat tartal-
mazza.
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3.2. táblázat: Levezetôként és felfogóvezetôként használt huzalok és szalagok legkisebb meg-
engedett méretei az anyag és a kivitel függvényében

Anyag Kialakítás Minimális Megjegyzés
keresztmetszet [mm2]

Réz Szalag 50 min. 2 mm vastag
Huzal 50 8 mm átmérô

Alumínium Szalag 70 min. 3 mm vastag
Huzal 50 8 mm átmérô

Horganyzott Szalag 50 min. 2,5 mm vastag
acél Huzal 50 8 mm átmérô
Rozsdamentes Szalag 50 min. 2 mm vastag
acél Huzal 50 8 mm átmérô

3.5.4. A levezetôk elhelyezési távolságának maghatározásakor a rögzítésre
szolgáló épületszerkezet éghetôségét figyelembe kell venni.

A különbözô anyagú és keresztmetszetû levezetôk villámáram hatására be-
következô várható hômérsékletnövekedésének tájékoztató értékeit a 3.3. táb-
lázat ismerteti.

3.3. táblázat: Kör keresztmetszetû vezetôk várható hômérsékletnövekedése a maximális 
(LPL I védelmi szinthez tartozó) villámáram hatására, °C-ban mérve.

Kereszt- Anyag
metszet Alumínium Acél Réz Rozsdamentes acél*

50 mm2 52 211 22 940
100 mm2 12 37 5 160

* Nem mágnesezhetô

A villámáram megoszlása miatt a levezetô hômérsékletének növekedése jel-
lemzôen csak fele-harmada a táblázatban feltüntetett értékeknek. 

A természetes levezetôként használt lemezfelületek, a nagy keresztmetszetû
acélszerkezetek és a vasbeton szerkezetek részeként kialakított levezetôk
hômérsékletnövekedése általában elhanyagolható.

Az elhelyezés távolságának meghatározásakor az éghetôségen kívül a má-
sodlagos kisülések elleni védekezésre vonatkozó követelményeket is teljesí-
teni kell (ld. 5. fejezet), különösen a levezetô falszerkezeten belüli elhelyezése
esetén.
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3.5.4.1. A levezetô közvetlenül érintkezhet a nem éghetô anyagú épületszerke-
zetekkel.

Ennek értelmében a levezetô közvetlenül a nem éghetô anyagú fal felületére
rögzíthetô, vagy a nem éghetô anyagba ágyazható.

Nem éghetô anyag: az MSZ EN13501 szabványnak megfelelôen A1, A2 és
B tûzvédelmi osztályba sorolt anyag. 

A falfelületen rögzített levezetô és a fal között akkor is célszerû néhány cen-
timéter távolságot tartani, ha erre tûzvédelmi szempontok alapján nincs szük-
ség, mert a levezetô korróziója a falfelület elszínezôdését okozhatja.

3.5.4.2. A levezetô közvetlenül érintkezhet az éghetô anyagú épületszerkeze-
tekkel, ha a levezetô villámáram hatására várhatóan bekövetkezô hô-
mérsékletnövekedése nem veszélyes mértékû. 

Abban az esetben, ha a levezetô éghetô anyagban (pl. hôszigetelésben) kerül
elhelyezésre, törekedni kell a levezetô egy darabból történô kialakítására,
mert a toldási pontokon villámáram levezetésekor szikrázás jelentkezhet.

3.5.4.3. A levezetô és az éghetô anyagú épületszerkezetek között legalább 0,1 m
távolságot kell tartani, ha a levezetô villámáram hatására várhatóan be-
következô hômérsékletnövekedése veszélyes mértékû. 

Ha a megfelelô távolság nem biztosítható, akkor a levezetô keresztmetszetét
legalább 100 mm2-re kell növelni.

3.5.5. Alumínium anyagú levezetô mésztartalmú közeggel (betonnal, vakolat-
tal) közvetlenül nem érintkezhet. 

Ilyen esetben is alkalmazható azonban mûanyag bevonattal ellátott alumí-
nium huzal. A mûanyag bevonat biztosítja az alumínium vezeték korrózióvé-
delmét. 

3.5.6. A falban elhelyezett levezetôk esetén különös figyelmet kell fordítani a
másodlagos kisülések elleni védekezésre. 

Vasbeton szerkezetben kialakított levezetôk esetén a biztonsági távolság ál-
talában elhanyagolható (ld. 5.3.4. pont).

A néhány milliméter vastag PVC-bevonattal rendelkezô huzalok szigetelése
a veszélyes megközelítés ellen nem nyújt védelmet. E célra csak olyan szi-
getelt vezeték alkalmazható, amelynek adott légközzel egyenértékû szigete-
lôképessége (az ún. egyenértékû biztonsági távolság) vizsgálatokkal igazolt
(ld. 3.7. ábra).
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3.5.7. A levezetô kialakításánál törekedni kell a lehetô legkevesebb toldási
pont alkalmazására.

Az összekötések kialakítása többféle
technológiával (hegesztés, csavarkötés,
szorítókapcsok stb.) megvalósítható.
Mindenekelôtt alkalmasak e célra az
MSZ EN 50164-1-nek megfelelô össze-
kötôelemek. 

3.6. A levezetô mechanikai rögzítése

3.6.1. A levezetô rögzítése olyan legyen,
hogy ellenálljon a szélterhelésnek,
hóterhelésnek és a villámáram leve-
zetésekor fellépô erôhatásoknak.

Ez a követelmény a mesterséges leve-
zetôként alkalmazott szalagok és huza-
lok 1 méternél nem nagyobb rögzítési
távolságával biztosítható (ld. 3.8. ábra). 
Az ún. feszített levezetôk alkalmazása
nincs tiltva, de célszerû kerülni.  
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3.7. ábra: Másodlagos kisülés elleni védekezés speciális kivitelû szigetelt vezetékkel

3.8. ábra: Levezetô rögzítése 
vezetéktartókkal
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3.6.2. A levezetô kialakításánál, illetve rögzítésénél figyelembe kell venni a hô-
mérsékletingadozás által okozott hosszúságváltozásokat.

A levezetô 20 m-nél hosszabb egyenes szakaszaiba dilatációs közdarabot
célszerû beépíteni. 

A hômérsékletingadozás a falba épített levezetôknél kevésbé jelenik meg. 

A dilatáció kialakítására a 8.4.1. pont ad javaslatot.

3.7. Természetes levezetôk és vasbeton szerkezetek alkalmazása villámvé-
delmi levezetôként

3.7.1. Természetes levezetôként használhatóak az építmény részét képezô ve-
zetôképes szerkezetek, amelyek utólagos átalakítása nem várható.

Természetes levezetô céljára elsôsorban vasbeton épületszerkezetek vasa-
lása, a fémszerkezetû építmény fémváza és az építmény homlokzatát jelen-
tôs részben burkoló fémlemez-homlokzat alkalmas. Más fémszerkezetek
esetén a megfelelôség értékelése sokszor nem egyértelmû, ezért természe-
tes levezetôként történô alkalmazásuk gyakran akkor sem célszerû, ha arra
egyébként alkalmasak lennének.

3.7.1.1. Az építmény fémvázának (fém tartószerkezetének) használata termé-
szetes levezetôként.

A természetes levezetôként használt szerkezetek fémes folytonosságát biz-
tosítani kell. A folytonosság – szükség esetén – igazolható méréssel, a
3.7.2.4. alpontnak megfelelôen. 

Ha a fémes folytonosság kétséges, akkor a szerkezet természetes levezetô-
ként történô alkalmazása nem javasolt.

A tartószerkezetek jellegüknél fogva általában teljesítik a 3.2. táblázat köve-
telményeit.   

3.7.1.2. Csôvezetékek és fémszerkezetek alkalmazása természetes levezetô-
ként.

A természetes levezetôként használt szerkezetek tegyenek eleget a 3.2. táb-
lázat követelményeinek, fémes folytonosságot biztosító kötéseik mechanika-
ilag és korrózióvédelmi szempontból tartósak, villámáram vezetésére
alkalmasak legyenek. 

A csôvezetékek és a fémszerkezetek (amelyek nem képezik az építmény el-
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választhatatlan részét) természetes levezetôként történô alkalmazása meg-
fontolandó, hiszen többnyire nem teljesítik a 3.7.1. pontnak azt követelmé-
nyét, hogy utólagos átalakításuk nem várható.  

3.7.1.3. Homlokzatok fém borításának alkalmazása természetes levezetôként.

Természetes levezetôként használható a homlokzatok fém borítása, vagy a
homlokzati elemeket tartó fém tartószerkezet, amennyiben eleget tesz a 3.2.
táblázat keresztmetszetre vonatkozó követelményeinek.

A lemezbôl vagy csôbôl készült borítás lemez- illetve falvastagsága 0,5 mm-
nél nem lehet kisebb.

A kötések mechanikailag és korrózióvédelmi szempontból tartósak legyenek,
és függôleges irányban a fémes folytonosságot biztosítsák.

Lemezburkolatok korcolása csak akkor fogadható el a folytonosságot bizto-
sító intézkedésként, ha a lemez nincs szigetelôanyaggal (pl. festékréteggel)
bevonva, vagy a lemezburkolat gyártója által elôírt kivitelezési technológia
esetén igazolt a villámáram vezetésének képessége.   

Célszerû a lemezbôl készült burkolatok elemeit függôleges irányban csava-
rokkal, szegecsekkel vagy erre a célra szolgáló villámvédelmi kötôelemek se-
gítségével akkor is összekötni, ha függôleges irányú folytonosságuk ettôl
függetlenül is biztosított. 

A fémburkolatokat célszerû több ponton a felfogóhoz, illetve a földelôhöz csat-
lakoztatni a villámáram egyenletes elosztásának érdekében (ld. még 3.3.2.1.
pont.)

3.7.1.4. Vasbeton szerkezetek alkalmazása természetes levezetôként.

A vasbeton szerkezetek a villámvédelmi szabvány követelményrendszerének
szempontjából nem sorolhatóak egyértelmûen sem a természetes, sem a
mesterséges villámvédelmi szerkezetekhez, ezért a vonatkozó követelmé-
nyeket a vasbeton szerkezet jellegétôl, tényleges kialakításának módjától füg-
gôen kell teljesíteni. (Pl. a mérési hely kialakítására vonatkozóan ld. 3.8.1.1.
alpont.)

A vasbeton szerkezetek (akár természetes, akár mesterséges) levezetôként
akkor használhatóak fel, ha szerkezeti kialakításuk megfelel a 3.7.2. ponthoz
tartozó követelményeknek.

Elôregyártott vasbeton elemekbôl kialakított építményeknél ügyelni kell az
elemek közötti megfelelô fémes kapcsolatra. 
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3.7.1.5. Ha a 3.7.1.1-3.7.1.4. pontokban felsorolt fémszerkezetek egyenes és füg-
gôleges nyomvonalvezetése nem biztosítható, vagy kételyek vetôdnek
fel ezzel kapcsolatban (pl. meglévô építményeknél), akkor mesterséges
levezetôt kell alkalmazni.   

3.7.1.6. A 3.7.1.1-3.7.1.4. pontokban felsorolt fémszerkezetek esetén, ha azok
természetes levezetôként nem szolgálnak, ügyelni kell a másodlagos
kisülés elleni védekezésre.

Szükség lehet a szerkezetek és a villámvédelmi rendszer részeinek össze-
kötésére. A követelményeket részletesebben az 5.4.2. pont tartalmazza. 

3.7.2. Vasbeton szerkezetek alkalmazása villámvédelmi levezetôként

3.7.2.1. A vasbeton szerkezetben kialakított, a villámáram levezetésére szolgáló
acélbetét teljesítse a 3.2. táblázat követelményeit.

A villámáram levezetésére szolgáló vezetô céljára egyaránt alkalmas a be-
tonba ágyazott bordázott betonacél vagy a sima felületû horganyzott acél. A
vezetôt mindazonáltal célszerû jól azonosítható módon kialakítani, ezért e
célra a horganyzott acélhuzal vagy acélszalag alkalmazása ajánlott. (Ld. még
3.7.2.4. alpont.)
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3.9. ábra: A villamos és a statikai célú 
acélbetétek potenciálkiegyenlítô 
összekötése vasbeton pillérben

3.10. ábra: A 3.7.2.4. alpont szerinti
mérés helye

kruppa
Szövegdoboz
TS0131



3.7.2.2. A vasbeton szerkezetben kialakított, a villámáram levezetésére szolgáló
acélbetétek összekötéseit szorítókapcsokkal vagy hegesztéssel kell lé-
tesíteni. 

Megfelelô kontaktust biztosít az MSZ EN 50164-1 szerint vizsgált összekötôk
alkalmazása, vagy (a párhuzamos vezetôk) legalább 50 mm hosszúságú he-
gesztése (ld. 2.2. ábra a 2. fejezetben).

3.7.2.3. A vasbeton szerkezetben kialakított, a villámáram levezetésére szolgáló
acélbetétet villámvédelmi potenciálkiegyenlítés céljából össze kell kötni
a betonvasalással. 

Az összekötés 5 m-nél nem nagyobb távolságonként történjen (ld. 3.9. ábra). 
Erre a célra a betonacélok szokásos kötözése is megfelelô.

3.7.2.4. A betonvasalás akkor alkalmas természetes levezetô céljára, ha az épít-
mény felsô pontja és a talajszint közötti ellenállása legfeljebb 0,2 ΩΩ (ld.
3.10. ábra). 

Ez a követelmény elôregyártott vasbeton elemekbôl összeállított építmé-
nyekre vonatkozik, továbbá azokra az esetekre, amikor a villámáram leveze-
tésére szolgáló vezetô nem különbözik (szemrevételezéssel nem különíthetô
el) a betonvasalás többi részétôl.

Ha az ellenállás értéke nagyobb, vagy a
mérés nem végezhetô el, a vasbeton
szerkezeten kívüli mesterséges leveze-
tôket kell kialakítani.

3.7.2.5. A vasbeton szerkezetben kialakított,
a villámáram levezetésére szolgáló
vezetô kiállásait megerôsített korró-
zióvédelemmel kell ellátni.

A beton-levegô határfelület mindkét olda-
lán legalább 50-50 mm hosszúságban
kell gondoskodni a határfelületet átlépô
vezetô korrózióvédelmérôl (ld. 3.11. ábra).
Szükségtelen a kiegészítô korrózióvé-
delem, ha a határfelületet átlépô vezetô
anyaga rozsdamentes acél, vagy réz.

A horganyzás önmagában nem biztosít
megfelelô védelmet. Megoldást jelent a
kiállások PVC-bevonatú horganyzott
acélhuzallal történô kivitelezése.  
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3.11. ábra: Vasbeton szerkezet 
villamos célú acélbetéteinek kiállása
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A kiállások kialakíthatóak rozsdamentes anyagú ún. földelô-fixpontokkal is,
amelyek anyaguknál fogva biztosítják a megfelelô korrózióvédelmet.

A kiállások kialakítására vonatkozó gyakorlati javaslatokat a 8.2. sza-
kasz tartalmaz.

3.7.2.6. Vasbeton szerkezet levezetôként történô alkalmazásakor ügyelni kell a
kivitelezési folyamat dokumentálására. 

A részleges felülvizsgálat a vasszerelési munkák fázisában szükségessé
teheti a fényképes dokumentálást és mérések elvégzését (Ld. még 3.11.
szakasz.) 

3.8. Mérési hely

A mérési helyek kialakítására vonatkozó gyakorlati javaslatokat a 8.2.
szakasz tartalmaz. 

3.8.1. A levezetô és a földelô csatlakozásánál mérési helyet kell kialakítani.

A mérési hely kialakítható vizsgáló összekötôként falba vagy járófelületbe süly-
lyesztve (3.12., 3.13. ábra), illetve vizsgáló csatlakozó formájában (3.14. ábra). 
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3.12. ábra: Falba süllyesztett 
vizsgáló összekötô

3.13. ábra: Járófelületbe süllyesztett
vizsgáló összekötô
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A mérési hely felszín feletti magassága
nincs megkötve, de (különösen falon kí-
vüli vizsgáló összekötô kialakításakor)
lehetôleg 0,5-1 m közötti legyen.

3.8.1.1. Vizsgáló összekötôt kell kialakítani
minden levezetô-földelô csatlakozás-
nál abban az esetben, ha mestersé-
ges levezetô csatlakozik a földelô-
höz, vagy a levezetô mesterséges föl-
delôhöz csatlakozik, és ha a levezetô
és a földelô kapcsolatának bontása
megengedett.

Vasbeton szerkezeteken belül – attól
függetlenül, hogy a vasbeton szerkezet
„természetes” vagy „mesterséges” vil-
lámvédelmi szerkezet – általában nincs
értelme vizsgáló összekötô kialakításá-
nak, a vasbeton szerkezeteken belüli
potenciálkiegyenlítési követelmények
miatt (ld. 3.7.2.3. alpont).  

Ha a vasbeton szerkezet hozzáférhetô kiálláson keresztül csatlakozik a föl-
delôhöz, illetve a levezetôhöz, akkor a csatlakozás megfelelô kialakításával
bonthatóvá tehetô a földelô és a levezetô kapcsolata, azaz létrehozható vizs-
gáló összekötô.

Ha az egyes földelôk – pl. 2.6.3.8. alpont szerinti – összekötése a vizsgáló
összekötô alatt van, akkor általában csak eredô ellenállás mérhetô. 

A 8.2.2. pontban bemutatott földelô fixponton keresztül bontható kap-
csolat is létesíthetô a levezetô és a földelô között.

3.8.1.2. Vizsgáló csatlakozót kell kialakítani abban az esetben, ha vizsgáló ösz-
szekötô kialakítása nem megengedett, vagy a természetes levezetô ter-
mészetes földelôhöz csatlakozik.  

A vizsgáló csatlakozó hozzáférést (fémes kapcsolat) biztosít a levezetôhöz az
ellenôrzô mérés céljából, a levezetô folytonosságának megszakítása nélkül. 
Ez a hozzáférési lehetôség a mérésen kívül más célra is kihasználható, pél-
dául egyes szerkezetek közvetlen földelésére. 

A vizsgáló csatlakozó kialakításának módja vasbeton épületszerkezeteknél
többnyire egyezik a potenciálkiegyenlítés céljára létesített kiállásokéval. (Ld.
még 2.6.1.10., 2.6.1.11.) 
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3.14. ábra: Vasbeton pilléren 
kialakított vizsgáló csatlakozó 
(földelô fixpont)
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Vizsgáló csatlakozó céljára is hasz-
nálható a 8.2.2. pontban bemutatott
földelô fixpont.

3.8.2. A vizsgáló összekötô a mérések el-
végezhetôsége érdekében szerszám-
mal legyen bontható, normál
körülmények között legyen zárt álla-
potban.

Alkalmasak vizsgáló összekötô céljára
az MSZ EN 50164-1-nek megfelelôen
100 kA-re bevizsgált összekötôk. 

3.9. Másodlagos kisülések elleni véde-
kezés a levezetôre vonatkozóan

A biztonsági távolság számításának
módját és a másodlagos kisülések elleni
védelmi intézkedéseket az 5. fejezet tar-
talmazza részletesen.

3.9.1. Másodlagos kisülések bekövetkezé-
sével kell számolni ott, ahol a levezetô és a fémszerkezetek közötti tá-
volság kisebb, mint a biztonsági távolság.

3.9.2. Elszigetelt villámvédelmi rendszer esetén a másodlagos kisülések ellen
a levezetô és a fémszerkezetek összecsatolásával nem lehet védekezni.

3.9.3. Elôrenyúló homlokzatoknál figyelemmel kell lenni a levezetô és a hom-
lokzat alatt tartózkodó vagy közlekedô személyek védelmére.

Elôrenyúló homlokzatok alatt másodlagos kisülés következhet be a felszínen
álló személyek és a levezetô között is. A veszélyes megközelítés távolságá-
nak számításához a személyek kézzel elérhetô magasságaként 2,5 m-t kell
figyelembe venni (ld. 3.15. ábra).

3.9.4. Kerülni kell a levezetô olyan vonalvezetését, ahol a levezetô különbözô
pontjai között másodlagos kisülés következhet be.

Különösen a térdfalakat, attikákat és ereszeket keresztezô nyomvonalaknál
(ld. 3.16. ábra) kell ügyelni a másodlagos kisülés bekövetkezésének lehetô-
ségére és a villámáram levezetését kísérô erôhatásra, amely a vezetékhur-
kot tágítani, kiegyenesíteni akarja.
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3.15. ábra: Veszélyes megközelítés
elôrenyúló homlokzat alatt. 
( Az „s” a biztonsági távolság, 
ld. 5.3. szakasz.)



3.10. A veszélyes érintési és lépésfeszült-
ség elleni védekezés szempontjai a
levezetôre vonatkozóan

A villámvédelmi kockázatelemzés befo-
lyásolhatja a levezetô kialakítását, pl. a
levezetô alsó szakaszának (villamos)
szigetelésére vonatkozó követelmé-
nyekkel (ld. 3.2. szakasz és 6. fejezet).
Ezek a követelmények övezetenként el-
térôek lehetnek.

3.10.1. Kerülni kell a mesterséges levezetôk
építményen belüli, és kijáratok, jár-
dák közelében történô elhelyezését. 

E követelmény elsôsorban azokra az
esetekre vonatkozik, amikor a villám-
áram levezetése 10-nél kevesebb áram-
úton történik.

Nem vonatkozik tehát a természetes le-
vezetôként használt egybefüggô lemez-
homlokzatokra és a vasbeton szer  ke-
 zetek részeként kialakított levezetôkre. 

3.11. A levezetôrendszer részleges felülvizsgálata

3.11.1. A levezetôrendszer késôbb eltakarásra kerülô részeinek részleges fe-
lülvizsgálatát az eltakarás elôtt el kell végezni.

E követelmény elsôsorban a vasbeton szerkezetek villámvédelmi célú acél-
betéteire vonatkozik.

A részleges felülvizsgálat, amelynek ki kell terjednie a felhasznált anyagok
anyagminôségének, méretének, folytonosságának és korrózióvédelmének
ellenôrzésére, szemrevételezéssel és méréssel történhet. 

A szemrevételezést fényképekkel kell dokumentálni.
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3.16. ábra: Veszélyes megközelítés 
a levezetô nyomvonaltörésénél. 
(Az „s” a biztonsági távolság,
ld. 5.3. szakasz.)



4. A felfogórendszer

4.1. A villámvédelmi felfogórendszer feladatai

– Csökkentse a villámáram építménybe hatolásának valószínûségét az
építményt érô villámcsapások felfogása által.

– Biztosítsa az építmény rendeltetésszerû használata során a tetôn tar-
tózkodó személyek közvetlen villámcsapás elleni védelmét. 

4.2. A villámvédelmi kockázatelemzés és a felfogórendszer kialakításának
kapcsolata

Az építmény felfogórendszerének kialakítására vonatkozó követelmények az
alábbiaktól függenek:

A villámvédelmi rendszer fokozata: A kockázatelemzésben PB értékének
meghatározásához figyelembe vett építményjellemzô (ld. MSZ EN 62305-2,
„B” melléklet), amely megmutatja, hogy a védendô építmény villámvédelmi
kockázata milyen villámvédelmi rendszer kialakítása mellett elfogadható mér-
tékû. A villámvédelmi fokozat a felfogó elemeinek egymáshoz viszonyított el-
rendezésére vonatkozó követelményt befolyásolja (ld. szerkesztési
módszerek a felfogó elrendezésének meghatározásához, 4.3.5. pont).  

A felfogórendszer kialakítását befolyásoló egyéb adatok: A felfogó -
rendszer kialakítására vonatkozó információt (pl. elszigetelt villámvédelmi
rendszer kialakításának szükségessége) a villámvédelmi tervdokumentáció
részét képezô mûszaki leírás is tartalmazhat. 

Mindezek figyelembevételével a felfogórendszert a 4.3-4.11. szakaszok kö-
vetelményeinek megfelelôen kell kialakítani.

4.3. A felfogórendszerre vonatkozó általános szempontok és követelmények

4.3.1. A felfogórendszer kialakítható felfogórudak, feszített és/vagy háló sze -
rûen elrendezett felfogóvezetôk és lemezfelületek kombinációjából. 

Lemezfelületek alkalmazása csak természetes felfogóként jellemzô.

4.3.2. A 60 méternél nem magasabb építmények felfogórendszerének az épít-
mény tetejét kell védenie.

A 60 méternél nem magasabb építmények esetén az építmény oldalát érô vil-
lámcsapás valószínûsége elhanyagolható. 
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4.1. ábra: Villámcsapásnak kitett helyek az építmény tetején (sárgával és pirossal jelölve), és
a felfogó megfelelô elrendezése. Helyes elrendezés esetén általában rövidebb felfogórudak
használhatóak



Elvileg 60 m-nél kisebb építmények esetén is elôfordulhat, hogy a gördülô-
gömbös szerkesztési módszer értelmében (LPS I-III esetén a 60 méternél ki-
sebb görgülôgömb-sugarak miatt, ld. 4.3.5.1.) az építmény oldalának védelme
is szükséges lenne. A szabvány értelmében azonban az oldalirányú villám-
csapás elleni védelemre elégséges az LPS IV-hez tartozó gördülôgömb-
sugár figyelembevétele (ld. 4.3.3. pont), és ez általában szükségtelenné teszi
felfogórendszer kivitelezését az építmény oldalán. 

4.3.3. 60 méternél magasabb építmények esetén az építmény oldalán is fel-
fogót kell kialakítani.

Az oldalirányú villámcsapások elleni védelmet biztosító felfogót az építmény
oldalának (homlokzatának) felsô 20%-án kell kialakítani. Az építmény oldalán
a felfogó szükséges elrendezését az LPS IV villámvédelmi fokozatnak meg-
felelô 60 m-es gördülôgömb-sugár figyelembevétel kell megállapítani.

4.3.4. Törekedni kell a felfogórendszer részeinek a sarkok, élek és a villám-
csapásnak kitett helyek közelében történô elrendezésére (ld. 4.1. ábra). 

E követelmény értelmében a felfogórendszer részeit a tetô olyan pontjainak
közelében célszerû elhelyezni, amelyeket a villámcsapás feltételezhetôen
akkor érne, ha az építmény nem rendelkezne villámvédelmi rendszerrel. A
felfogórendszer részei e pontoktól lehetôleg ne legyenek sokkal távolabb, mint
a biztonsági távolság.

A szabványban leírt szerkesztési módszerek önmagukban ezt nem biztosít-
ják, azaz meghatározható a felfogórendszer olyan elrendezése, amely a szer-
kesztési követelményeket ugyan teljesíti, de ennek a pontnak a követelményét
nem – az ilyen elrendezést azonban javasolt kerülni. 
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4.2. ábra: Gördülôgömbös szerkesztés



4.3.5. A felfogó elrendezésének meghatározása a 4.3.5.1-4.3.5.3. alpontokban
leírt módszerekkel történhet.

A szerkesztési módszerek egymással kombinálva is alkalmazhatóak.

Ha a felfogónak személyek védelmét kell biztosítania (ld. 4.5. szakasz), akkor
csak a gördülôgömbös szerkesztési módszer alkalmazható.

Ha a felfogónak lemezfelületek védelmét kell biztosítania (ld. 4.8.1.1. alpont),
akkor csak a gördülôgömbös szerkesztési módszer alkalmazható.

4.3.5.1. Gördülôgömbös szerkesztési módszer.

A védendô építményt oly módon kell felfogóval ellátni, hogy a 4.1. táblázatban
a villámvédelmi fokozat függvényében megadott sugarú képzeletbeli gömböt
ne lehessen a felfogórendszer érintése nélkül a védett építményhez érinteni
(ld. 4.2. ábra).

4.1. táblázat: Szerkesztési módszerek paraméterei a villámvédelmi fokozat függvényében

Villámvédelmi Gördülôgömb sugár Hálóosztás Védôszög
fokozat [m] [m x m] [°]

Az épület Az épület
tetején oldalán*

LPS I 20 60 5 x 5 45
LPS II 30 60 10 x 10 53
LPS III 45 60 15 x 15 62
LPS IV 60 60 20 x 20 65

*   A szabvány szempontrendszerének együttes figyelembevétele alapján, ld. 4.3.2. és 4.3.3. pont
** Max. 10 m hosszú felfogórúd esetén, ld. 4.3.5.4. alpont. 

A felfogón képzeletben végiggördített gömbök felülete és talajfelszín által köz-
rezárt tér közvetlen villámcsapás szempontjából védett térrésznek (LPZ 0B)
minôsül. 

Abban az esetben, ha az építmény a gördülôgömb sugaránál magasabb, az
építmény oldalán az LPS IV-hez tartozó gördülôgömb-sugarat lehet hasz-
nálni a felfogó szükséges elrendezésének meghatározásához (ld. 4.3. ábra),
függetlenül a villámvédelmi fokozattól.  

A szabályosan elrendezett felfogórudakon végiggördített gördülôgömb beló-
gására a 4.4. ábra ad tájékoztató értékeket. 
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4.3. ábra: Gördülôgömbös szerkesztés olyan építménynél, amely magasabb a villámvédelmi 
fokozathoz tartozó gömbsugárnál

4.4. ábra: Segéddiagram a védett tér meghatározásához – szabályosan elrendezett
felfogórudakon végiggördülô gömb belógása



4.3.5.2. Védôhálós szerkesztési módszer.

A védôhálós szerkesztési módszer alkalmazása nagyobb méretû sík felüle-
tekkel határolt (elsôsorban lapostetôs) építmények esetében ajánlott. A vé-
dendô építményt a 4.1. táblázatban a villámvédelmi fokozat függvényében
megadott hálóosztású felfogóhálóval kell ellátni (ld. 4.5. ábra).

Felfogóháló alkalmazásakor védett térrésznek tekinthetô a tetôn elhelyezett
háló síkja alatti térrész. A háló széleinél a védett térrész határainak kijelölé-
sére a gördülôgömbös módszer alkalmazása javasolt.

Ha a felfogóháló a 4.3.3. pont követelményének megfelelôen az építmény ol-
dalán kerül kialakításra, akkor a háló síkja mögötti (az építmény felé esô) tér-
rész is védett. 

4.3.5.3. Védôszöges szerkesztési módszer.

A védôszöges szerkesztési módszer alkalmazása csak egyszerû geometri-
ájú, kisméretû építmények vagy építményrészek védelmére javasolt. Alkal-
mazása ott célszerû, ahol az építmény védelmét alapvetôen gördülôgömbös
vagy védôhálós módszerrel szerkesztett felfogó biztosítja, és csupán egyes,
az e módszerek által meghatározott védett térbôl kiemelkedô, kisebb méretû
építményrészek, szerkezetek kiegészítô védelmét ellátó felfogók helyét kell
vele meghatározni.
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4.5. ábra: Felfogóháló védett tere (a háló széleinél a gördülôgömbös módszerrel 
meghatározva)



A 4.3.5.4. alpont az MSZ EN 62305-3 által tartalmazott védôszöges mód-
szer egyszerûsített alkalmazását teszi lehetôvé, az ott ismertetett feltételek
mellett.

4.3.5.4. Egyszerûsített védôszöges szerkesztési módszer. 

Az egyszerûsített védôszöges szerkesztési módszert a közel vízszintes sík-
ból (tetôfelületbôl) kiálló felépítmények védelmére lehet alkalmazni, legfeljebb
10 m felfogórúd-hosszúságig. 

A védendô szerkezetet (építményrészt, készüléket stb.) úgy kell  felfogórúddal
vagy felfogórudakkal ellátni, hogy a szerkezet a felfogórúd/felfogúrudak csú-
csán át, a függôlegeshez a 4.1. táblázatban a villámvédelmi fokozat függvé-
nyében megadott szöggel szerkesztett kúppalást(ok) alá essen. Védett térnek
a vízszintes sík (tetôfelület) és a kúppalást(ok) által közrezárt térrészt lehet
tekinteni (ld. 4.6. ábra).

A kúppalást alatti védett tér magasságára a 4.7. ábra ad tájékoztató értékeket.

4.3.6. A felfogórendszer részeit egymással össze kell kötni a tetôn (ld. 4.8. ábra). 

Ez különösen a felfogórudakra vonatkozó követelmény, a villámáram minél
jobb megosztásának érdekében. 
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4.6. ábra: Felfogórúd védett tere az egyszerûsített védôszöges módszerrel 
meghatározva



A felfogórendszer részeit összekötô vezetôket célszerû a tetôfelület fölött el-
helyezni, bár a tetôfelület alatti összekötés sincs tiltva.

Ha a felfogórendszer részeit egymással összekötô vezetôk védett térben he-
lyezkednek el, akkor szerkezeti kialakításukra (keresztmetszet, elhelyezési
távolság stb.) értelemszerûen a levezetô követelményei vonatkoznak – más-
különben az összekötô vezetôket is a felfogórendszer részének kell tekinteni. 

A lehetô legtöbb összekötésre, ezáltal a villámáram egyenletes elosztására
nem csak a levezetôk villámáram-terhelésének csökkentése érdekében kell
törekedni. A villámáram megosztása csökkenti a másodlagos kisülések be-
következésének veszélyét és kedvezôbb feltételeket biztosíthat a villámim-
pulzus elleni védekezés (LPM) kialakításához is.
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4.7. ábra: Segéddiagram a védett tér meghatározásához – a védett tér magassága 
a felfogórúd tengelyétôl távolodva



4.4. Elszigetelt villámvédelmi rendszer felfogója 

Az elszigetelt villámvédelmi rendszer felfogója a védendô építmény nem fém-
bôl készült (tégla, fa stb.) szerkezetein is rögzíthetô, feltéve, hogy teljesül a
biztonsági távolság követelménye. 

Esetenként az építmény egészére nem teljesíthetô az elszigetelt villámvé-
delmi rendszer kialakítására vonatkozó minden követelmény. Ilyenkor az el-
szigetelt és az elszigeteletlen villámvédelmi rendszerre vonatkozó
követelményrendszerek értelemszerû kombinációja is alkalmazható. (Ld. még
Részben elszigetelt villámvédelmi rendszer fogalma.) 

Elszigetelt villámvédelmi rendszer felfogójának kialakításakor az általános
követelményrendszer mellett a 4.4.1-4.4.2. pontok követelményeit is teljesí-
teni kell.

4.4.1. Az elszigetelt villámvédelmi rendszer védett építményen kialakított fel-
fogóját úgy kell elhelyezni, hogy ne legyen összekötve a tetôn elhelye-
zett vezetôképes szerkezetekkel, és teljesüljön a biztonsági távolság
követelménye.
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4.8. ábra: Példa a felfogórendszer részeinek összekötésére. Szigorú szabály nincs,
célszerû a lehetô legtöbb összekötést alkalmazni



4.4.2. Ha az elszigetelt villámvédelmi rendszer felfogói nem a védett építmé-
nyen vannak elhelyezve, akkor a felfogó részeinek összekötésére vo-
natkozó követelményt (ld. 4.3.6. pont) nem szükségszerûen kell
teljesíteni.

4.5. Az építmény tetején tartózkodó személyek védelme

Az építmény tetején tartózkodó személyek közvetlen villámcsapás elleni vé-
delmérôl kell gondoskodni, ha

– az építmény rendeltetésszerû használata során tartózkodnak a sze-
mélyek az építmény tetején, és

– az építmény kialakításának jellege növeli a személyeket érô közvetlen
villámcsapás kockázatát.

Ennek értelmében nem szükséges a személyek MSZ EN 62305 szabvány
körébe tartozó védelme olyan esetben, ha a személyek ritkán és rövid ideig,
pl. karbantartás vagy javítás céljából tartózkodnak az építmény tetején. A sze-
mélyek védelmérôl ilyenkor munkavédelmi szabályokkal kell gondoskodni.
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4.9. ábra: Védett tér kialakítása felfogórudakkal, az építmény tetején tartózkodó 
személyek védelmére



Nem szükséges a személyek közvetlen villámcsapás elleni védelme olyan
építményeknél, amelyek a jogszabályok értelmében ugyan építménynek szá-
mítanak, de az építmény csak csekély mértékben emelkedik ki a terepszint-
bôl, és az építmény kialakításához felhasznált anyagok jellege sem változtatja
lényegesen a közvetlen villámcsapás kockázatát. (Ilyenek pl. az utak.) Né-
hány esetben azonban az ilyen építményeknél is szükség lehet a veszélyes
érintési és lépésfeszültség elleni védekezésre, építménybôl kiemelkedô
mûtárgyak (pl. hirdetôoszlopok, lámpaoszlopok) miatt.  

4.5.1. Személyforgalmú tetôkön a felfogórendszert olyan módon kell kialakí-
tani, hogy a személyek védett térben legyenek. 

A védett tér magassága a járófelülettôl mért legalább 2,5 m legyen, a védett
tér meghatározása a gördülôgömbös módszerrel történjen (ld. 4.9. ábra).

A tetô egyéb, személyek által nem használt részeinek védelme más szer-
kesztési módszer figyelembevételével is lehetséges. 

4.5.2. Ha a felfogórendszer oly módon történô kialakítása nem oldható meg,
hogy a személyek védett térben legyenek, a személyforgalmú tetôré-
szek forgalmát zivataros idôben korlátozni kell.

A korlátozás történhet pl. a tetôre vezetô kijáratok lezárásával.

4.5.3. Ha a személyforgalmú tetôk villámvédelme a 4.5.1. vagy 4.5.2. pont sze-
rinti módon nem oldható meg, figyelmeztetô feliratokat kell elhelyezni.

A figyelmeztetô felirat szövege utaljon a veszély jellegére, például: ”Figyelem,
a tetôn/teraszon/…. tartózkodni zivataros idôben veszélyes!”  A figyelmeztetô
felirat funkciójának megfelelôen, a megközelítési útvonalon, jól látható for-
mában legyen elhelyezve.

4.5.4. Gondoskodni kell a veszélyes érintési és lépésfeszültség elleni véde-
kezésrôl.

Bár a veszélyes érintési és lépésfeszültséggel szigorúan véve csak a levezetô
és a földelô csatlakozásának környezetében kell számolni, nem szabad meg-
feledkezni arról, hogy a felfogóoszlopok (vagy pl. természetes felfogóként
használt lámpaoszlopok) esetében a „felfogó” és a „levezetô” gyakran egy
szerkezeti egység. Ebben az értelemben tehát az áramütés veszélye a felfogó
közelében is fennállhat. 

A részletes követelményeket a 6. fejezet tartalmazza.

72



4.6. A felfogó szerkezeti kialakítása

A felfogó szerkezeti kialakítására vo-
natkozó gyakorlati javaslatokat a 8.4.
szakasz tartalmaz.

4.6.1. A felfogó elhelyezési távolságának
meghatározásakor a villámcsapás
talppontjának közelében lévô épület-
szerkezet éghetôségét kell figye-
lembe venni, a meggyulladás
ve szélye miatt.

A villámcsapás talppontján a felfogó
anyaga erodálódik. Számítások alapján
anyagminôségtôl függô térfogatú, de jel-
lemzôen 1 cm3 alatti megolvasztott és
nagyrészt elpárologtatott anyagmennyi-
ségre lehet számítani. A talpponttól tá-
volabb a felfogó várható hômér sék-
let növekedését ugyanaz a táblázat adja
meg, mint a levezetôjét (ld. 4.10. ábra és 3.3. táblázat).

Felfogórudak esetében a villámcsapás feltételezhetô talppontja a rúd (felsô)
vége, ezért felfogórudak esetén – a rudak szokásos hosszúsága miatt – a
gyakorlatban a 4.6.1.1-4.6.1.2. alpontok követelményei általában teljesülnek. 

Felfogólemezekre – amelyek jellemzôen természetes felfogók – a 4.8.1.1. al-
pont követelményei vonatkoznak. 

A 4.6.1.1-4.6.1.2. alpontok követelményei elsôsorban a felfogóvezetôkre vo-
natkoznak. 

4.6.1.1. A felfogó közvetlenül elhelyezhetô nem éghetô anyagú épületszerke-
zetek felületén.

Nem éghetô anyag: az MSZ EN 13501 szabványnak megfelelôen A1, A2 és
B tûzvédelmi osztályba sorolt anyag. 

Ide tartoznak a cserépfedésû tetôk, függetlenül a tetô tartószerkezetének és a
cserép alatti egyéb részek (pl. hôszigetelés) anyagától, tûzvédelmi osztályától.

Ide lehet sorolni azokat a héjazatokat (pl. vízszigetelést) is, amelyek az adott
rétegrendben a külsô tûzhatással szemben Broof tûzvédelmi osztályúak. (Ezek
olyan rétegrendek, ahol vékony éghetô anyagú héjazat fedi a nem éghetô
anyagot, pl. kôzetgyapotot).
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4.10. ábra: A villám hôhatása 
a villámcsapás talppontjának 
környezetében



Talajjal fedett tetôk (tetôkertek) esetén megengedett a felfogóvezetôk talajba
ágyazása is. 

4.6.1.2. A felfogó és az éghetô anyagok között legalább 0,1 m távolságot kell
tartani.

Gyúlékony anyagok, pl. nádfedés esetén a távolságot legalább 0,15 m-re kell
növelni. Ilyen esetben célszerûbb azonban felfogóvezetôk helyett felfogórudak
alkalmazása.

Felfogóként alkalmazott lemezfelületek esetén a 4.8.1.1. alpont követelmé-
nyét kell figyelembe venni az elhelyezési távolság megállapításánál. 

4.6.2. Ha a felfogó lapostetôn kerül kialakításra, akkor az elhelyezési távolság
megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a tetôn víz gyûlhet össze.

A felfogót a várható legmagasabb vízszint fölött kell elhelyezni. Célszerûbb
azonban felfogóvezetôk helyett felfogórudak alkalmazása.

4.6.3. A felfogóra vonatkozó méretkövetelmények.

A méretkövetelményeket a felfogóvezetôkre vonatkozóan a 3.2. táblázat, a
felfogórudakra pedig a 4.2. táblázat tartalmazza.

Felfogó céljára szolgáló fémlemezek méretkövetelményeit a 4.3. táblázat tar-
talmazza.

4.2. táblázat: Felfogórudak méretkövetelményei az anyag és a kialakítás függvényében

Anyag Kialakítás Minimális átmérô [mm]
Réz Legfeljebb 1 m hosszú 10

1 m-nél hosszabb* 16
Alumínium Legfeljebb 1 m hosszú 10

1 m-nél hosszabb* 16
Horganyzott acél Legfeljebb 1 m hosszú 10

1 m-nél hosszabb* 16
Rozsdamentes acél Legfeljebb 1 m hosszú 10

1 m-nél hosszabb* 16

* 1 m-nél hosszabb felfogórudak esetén szokásos az ún. vékonyított kialakítás, amikor a rúd
felsô vége 1 m hosszúságban 10 mm átmérôjû rúd, alatta 16 mm átmérôjû rúd vagy csô.

Megjegyzés: A felfogóvezetôk méretkövetelményét a 3.2. táblázat tartalmazza
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4.3. táblázat: Felfogó céljára szolgáló lemezek méretkövetelménye a gyakrabban alkalmazott
anyagokra

Anyag V1 vastagság* V2 vastagság**
Acél 0,5 mm 4 mm
Réz 0,5 mm 5 mm
Alumínium 0,65 mm 7 mm
Cink 0,7 mm nem alkalmazható

*  Ha a fémlemez alatt nem helyezkedik el éghetô anyag, és a lemez villámcsapás hatására tör-
ténô átlyukadása megengedhetô.

** A fémlemez közvetlenül érintkezhet éghetô anyaggal.

4.7. A felfogó mechanikai rögzítése

4.7.1. A felfogó rögzítése olyan legyen, hogy ellenálljon a szélterhelésnek, a
hóterhelésnek és a villámáram levezetésekor fellépô erôhatásoknak. 

A követelmény az építmény tetején elhelyezett felfogóvezetôk 1 méternél nem
nagyobb alátámasztási távolságával biztosítható. 

Felfogórudak esetén gondoskodni kell a szélterhelés elleni fokozott védelemrôl. 

A felfogó lapostetôn történô rögzítésére a 8.4.1., magastetôn történô
rögzítésére pedig a 8.4.2. pont ad javaslatot.

4.7.2. A felfogó kialakításánál, illetve az elemeinek rögzítésénél figyelembe kell
venni a hômérsékletingadozás által okozott hosszúságváltozásokat.

A felfogóvezetô 20 m-nél hosszabb egyenes szakaszaiba dilatációs közda-
rabot célszerû beépíteni.

A dilatáció kialakítására a 8.4.1. pont ad javaslatot.

4.8. Természetes felfogó

4.8.1. Természetes felfogóként használhatóak az építmény részét képezô ve-
zetôképes szerkezetek, amelyek utólagos átalakítása nem várható.

4.8.1.1. Az építményt fedô fémlemez felhasználása természetes felfogóként. 

A fémlemez természetes felfogóként akkor alkalmazható, ha
– a fémlemez vastagsága nem kisebb, mint a 4.3. táblázatban feltüntetett

érték, 
– a fémlemezt nem, vagy csak csekély vastagságban fedi villamosan szi-

getelô anyag, és
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– a fémlemez folytonossága keményforrasztással, hegesztéssel, csava-
rozással, szegecseléssel, korcolással vagy hasonló módon tartósan biz-
tosított.

Csekély vastagságnak tekinthetô például a legfeljebb 0,5 mm vastag PVC-be-
vonat. A bevonat éghetôségének nincs jelentôsége.

A korcolt fémlemezek folytonossága csak akkor biztosított, ha az érintkezô fe-
lületek között nincs szigetelôréteg.

Ha a fémlemez természetes felfogóként történô alkalmazása nem lehetsé-
ges vagy nem célszerû, akkor olyan felfogót kell alkalmazni, hogy a fémle-
mez a gördülôgömbös szerkesztési módszerrel meghatározott védett térben
helyezkedjen el. 

4.8.1.2. A fém tetôszerkezet felhasználása természetes felfogóként.

A fém tetôszerkezet (pl. acélváz) természetes felfogóként akkor alkalmaz-
ható, ha 

– olyan tetôrészek alatt helyezkedik el, melyek nem éghetôek, nem ve-
zetôképesek, és amelyek közvetlen villámcsapás elleni védelmérôl nem
kell gondoskodni,

– a fémszerkezet folytonossága biztosított.

A felhasználás természetes felfogóként akkor sem célszerû, ha a fém tetô-
szerkezet megfelel e követelményeknek. 

4.8.1.3. A tetôn lévô egyéb szerkezetek felhasználása természetes felfogóként.

A tetôn lévô szerkezetek (pl. oromdíszek, korlátok, csövek, tartályok, mell-
védfal- és attika-burkolatok stb.) természetes felfogóként akkor alkalmazha-
tóak, ha 

– vastagságuk és keresztmetszetük eleget tesz a 3.2. táblázat követel-
ményeinek,

– folytonosságuk biztosított.

Természetes felfogóként elméletileg a tetôn lévô, tûz- és robbanásveszélyes
anyagot tartalmazó fém csôvezetékek és tartályok is felhasználhatóak, ha
vastagságuk eleget tesz a 4.3. táblázat V2 vastagságra vonatkozó követel-
ményeinek, villámcsapás hatására bekövetkezô hômérsékletnövekedésük a
belsô felületen nem jelent veszélyt, valamint csatlakozási pontjaik fémes foly-
tonossága és megfelelô villámáram-vezetôképessége biztosított. 

Célszerû azonban kerülni e szerkezetek természetes felfogóként történô al-
kalmazását.
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4.9. Tetôn elhelyezett szerkezetek védelme

„Szerkezet” alatt kell érteni a tetôn elhe-
lyezett minden olyan készüléket, beren-
dezést, konstrukciót stb., ami nem ké  pezi
az építmény elválaszthatatlan részét. 

Ide tartoznak általában a tetôn elhelye-
zett villamos szerkezetek (pl. napelem
modulok, ld. 8.6. szakasz), gépészeti
berendezések (pl. napkollektor, hûtô -
gép), nyitható füstelvezetô/felülvilágító
kupolák és a kémények is.

A tetôn elhelyezett szerkezet készülhet
fémbôl, vagy nem vezetôképes anyag-
ból (pl. mûanyagból, fából).   

A tetôn elhelyezett szerkezetek védelmére, a szerkezetek és az LPS ösz-
szekötésére vonatkozó gyakorlati megoldásokat a 8.5. és a 8.6. szakasz
tartalmaz. 

4.9.1. Nem szükséges védett térbe helyezni azokat a tetôn elhelyezett szer-
kezeteket, amelyek egyszerre teljesítik az alábbi feltételeket:

– nem csatlakoznak vezetôképes hálózatokhoz (pl. csôvezetékek, villa-
mos hálózat),

– fémbôl készültek és legfeljebb 0,3 m-t, vagy nem fémbôl készültek és
legfeljebb 0,5 m-t nyúlnak be a védetlen térbe (LPZ 0A),

– felületük legfeljebb 1 m2,
– a tetô síkjában mért hosszúságuk legfeljebb 2 m.

Célszerû azonban e szerkezeteket is a védett térben elhelyezni.

4.9.2. Védett térbe kell helyezni minden olyan tetôn lévô szerkezetet, amelyek
nem tesznek eleget a 4.9.1. pont feltételeinek. 

4.9.2.1. A vezetôképes hálózatokhoz csatlakozó fémszerkezeteket a védett tér-
ben úgy célszerû elhelyezni, hogy távolságuk a villámvédelmi rendszer
felfogójától, illetve levezetôjétôl nagyobb legyen, mint a biztonsági tá-
volság (ld. 4.11. ábra).

4.9.2.2. Ha a 4.9.2.1. alpont követelménye nem teljesíthetô, akkor a fémszerke-
zetet és a villámvédelmi rendszert a másodlagos kisülés elleni védelem
érdekében össze kell csatolni.
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4.11. ábra: Tetôn elhelyezett 
szerkezet a védett térben, 
az LPS-részeitôl elszigetelve

kruppa
Szövegdoboz
TS0001TS0007TS0013



Az összecsatolás módját az 5.4.2. pont
ismerteti. 

Ha a tetôn elhelyezett szerkezet a villa-
mos (erôs- és/vagy gyengeáramú) háló-
zathoz kapcsolódik, akkor a hálózatra
csatlakozó készülékek sérülésének,
meghibásodásának kockázata megfelelô
túlfeszültség-védelmi eszköz (SPD) be-
építésével csökkenthetô (ld. 4.12. ábra).

Elszigetelt villámvédelmi rendszer ese-
tén a másodlagos kisülés elleni véde-
lem összecsatolással nem biztosítható,
mert ebben az esetben a villámáram
egy része – az összecsatolás módjától
függetlenül – a szerkezethez csatlakozó
vezetôképes hálózaton folyik, ami ellen-
tétben áll az elszigetelt villámvédelmi
rendszer kialakításának céljával.

4.9.3. Kémények és szellôzôk védelme.

4.9.3.1. A nem fémbôl készült kéményeket oly módon kell felfogóval védeni,
hogy teljesen a védett térben legyenek.

A fém béléscsôvel rendelkezô kéményeknél a biztonsági távolság követel-
ményét is teljesíteni kell (ld. 4.9.3.2. alpont).

A béléscsô és a villámvédelmi rendszer összekötése a másodlagos kisülés
elleni védekezés érdekében nem célszerû, és általában nem is kivitelezhetô.

4.9.3.2. A fémbôl készült kéményeket és szellôzôket oly módon célszerû felfo-
góval védeni, hogy teljesen a védett térben legyenek, és távolságuk a
villámvédelmi rendszertôl nagyobb legyen, mint a biztonsági távolság. 

E szerkezetek általában vezetôképes kapcsolatban állnak az építményben
elhelyezett villamos és gépészeti berendezésekkel, amelyeket a közvetlen
villámcsapáskor megjelenô villámáram fokozottan veszélyeztet. 

4.9.4. Az antennákat oly módon célszerû felfogóval védeni, hogy teljesen a
védett térben legyenek, és távolságuk a villámvédelmi rendszertôl na-
gyobb legyen, mint a biztonsági távolság.

E szerkezetek vezetôképes kapcsolatban állnak az építményben elhelyezett
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4.12. ábra: Tetôn elhelyezett szer-
kezet a védett térben, 
az LPS-részeivel összecsatolva



érzékeny készülékekkel, amelyeket a közvetlen villámcsapáskor megjelenô
villámáram fokozottan veszélyeztet.

4.10. Másodlagos kisülések elleni védekezés a felfogóra vonatkozóan

A biztonsági távolság számításának módját és a másodlagos kisülések el-
leni védelmi intézkedéseket részletesen az 5. fejezet tartalmazza.

4.10.1. Másodlagos kisülések bekövetkezésével kell számolni ott, ahol a fel-
fogó és a fémszerkezetek közötti távolság kisebb, mint a biztonsági tá-
volság.

4.10.2. Elszigetelt villámvédelmi rendszer esetén a másodlagos kisülések ellen
a felfogó és a fémszerkezetek összecsatolásával nem lehet védekezni.

4.11. A felfogórendszer részleges felülvizsgálata

A felfogórendszer részeként nem jellemzô olyan szerkezetek felhasználása,
amelyek késôbb eltakarásra kerülnek. Ha a részleges felülvizsgálatra mégis
szükség van (ami ritka, de elméletileg nem zárható ki), akkor a részleges fe-
lülvizsgálatot a 3.11. szakaszban leírtak szerint kell elvégezni.
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5. Másodlagos kisülések elleni védekezés

5.1. A másodlagos kisülések elleni védekezés célja

A másodlagos kisülések elleni védekezés célja, hogy az építményt érô vil-
lámcsapás esetén a villámvédelmi rendszer és az építmény nem villámvé-
delmi rendeltetésû fémszerkezetei (vezetôképes hálózatai) között ne
alakulhasson ki olyan potenciálkülönbség, amely áramütés, vagy – másod-
lagos kisülés révén – tûz bekövetkezéséhez vezethet. 

A másodlagos kisülések elleni védekezés módjai:
– a fémszerkezetek elszigetelése a villámvédelmi rendszertôl, vagy
– a fémszerkezetek potenciálkiegyenlítése.

5.1.1. A másodlagos kisülés elleni védekezés alapelvei.

A villámvédelmi rendszert célszerû úgy létesíteni, hogy az építmény (nem vil-
lámvédelmi rendeltetésû) fémszerkezetei és a villámvédelmi rendszer csak a
földelôn keresztül legyenek közvetlenül összekötve. Ilyen módon a lehetô leg-
kisebbre csökkenthetô azoknak a rész-villámáramoknak a nagysága, ame-
lyek közvetlen villámcsapás esetén az építmény villamos és elektronikus
rendszerein megjelennek.

A villámvédelmi felfogó vagy levezetô és az építmény (nem villámvédelmi ren-
deltetésû) fémszerkezeteinek összekötését kerülni kell, közöttük mindenütt
akkora elszigetelési távolságot (ún. biztonsági távolságot) kell tartani, hogy
másodlagos kisülés ne következhessen be. Az e követelményt maradéktala-
nul teljesítô villámvédelmi rendszer az elszigetelt villámvédelmi rendszer.

Az elszigetelés követelménye nem minden esetben teljesíthetô. Ha a bizton-
sági távolságra vonatkozó feltételek nem teljesülnek, akkor a fémszerkezetek
közötti (villámvédelmi) potenciálkiegyenlítéssel kell megakadályozni a má-
sodlagos kisülések bekövetkezését. Az így kialakított elszigeteletlen villám-
védelmi rendszer esetén a villámáram egy része szükségszerûen az
építmény olyan fémszerkezetein is megjelenik, amelyek szerkezeti kialakítá-
suk és/vagy rendeltetésük miatt villámáram vezetésére nem alkalmasak.
Ezért elszigeteletlen villámvédelmi rendszer esetén a potenciálkiegyenlítés-
nek nemcsak azt kell biztosítania, hogy másodlagos kisülések ne következ-
hessen be, hanem azt is, hogy közvetlen villámcsapáskor az építmény
fémszerkezetei között a lehetô legkisebb potenciálkülönbség (a lehetô legki-
sebb kiegyenlítô áram) jöjjön létre. 

A fémszerkezeteket egymással és a földelôvel összekötô potenciálkiegyenlítô
hálózat megnevezése összekötô hálózat, amelynek megfelelô kialakítása a
villámimpulzus elleni védelem (LPM) szempontjából is kulcsfontosságú.
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A villámvédelmi potenciálkiegyenlítés
követelményrendszere eltér az áram-
ütés elleni védelem részét képezô (az
MSZ HD 60364-ben tárgyalt) potenciál-
kiegyenlítésétôl. A villámvédelem léte-
sítése folyamán mindkettôre tekintettel
kell lenni. 

5.2. A másodlagos kisülés elleni véde-
kezés kapcsolata a kockázatelem-
zéssel és a villámvédelmi fokozattal

A biztonsági távolság értéke az épít-
mény különbözô pontjain változó. Szá-
mításánál (ld. 5.3. szakasz) figyelembe
kell venni a kockázatelemzésben meg-
határozott villámvédelmi fokozatot és az
építmény villámvédelmi rendszerének
jellemzôit (pl. a felfogó és a levezetô el-
rendezését).   

Ha a biztonsági távolságra vonatkozó
követelmény nem teljesül, akkor a vil-
lámvédelmi felfogó vagy levezetô és a
(nem villámvédelmi rendeltetésû) fém-
szerkezet közötti potenciálkiegyenlítés-
rôl kell gondoskodni.

Bár a potenciálkiegyenlítésre vonatkozó követelmények függetlenek a vil-
lámvédelmi fokozattól és az építmény villámvédelmi rendszerének jellemzô-
itôl, a villámvédelmi rendszerrel rendelkezô építmény erôs- és gyengeáramú
csatlakozó hálózatain a villámvédelmi fokozatnak megfelelôen méretezett túl-
feszültség-védelmi eszközt kell beépíteni (ld. 5.4.3. pont és 5.6.3.1. alpont). 

5.3. Biztonsági távolság

5.3.1. A biztonsági távolság számítása

A biztonsági távolság az 

képlettel számolható, amelyben

ki:  a villámvédelmi fokozattól függô tényezô (ld. 5.1. táblázat), 
kc:  a levezetôkben folyó villámáramtól függô tényezô (ld. 5.1. táblázat), 
km: a teret kitöltô villamos szigetelôanyagtól függô tényezô (ld. 5.1. táblázat)
l: a villámáramút hossza (ld. 5.1. ábra).
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5.1. ábra: A biztonsági távolság 
értelmezése az LPS és az azt
megközelítô fémszerkezet között

S =  
ki × kc × l 

km



A villámáramút hosszúságaként általában elégséges a tényeleges áramút
függôleges vetületének figyelembevétele (ld. 5.2. ábra).

5.1. táblázat: A biztonsági távolság számításához szükséges tényezôk értéke

A ki tényezô meghatározása

Villámvédelmi fokozat ki
LPS I 0,08
LPS II 0,06
LPS III-IV 0,04

A km tényezô meghatározása

Anyag km
Levegô 1
Beton, tégla, fa 0,5
OBO szigetelô távtartó anyaga* 0,7
*Gyártónként eltérô lehet

A kc tényezô meghatározása

Levezetôk száma kc
1 1
2 0,66
3 vagy több 0,44

Ha azonban az építmény vízszintes mé-
rete (hosszúsága és/vagy szélessége)
nagyobb, mint az építmény magassá-
gának négyszerese, akkor a biztonsági
távolság számításánál a villámáram
tényleges útjának vízszintes vetületét is
figyelembe kell venni (ld. 5.3. ábra). Az
itt és az 5.3.2. pontban megadott szá-
mítási módszerek ez esetben is alkal-
mazhatóak, de a szükséges biztonsági
távolságnál lényegesen szigorúbb érté-
keket eredményezhetnek, ezért ilyenkor
az MSZ EN 62305-3 részletes számítá-
sát célszerû alkalmazni.  

5.3.2. A biztonsági távolság egyszerûsített
számítása

Részletes számítás helyett LPS I és II
villámvédelmi fokozat esetén alkalmaz-
ható az 
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5.2. ábra: A villámáramút 
értelmezése kis alapterületû 
építményeknél



LPS III és IV villámvédelmi fokozat esetén pedig az

egyszerûsített képlet, amely a részletes számítással meghatározható biz-
tonsági távolság felülbecslését adja. 

5.3.3. Elhanyagolható a biztonsági távolság, ha a villámvédelmi levezetô fel-
adatát az építmény oldalának folytonos lemezburkolata látja el. 

A biztonsági távolság elhanyagolása akkor lehetséges, ha a lemezburkolat az
építmény teljes magasságában, és kerületének legalább 80%-án húzódik.

A lemezburkolat alsó vége a talajtól nem lehet 2 m-nél távolabb. A lemez-
burkolaton kialakított nyílászárók (pl. ablakok) figyelmen kívül hagyhatóak,
ha vízszintes irányban nem szalagszerûen tagolják a homlokzatot.  

5.3.4. Elhanyagolható a biztonsági távolság, ha a villámvédelmi levezetô fel-
adatát az építmény megfelelôen kialakított betonvasalása látja el.

A biztonsági távolság akkor elhanyagolható, ha a vasbeton szerkezetben (pl.
zsaluzott falszerkezet) sok áramút jön létre, amely az építmény területén
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5.3. ábra: A villámáramút értelmezése nagy alapterületû építményeknél
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5.2. táblázat: Különbözô fémszerkezetek villámvédelmi potenciálkiegyenlítésének módja 
(Az „A” – „F” betûkkel jelölt szerkezeteket ld. az 5.4. ábrán.)

* Ha a szerkezet össze van kötve a felfogóval/levezetôvel, akkor az összekötés helyére vo-
natkozó biztonsági távolságot kell figyelembe venni. Ha a szerkezet nincs összekötve, akkor
a megközelítés helyére vonatkozó biztonsági távolságot kell figyelembe venni.  

** Nem szükséges, de célszerû. Ha az összekötés megtörténik, akkor a fémszerkezet jellegétôl
(méretétôl) függôen meg kell fontolni a fémszerkezet földelését is.

Megjegyzés: A biztonsági távolságot a fémszerkezet legmagasabb pontjára kell meghatá-
rozni (ld. 5.4. ábrán piros ponttal jelölve)

Fémszerkezet távolsága a felfogótól/levezetôtôl

A szerkezet minden 
pontján nagyobb, mint 
a biztonsági távolság

A”-val jelölt 
szerkezetek:
Nincs szükség 
villámvédelmi 
potenciál kiegyenlítéssel
kapcsolatos intézkedésre 

„C”-vel jelölt 
szerkezetek:
Nincs szükség 
villámvédelmi 
potenciálkiegyenlítéssel
kapcsolatos intézkedésre

„E”-vel jelölt 
szerkezetek:
Nincs szükség 
villám védelmi 
potenciálkiegyenlítéssel
kapcsolatos intézkedésre

A szerkezet valamely
pontján kisebb, mint 
a biztonsági távolság

„B”-vel jelölt 
szerkezetek:

Összekötés**

„D”-vel jelölt 
szerkezetek:
Összekötés, 
folytonosság biztosítása,
potenciálkiegyenlítés 
a talajszinten

„F”-fel jelölt 
szerkezetek:
Összekötés, 
folytonosság biztosítása, 
potenciálkiegyenlítés 
a talajszinten

Nem földelt szerkezetek, 
amelyek távolsága 
a talajtól vagy 
föld potenciálú 
fémszerkezetektôl 
nagyobb, mint a 
biztonsági távolság*

Nem földelt szerkezetek,
amelyek távolsága 
a talajtól vagy földpotenciálú
fémszerkezetektôl kisebb,
mint a biztonsági távolság*

Földelt szerkezetek, 
villamos vezeték  rendszerek

Fémszerkezet kap csolata
a föld  poten ciállal
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5.4. ábra: Fémszerkezetek villámvédelmi potenciálkiegyenlítése (ld. még 5.2. táblázat)
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nagyjából egyenletesen oszlik meg. A pillérvázas csarnokok nem minden
esetben teljesítik ezt a feltételt.    

5.4. A villámvédelmi potenciálkiegyenlítésre vonatkozó általános szem-
pontok és követelmények

5.4.1. A villámvédelmi és egyéb célú földelôket össze kell csatolni egymással
(ld. 2.3.1. és 2.3.2. pontokat is).

Az összekötésre szolgáló vezetôk keresztmetszetét az 5.7. szakasz tartal-
mazza.

5.4.2. Biztosítani kell az építményhez tartozó fémszerkezetek és az LPS kö-
zötti potenciálkiegyenlítést. 

Az MSZ EN 62305 nem ad (nem is adhat) egyértelmû szabályokat arra, hogy
milyen módon kell a fémszerkezeteket bevonni a potenciálkiegyenlítésbe. Ál-
talánosságban azt kell vizsgálni, hogy van-e valószínûsége annak, hogy a
villámáram jelentôs része a fémszerkezeten keresztül folyjon – ha ez fennáll,
akkor a fémszerkezeten keresztül a föld felé a lehetô legrövidebb villám -
áramutat kell biztosítani.   

Az 5.4.2.1-5.4.2.2. alpontok követelményeinek teljesítéséhez az 5.2. táblázat
és az 5.4. ábra nyújt segítséget.

5.4.2.1. Az építményhez tartozó fémszerkezeteket a talajszinten össze kell csa-
tolni a villámvédelmi rendszerrel.

5.4.2.2. Ha a fémszerkezet és a villámvédelmi felfogó/levezetô távolsága kisebb,
mint a biztonsági távolság, akkor a fémszerkezetet össze kell csatolni a
villámvédelmi felfogóval/levezetôvel. 

Ez a követelmény az 5.2. táblázatban és az 5.4. ábrán „B”-vel jelölt fémszer-
kezeteknél figyelmen kívül hagyható. Ha azonban megtörténik az összekötés,
akkor a fémszerkezet jellegétôl függôen fontolóra kell venni az 5.4.2.1. alpont
követelményének teljesítését is. Ennek különösen nagyobb méretû fémszer-
kezetek esetében van jelentôsége. 

Nem szükségszerû, hogy az összecsatolás a fémszerkezet és a felfogó/le-
vezetô egymást legjobban megközelítô pontján történjen.

Elszigetelt LPS esetén a másodlagos kisülés elleni védekezésre az össze-
csatolás nem alkalmazható. 



5.4.3. Az építménybe belépô vezetôképes
csatlakozó hálózatok potenciálki-
egyenlítésérôl a belépési pont köze-
lében kell gondoskodni (ld. 5.5. ábra). 

A csatlakozó hálózatokat célszerû azo-
nos ponton beléptetni az építménybe.

5.5. Elszigetelt villámvédelmi rendszer
potenciálkiegyenlítése

5.5.1. Az elszigetelt villámvédelmi rendszer
és a védett építmény fémszerkezetei
közötti potenciálkiegyenlítés csak a
talajszinten valósítható meg.

Az elszigetelt villámvédelmi rendszer és
az építmény földelôinek összekötése
nem szükségszerû (ld. 2.4. szakasz).

Elszigetelt villámvédelmi rendszer ese-
tén a másodlagos kisülések bekövetke-
zése ellen sem közvetlen, sem
szikraközön vagy túlfeszültség-védelmi
eszközökön keresztül történô összekö-
téssel nem lehet védekezni. 

5.5.2. Az építménybe belépô csatlakozó hálózatok potenciálkiegyenlítésérôl
a belépési pont közelében, a talajszinten kell gondoskodni.

A csatlakozó hálózatok (pl. vezetôképes közmû csatlakozások) potenciálki-
egyenlítését akkor is meg kell valósítani, ha az elszigetelt villámvédelmi rend-
szer nem az építményen kerül rögzítésre. 

5.5.3. Részben elszigetelt villámvédelmi rendszer esetén az elszigetelt része-
ken a villámvédelmi potenciálkiegyenlítést úgy kell megvalósítani, mint
az elszigetelt villámvédelmi rendszernél.

Az elszigetelt és elszigeteletlen villámvédelmi rendszer összekötésének he-
lyét (szintjét) úgy lehet tekinteni, mint elszigetelt villámvédelmi rendszer ese-
tében a talajszintet (ld. 1.9. ábra). 
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5.5. ábra: Az építménybe belépô
különbözô jellegû csatlakozó 
hálózatok villámvédelmi 
potenciálkiegyenlítése



5.6. A villámvédelmi potenciálkiegyenlítés módja (összecsatolás)

Az összecsatolás megvalósítható
– közvetlen összekötéssel,
– összecsatoló szikraközön (ISG) keresztül,
– túlfeszültség-védelmi eszközön (SPD) keresztül.

A potenciálkiegyenlítést csak akkor célszerû túlfeszültség-védelmi eszközön
vagy összecsatoló szikraközön keresztül megvalósítani, ha a közvetlen (gal-
vanikus) összekötés nem alkalmazható. 

5.6.1. Potenciálkiegyenlítés közvetlen összekötéssel

A vezetôk keresztmetszetét az 5.7. szakasz tartalmazza.

5.6.2. Potenciálkiegyenlítés összecsatoló szikraközzel

5.6.2.1. Összecsatoló szikraközt abban az esetben lehet alkalmazni, ha a po-
tenciálkiegyenlítés közvetlen összekötéssel nem valósítható meg.

Összecsatoló szikraközöket lehet alkalmazni pl.:

– katódos, vagy más hasonló elven mûködô korrózióvédelmi eljárással
védett fémszerkezetek és a villámvédelmi rendszer részei között, 

– csôvezetékek villamosan szigetelô csôkarimáinak és betétdarabjainak
áthidalásánál, ha a közvetlen összekötés nem célszerû, vagy nem meg-
engedett,

– különbözô földelôk között, ha a földelôk közvetlen összekötése techno-
lógiai vagy korrózióvédelmi szempontból nem célszerû, vagy nem meg-
engedett.

Különbözô (villámvédelmi, technikai, érintésvédelmi stb.) célú földelôk ösz-
szekötése gyakran egyedi megfontolást kíván, erre a feladatra az összecsa-
toló szikraköz önállóan többnyire nem alkalmas.

5.6.2.2. Az összecsatoló szikraköz névleges levezetôképessége feleljen meg a
beépítése helyén várható igénybevételnek, begyújtási feszültsége le-
gyen kisebb, mint a szerkezetek közötti átütési feszültség.

A követelmény általában teljesíthetô 50 kA (10/350) levezetôképességû és
max. 2 kV begyújtási feszültségû összecsatoló szikraközzel. 
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5.6.3. Potenciálkiegyenlítés túlfeszültség-védelmi eszközzel

5.6.3.1. Az erôs- és gyengeáramú csatlakozó hálózatokat belépési pontjuk kö-
zelében be kell vonni a villámvédelmi potenciálkiegyenlítésbe.

Ez a követelmény az áramütés és a másodlagos kisülések elleni védelmet
hivatott biztosítani. Ezért ha csak villámvédelmi potenciálkiegyenlítés céljából
történik a túlfeszültség-védelmi eszközök beépítése, akkor megfelelnek a
célra az LPZ 0/1 zónahatáron beépített 1. típusú, illetve D1. kategóriájú SPD-
k. Koordinált, többlépcsôs védelem kiépítése ilyenkor nem szükségszerû.

Az SPD-k beépítésérôl a 7. fejezet ad részletes tájékoztatást. 

5.7. A villámvédelmi potenciálkiegyenlítô vezetôk keresztmetszete

Az e szakaszban megadott keresztmetszetek a kifejezetten villámvédelmi
célú összekötésekre vonatkoznak (ld. még 5.7.9. pont). 

Az MSZ HD 60364-5-54 szabvány szükségessé teheti az e szakaszban meg-
adott keresztmetszetek növelését.

5.7.1. A földelôket a felszín alatt összekötô vezetôk keresztmetszete feleljen
meg a földelôvezetôkre vonatkozó követelményeknek (ld. 2.1. táblázat).

5.7.2. A különbözô földelôket a felszín felett összekötô vezetôk keresztmet-
szete feleljen meg az 5.3. táblázat adatainak.

5.3. táblázat: Jelentôs villámáramot vezetô villámvédelmi potenciálkiegyenlítô vezetôk legki-
sebb keresztmetszete

Anyag Keresztmetszet*
mm2

Réz 16
Alumínium 25
Acél 50

* Az MSZ HD 60364-5-54 szabvány „védô egyenpotenciálra hozó vezetôk”-re vonatkozó 
követelménye szükségessé teheti a keresztmetszet növelését.

Ez a táblázat vonatkozik:
– a földelôket a felszín felett összekötô vezetôkre (ld. 5.7.2. pont.),
– az EPH-csomópontokat összekötô vezetôkre (ld. 5.7.3. pont), 
– a villámáram jelentôs részét vezetô potenciálkiegyenlítô vezetôkre (ld. 5.7.4. pont),
– az idôjárás hatásának kitett potenciálkiegyenlítô vezetôkre (ld. 5.7.6. pont),
– a csatlakozó hálózatok potenciálkiegyenlítésére (ld. 5.7.7. pont).
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5.7.3. Az EPH-csomópontokat (ide értve a központi földelôsínt is) egymással
összekötô vezetôk keresztmetszete feleljen meg az 5.3. táblázat adata-
inak.

5.7.4. A villámáram jelentôs részét vezetô villámvédelmi potenciálkiegyen-
lítô vezetôk keresztmetszete feleljen meg az 5.3. táblázat adatainak. 

Ide tartoznak azok az összekötések, amelyek az épületet érô villámcsapás-
kor a villámáramnak várhatóan legalább 1/10-ed részét vezetik.

5.7.5. A villámáram kis részét vezetô villámvédelmi potenciálkiegyenlítô ve-
zetôk keresztmetszete feleljen meg az 5.4. táblázat adatainak. 

Ide tartoznak azok az összekötések, amelyek az épületet érô villámcsapás-
kor várhatóan a villámáram 1/10-edénél kisebb részét vezetik.

5.4. táblázat: A villámáram kis részét vezetô villámvédelmi potenciálkiegyenlítô vezetôk legki-
sebb keresztmetszete

Anyag Keresztmetszet*
mm2

Réz 6
Alumínium 10
Acél 16

* Az MSZ HD 60364-5-54 szabvány védô egyenpotenciálra hozó vezetôkre vonatkozó köve-
telménye szükségessé teheti a keresztmetszet növelését.

Ez a táblázat vonatkozik a villámáram kis részét vezetô potenciálkiegyenlítô vezetôkre 
(ld. 5.7.5. pont).

Ezzel a keresztmetszettel kell csatlakoztatni a földelôhöz a központi
földelôsínen keresztül azokat a szerkezeteket is, amelyek a villámvédelmi
rendszer felfogójával és levezetôjével nincsenek összekötve.

5.7.6. Az idôjárás hatásának kitett villámvédelmi potenciálkiegyenlítô veze-
tôknek a keresztmetszete feleljen meg az 5.3. táblázat adatainak.

Ezek esetében a várható mechanikai igénybevétel is célszerûvé teszi a na-
gyobb keresztmetszetek alkalmazását. 

A villámhárító felfogójával vagy levezetôjével az épületen kívül összekötött
szerkezetek esetében a potenciálkiegyenlítô vezetôre a levezetôkre vonat-
kozó keresztmetszeti követelmények teljesítése javasolt (3.2. táblázat). A po-
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tenciálkiegyenlítô vezetô anyaga egyez-
zen a felfogó/levezetô vezetôinek anya-
gával, vagy – különbözô fémek
összekötésekor – megfelelô kötôelemek
segítségével legyen biztosított a korró-
zióvédelem. 

5.7.7. Csatlakozó hálózatok villámvédelmi
potenciálkiegyenlítésének kereszt-
metszete feleljen meg az 5.3. táblá-
zat adatainak.

Abban az esetben, ha a csatlakozó há-
lózat potenciálkiegyenlítése túlfeszült-
ség-védelmi eszközön (SPD-n)
ke resztül történik (jellemzôen erôs-
áramú, vagy telekommunikációs hálózat
esetén), a megadott keresztmetszet az
SPD-nek a földelô oldali bekötô vezetô-
jére vonatkozik, amelynek általában a
csatlakozó hálózat több vezetôjén
(erén) folyó villámáram összegét kell ve-
zetnie. Ha a csatlakozó hálózat vezetô-
inek keresztmetszete 16 mm2-nél
kisebb, az SPD hálózat oldali bekötô ve-
zetôinek keresztmetszete ne legyen kisebb a csatlakozó hálózat vezetôinek
keresztmetszeténél (ld. 5.6. ábra).   

Az SPD bekötésének minimális keresztmetszetét más szempontok (pl. zár-
lati áram nagysága) is befolyásolják (ld. 9.2.3. pont), az itt megadott követel-
mény pusztán a várható villámáram vezetésének lehetôségét biztosítja. 

Gyengeáramú csatlakozóhálózatok belépési pontján alkalmazott SPD-k ese-
tén a 16 mm2-es keresztmetszet 2,5 mm2-re csökkenthetô, ha nagyobb ve-
zeték bekötése nem lehetséges.  

A csatlakozó hálózatok túlfeszültség-védelmének gyakorlati kialakítá-
sáról a 9.2. és a 9.4. szakasz ad részletesebb tájékoztatást.

5.7.8. Az LPM részeként alkalmazott SPD-k bekötôvezetékeinek keresztmet-
szete feleljen meg az 5.5. táblázatnak.

Az erôsáramú hálózatokon alkalmazott SPD-k bekötôvezetékeire vonatko-
zóan ld. még 9.2.3. pont.

5.6. ábra: A csatlakozó hálózatok 
villámvédelmi potenciál -kiegyenlí-
tését biztosító vezetôk legkisebb
keresztmentszete
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5.5. táblázat: SPD-k földelô oldali bekötôvezetékének legkisebb keresztmetszete

SPD Keresztmetszet
mm2

1. típus 16
2. típus 6
3. típus 1
D1, C2 kategória 1

5.7.9. Kivételek a villámvédelmi potenciálkiegyenlítésre vonatkozó kereszt-
metszeti követelmények alól

5.7.9.1. Nem vonatkoznak a villámvédelmi potenciálkiegyenlítésre megadott ke-
resztmetszetek azokra az összekötésekre, amelyek kifejezetten a vil-
lámvédelmi rendszer részeinek (felfogó, levezetô, földelô) folyto-
 nosságát biztosítják

Ezekre a felfogó, a levezetô, illetve a földelô méretkövetelményei vonatkoz-
nak.

5.7.9.2. Nem vonatkoznak a villámvédelmi potenciálkiegyenlítésre megadott ke-
resztmetszetek a vasbeton szerkezetekben a villámvédelmi célú acél-
betétek és a betonvasalás többi része közötti potenciálkiegyenlítésre
(ld. 2.6.1.4., 3.7.2.3. alpontok).

5.7.9.3. Nem vonatkoznak a villámvédelmi potenciálkiegyenlítésre megadott ke-
resztmetszetek azokra az összekötésekre, amelyek nem villámvédelmi
célból létesülnek, és amelyek a villámáramnak várhatóan csak kis ré-
szét vezetik.

Ezek az összekötések jellemzôen az építményen belüli olyan fémszerkeze-
teket (csôvezeték, tartószerkezet, villamos test stb.) kötik össze, amelyek
egyike sem része a villámvédelmi rendszernek, azaz nem mesterséges vagy
természetes villámvédelmi szerkezet. 

Ezek az összekötések általában az áramütés elleni védelem érdekében szü-
letnek, és az arra vonatkozó követelményeket kell teljesíteniük. 

A villámvédelmi potenciálkiegyenlítésre megadott keresztmetszetek alkal-
mazása e fémszerkezetek esetében csak akkor indokolt, ha a szerkezet az
építményt érô villámcsapáskor a villámáramnak várhatóan jelentôs (legalább
1/10) részét vezeti, és ez az építmény, illetve a fémszerkezet méretébôl, jel-
legébôl egyértelmûen következik.  



6. A veszélyes érintési és lépésfeszültség elleni
védekezés

6.1. A veszélyes érintési és lépésfeszültség elleni védekezés célja

A veszélyes érintési és lépésfeszültség elleni védekezés célja annak meg-
elôzése, hogy a villámvédelmi rendszer levezetôjének, illetve földelôjének kö-
zelében a villámcsapás hatására áramütés érjen személyeket vagy
tenyésztett haszonállatokat.

6.2. A villámvédelmi kockázatelemzés és a veszélyes érintési és lépésfe-
szültség elleni védekezés kapcsolata

A veszélyes érintési és lépésfeszültség elleni védekezés módja a külsô öve-
zetekhez rendelt jellemzô. Egy építményhez – az építményre elvégzett koc-
kázatelemzés tartalmától függôen – több külsô övezet, és ennek megfelelôen
övezetenként eltérô védelmi intézkedés tartozhat.

A veszélyes érintési feszültség elleni védekezés módja: A kockázat-
elemzésben PA értékének meghatározásához figyelembe vett külsô övezeti
jellemzô (ld. MSZ EN 62305-2, „B” melléklet). A veszélyes érintési feszültség
elleni védekezés módjának és a földelô, illetve levezetô kialakításának kap-
csolatát a 6.1. táblázat mutatja.

6.1. táblázat: A veszélyes érintési és lépésfeszültség elleni védekezés módjának hatása a föl-
delô, illetve a levezetô kialakítására
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A veszélyes érintési
és lépésfeszültség
elleni védekezés
módja az övezetben

Nincs védelmi intézkedés
Talajfelszín villamos
szigetelése
Hozzáférhetô levezetôk
villamos elszigetelése

Talaj hatásos
potenciálvezérlése

Figyelmeztetô jelölések
Fizikai korlátozás, elkerítés

Hatása a földelô
kialakítására

–
–

–

Betonalap-földelôt vagy „B” tí-
pusú földelôt kell alkalmazni,
vagy hatásos potenciálvezér-
léssel kell a talajfelszín lépés-
feszültség szempontjából
veszélytelen potenciál-
eloszlását biztosítani
–
–

Hatása a levezetô
kialakítására

–
–

A levezetôt szigeteléssel (pl. 3
mm vastag PVC vagy térhálós
PE) kell ellátni, amely 100 kV
lökôfeszültség-állóságot biztosít

–
–



A veszélyes lépésfeszültség elleni védekezés módja: A kockázatelem-
zésben PA értékének meghatározásához figyelembe vett külsô övezeti jel-
lemzô (ld. MSZ EN 62305-2, „B” melléklet). A veszélyes lépésfeszültség elleni
védekezés módjának és a földelô kialakításának kapcsolatát a 6.1. táblázat
mutatja.

A veszélyes érintési és lépésfeszültség elleni védekezés módja nem függ a vil-
lámvédelmi fokozattól, azonban a villámvédelmi rendszer kialakítása befolyá-
solja, hogy kifejezetten a veszélyes érintési és lépésfeszültség elleni
védekezés érdekében tényleges intézkedésre szükség van-e, ld. 6.2. táblázat.

6.2. táblázat: A villámvédelmi rendszer kialakításának hatása a veszélyes érintési és lépésfe-
szültség elleni védekezésre

A gyakorlatban ritkán van szükség csakis és kizárólag a veszélyes érintési és
lépésfeszültség elleni védekezés érdekében alkalmazott intézkedésekre. Ilye-
nekre általában olyan építmények esetén van szükség, amelyeknek kicsi a
kerületük, és a kerületükhöz képest nagy a magasságuk: pl. tornyok, kilátók,
térvilágítási oszlopok, hirdetôoszlopok.
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A villámvédelmi
rendszer kialakítási módja

A villámáram levezetése
a felfogóhoz csatlakozó
legalább 10 áramúton
(levezetôn és földelôn)
történik
A villámvédelmi
rendszerhez „B” típusú
földelôrendszer vagy
betonalap-földelô tartozik
A levezetô feladatát
az építmény fémlemezbôl
készült összefüggô,
homlokzata látja el, amely
a talajfelszín közeléig ér
és kellôen nagy felületû
A levezetô feladatát
az építmény vasbeton falai
és tartópillérei látják el

A veszélyes érintési
feszültség miatt
bekövetkezô áramütés
valószínûsége a szabvány
értelmében

Elhanyagolható

–*

Elhanyagolható

Elhanyagolható

A veszélyes lépésfeszültség
miatt bekövetkezô áramütés
valószínûsége
a szabvány értelmében

Elhanyagolható

Elhanyagolható

–*

–*

Következmény

* Az építmények szokásos kialakítása esetén általában elhanyagolható, de vizsgálni szükséges



6.3. Védelmi intézkedések a veszélyes
érintési és lépésfeszültség által oko-
zott áramütés ellen

6.3.1. A veszélyes érintési feszültség elleni
védekezés módja

6.3.1.1. A veszélyes érintési feszültség ellen
megfelelô védelmet nyújt a levezetô
villamos szigetelése.

A levezetô villamos szigetelésére meg-
felel olyan szigetelôanyag, amelynek
lökôfeszültség-állósága 100 kV (1,2/50
μs), pl. 3 mm vastag PVC vagy térhálós
PE bevonat. A szigetelés hosszúsága a
talajszinttôl (járófelülettôl) számítva leg-
alább 2,5 m legyen.

Megfelelô védelmet nyújt a falban (fal-
szerkezeten belül) elhelyezett, 1,5 mm
vastag PVC-bevonatú levezetô alkal-
mazása is.

A levezetô villamos szigetelése értelemszerûen csak mesterséges levezetôk
esetén alkalmazható védelmi intézkedés.

6.3.1.2. A veszélyes érintési feszültség ellen megfelelô védelmet nyújt a talaj-
felszín villamos szigetelése.

Elfogadható e célra a talajfelszín pl. 5 cm vastag aszfalt- vagy 15 cm vastag
kavicsréteggel történô burkolása, a levezetô és a földelô csatlakozási pont-
jának 3 m sugarú környezetében.

Az e pontban említett védelmi intézkedés alkalmazását célszerû kerülni, il-
letve javasolt figyelmeztetô feliratok elhelyezésével kombinálni (ld. 6.3.4. pont).

6.3.2. A veszélyes lépésfeszültség elleni védekezés módja

6.3.2.1. A veszélyes lépésfeszültség ellen megfelelô védelmet nyújt a talaj ha-
tásos potenciálvezérlése.

A talaj hatásos potenciálvezérlésének céljára betonalap-földelôt vagy (lehe-
tôleg hálószerûen kialakított) „B” típusú földelôt kell alkalmazni.

Keretszerûen kialakított „B” típusú földelô esetén a hatásos potenciálvezérlés
akkor tekinthetô teljesítettnek, ha a földelô mélysége legalább 1 m.
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6.1. ábra: Lépésfeszültség elleni
védekezés oszlop- vagy torony-
szerû építmények földelôjének
megfelelô kialakításával



Oszlopszerû (a magasságukhoz viszonyítottan kis kerülettel jellemezhetô)
építmények „B” típusú földelôje csak a 6.1. ábra szerint kialakítva nyújt vé-
delmet a veszélyes lépésfeszültség ellen.

6.3.2.2. A veszélyes lépésfeszültség ellen megfelelô védelmet nyújt a talajfel-
szín szigetelése.

Ld. 6.3.1.2. alpont.

6.3.3. Ha a veszélyes érintési és/vagy lépésfeszültség elleni védelem a 6.3.1.
és 6.3.2. pont szerinti intézkedésekkel nem biztosítható, megoldható
elkerítéssel (a megközelítés akadályozásával).

6.3.4. Ha a veszélyes érintési és/vagy lépésfeszültség elleni védelem a 6.3.3.
pontban ismertetett elkerítéssel sem biztosítható, figyelmeztetô jelzé-
seket kell elhelyezni.

A figyelmeztetô jelzés utaljon a veszély jellegére, például a ”Figyelem, a vil-
lámvédelmi levezetôk megközelítése zivataros idôben veszélyes!” felirattal. A
figyelmeztetô jelzést funkciójának megfelelôen, a megközelítési útvonalon,
jól látható formában kell elhelyezni.
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7. Túlfeszültség-védelmi eszközök alkalmazása

7.1. A túlfeszültség-védelmi eszközök alkalmazása a villámimpulzus elleni
védekezés részeként

7.1.1. A villámimpulzus elleni védekezés (SPM) célja

A villámimpulzus elleni védekezés célja a villamos és elektronikus („erôs-
áramú” és „gyengeáramú”) rendszerek védelme azoktól a meghibásodások-
tól, amelyeket a villám által keltett elektromágneses impulzusok okozhatnak.

7.1.2. A meghibásodások forrása: a tranziens túlfeszültség-impulzus

A villámok által keltett elektromágneses
impulzusok csatolás útján érik el a ve-
zetôképes hálózatokat és az azokra
csatlakozó készülékeket. A villamos és
elektronikus rendszerek meghibásodá-
sát jellemzôen az ebben a folyamatban
megjelenô feszültség-impulzusok okoz-
zák, melyek hatására a villamos szer-
kezetekben alkalmazott szigetelések
átütnek. Az átütés következtében ki-
egyenlítô áram jelenik meg, melynek
impulzusalakja eltér az átütést kiváltó
feszültségimpulzusokétól. Az áramim-
pulzusok (ld. 7.1. ábra) alakja, energia-
tartalma döntô fontosságú a
villámimpulzus elleni védelem (SPM)
méretezése szempontjából.

A villám által keltett rövid (többnyire 1
ms-nál rövidebb) idôtartamú, és az
üzemi feszültséget legalább 3-5-
szörösen meghaladó feszültség-csúcs-
értékkel jellemezhetô feszültség-
impulzusoknak a szakszerû megneve-
zése: tranziens (átmeneti) túlfeszültség-
impulzus. Megkülönböztetésük a más
folyamatok (pl. nullavezetô szakadása)
következtében elôálló feszültségnöve-
kedésektôl azért indokolt, mert a villám-
impulzus elleni védelmi intézkedések
rendszere csak ritkán képes hatásos
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7.1. ábra: A villámimpulzus elleni
védelemben leggyakrabban
elôforduló impulzusalakok
egymáshoz és a hálózati
feszültséghez viszonyítva.
Az áramimpulzus energiája
a görbe alatti területtel arányos

7.2. ábra: A villámimpulzus elleni
védelem alapmodellje



védelmet nyújtani olyan esetekben, amikor a feszültségnövekedés oka nem
a villámcsapás, és emiatt a feszültségnövekedés jellege eltér az elôbb emlí-
tettektôl.

7.1.3. Az SPM felépítésének elve: a villámvédelmi zónakoncepció

A villámimpulzus elleni védelmi intézkedések alapelveit a villámvédelmi zó-
nakoncepció írja le. Ennek értelmében a villámimpulzus (LEMP) különbözô
csatolási folyamatok révén okoz zavart a villamos és elektronikus rendsze-
rekben (ld. 7.2. ábra). A védelem célja, hogy a csatolás olyan nagy csillapí-
tással történjen meg, hogy villamos és elektronikus rendszereket elérô
zavarok nagysága kisebb legyen a rendszer által még biztonsággal elvisel-
hetônél.

A csillapítatlan villámimpulzusoknak a villámimpulzus elleni védelem mére-
tezésekor figyelembe vett fizikai jellemzôi az ún. statisztikus villámparaméte-
rek, amelyek közül a legfontosabbakat (mindenekelôtt a villámáram-
csúcsértékeket) az 1.1. táblázat ismerteti.

A különbözô csatolási módok közül a villámvédelemben kettôt kell kiemelni:

– Vezetéses csatolás, ld. 7.3. ábra: Valamely tereptárgyat (pl. távveze-
téket, épületet) érô villámcsapás hatására a villámcsapás talppontjának
környezetében jelentôs potenciálnövekedés lép fel. Ez a potenciálnö-
vekedés a tereptárgyhoz csatlakozó vezetôképes hálózatokon is meg-
jelenik, és a villámcsapás talppontjától távolabb is a csatlakozó hálózat
és földpotenciál közötti szigetelések átütéséhez, kiegyenlítô áram ki-
alakulásához vezet.

– Mágneses csatolás (mágneses indukció), ld. 7.4. ábra: A villámcsa-
pást kísérô mágneses tér a nyitott vezetôhurkokban feszültséget indu-
kál, amelynek hatására a szigetelések átütnek. Az átütések
következtében záródó, vagy az eleve zárt vezetôhurokban áramimpul-
zus indukálódik.

A csatolási módok lényegén az sem változtat, ha az elôbb feltételezett nyitott
hálózatvég vagy hurok helyett a hálózatra/hurokra valójában adott ellenállású
berendezés csatlakozik.

A zavarok csatolásának folyamatában a feszültségkülönbség kialakulása –
amelynek hatására szigetelések átütnek – kulcsfontosságú. Nem véletlen,
hogy a berendezések zavartûrô képességét az ún. lökôfeszültség-állósággal
jellemzik. A lökôfeszültség-állóságra vonatkozó követelményeket szabványok
határozzák meg (így pl. a kisfeszültségû berendezések villamos szerkezete-
ire az MSZ HD 60364-4-443, ld. 7.1. táblázat, elektronikus rendszerek kom-
ponenseire az MSZ EN 61000 szabványsorozat különbözô részei).
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7.3. ábra: A csatlakozó hálózatot érô villámcsapás esetén bekövetkezô vezetéses csatolás se-
matikus ábrázolása

7.4. ábra: Közeli villámcsapás mágneses tere által létrejövô mágneses csatolás sematikus ábrá-
zolása. A térbeli vezetékhurkot különbözô jellegû vezetôképes hálózatok is alkothatják (ld. még
9.3. ábra).



7.1. táblázat: Villamos szerkezetek lökôfeszültség-állóságra vonatkozó követelménye az MSZ
HD 60364-4-443 szabvány alapján

Szerkezet Lökôfeszültség Névleges
-állósági osztály lökôfeszültség-állóság, kV

A villamos berendezés IV 6
táppontjánál lévô
szerkezetek
Az elosztó- és III 4
végáramkörök
szerkezetei
Készülékek II 2,5
Különlegesen I 1,5
védett szerkezetek

A villámvédelmi zónakoncepcióban tehát lényegében az az elv ölt testet, hogy
a villámimpulzus hatására a készülékek csatlakozási pontjain megjelenô fe-
szültségkülönbség olyan értékre korlátozódjon, amely veszélytelen a készü-
lékre. Figyelembe véve, hogy a szabványok a lökôfeszültség-állóságra több
követelményszintet határoznak meg, egy-egy építményen belül több villámvé-
delmi zóna jelölhetô ki, amelyek mind azonos zavartûrô képességû készülékek
csoportját tartalmazzák. Kívülrôl befelé haladva a zónák sorszáma 0-tól 3-ig
növekszik, az egyre növekvô sorszámú zónákban egyre kisebb zavartûrô ké-
pességû (lökôfeszültség-állóságú) készülékek helyezkednek el (ld. 7.5. ábra).

A zónákba sorolásnak azonban csak akkor van értelme, ha biztosítható, hogy
a zónahatáron megtörténjen a különbözô módon csatolt zavarok csillapítása:

– A vezetéses csatolás elleni védekezés a zónahatárt átlépô vezetékek po-
tenciálkiegyenlítésével (összecsatolásával) és földelésével valósítható meg.

– A mágneses csatolás elleni védekezés a zónahatárokon alkalmazott
(mágneses) árnyékolással biztosítható. Az árnyékolást kiegészítheti
vagy helyettesítheti a zónán belüli vezetékhurkok méretének csökken-
tése, a vezetéknyomvonalak megfelelô elhelyezésével.

7.1.4. A villámimpulzus elleni védelem részei

Az építmények villámimpulzus elleni védelme a villámvédelmi zónakoncep-
cióval összefüggésben az alábbi részekbôl és intézkedésekbôl áll:

– Földelô(rendszer): A 2. fejezetben ismertetett követelményeket telje-
sítô földelô.

– Összekötô hálózat: Az összekötô hálózat a vezetôképes részeket a
földelôvel összekötô, kis impedanciájú és megfelelô geometriájú po-
tenciálkiegyenlítô hálózat.
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7.5. ábra: A különbözô lökôfeszültség-állóságú szerkezetek és a villámvédelmi zónák egymáshoz
rendelése és a zónák elhelyezkedése. Látszik, hogy az elméleti térbeli zónahatárok (az ábrán
felül, szaggatott vonallal jelölve) a gyakorlatban (alul) általában nem jelölhetôek ki egyértelmûen
(ld. még 9.1. szakasz).



– Koordinált túlfeszültség-védelem: A villamos és elektronikus hálóza-
tokon beépített, egymással összehangolt mûködésû túlfeszültség-vé-
delmi eszközök (SPD-k), amelyek a villamos és elektronikus rendszerek
potenciálkiegyenlítését valósítják meg.

– Mágneses árnyékolás: Az építményben a mágneses tér nagyságát csök-
kentô szerkezetek, a mágneses csatolás elleni védekezés érdekében.

– Nyomvonalkialakítási intézkedés: Az építményhez tartozó vezetôké-
pes hálózatok nyomvonalának olyan elrendezése, amellyel csökkent-
hetô a kialakuló vezetôhurkok nagysága, a mágneses csatolás elleni
védekezés érdekében.

A villámimpulzus elleni védelem gyakorlatában a felsorolt intézkedések na-
gyon eltérô súllyal jelennek meg. A mágneses csatolás elleni védelmet célzó
árnyékolás – amely lehet helyiség- vagy vezetékárnyékolás – alkalmazása
többnyire speciális rendeltetésû építményekre korlátozódik. A szokásos épí-
tôanyagokból készült falak és födémek mágneses árnyékoló hatása nem szá-
mottevô. A vasbeton-, illetve acéllemez épületszerkezetek megfelelôen
kivitelezve hatásos árnyékolást biztosíthatnak ugyan, de az e szempontokat
figyelembe vevô kivitelezés még új építkezéseknél sem feltétlenül teljesül.
Nem jobb a helyzet a nyomvonalkialakítási intézkedéseket illetôen sem: a kü-
lönbözô vezetôképes hálózatok nyomvonalának kijelölésében általában már
építéskor sem érvényesíthetôek azok a követelmények, amelyek lehetôvé
tennék a vezetékhurkok méretének csökkentését.

A mágneses csatolás elleni védekezés problémái miatt a villámimpulzus el-
leni védelmi intézkedések általában a potenciálkiegyenlítést célzó intézke-
désekre korlátozódnak. A földelôrendszer és az összekötô hálózat léte
azonban csak a feltételét teremti meg a villamos és elektronikus – vagyis a
legérzékenyebb – rendszerek védelmének, helyettesíteni nem tudja az e célra
nélkülözhetetlen túlfeszültség-védelmi eszközöket. Mindezek miatt a gyakor-
latban a villámimpulzus elleni védelem gerincét a túlfeszültség-védelmi esz-
közök alkalmazása adja, a földelôrendszer és az összekötô hálózat
kialakításának követelményei is csak annyiban jelennek meg, hogy lehetôvé
tegyék a túlfeszültség-védelmi eszközök kívánt mûködését.

7.2. Az SPM részeire vonatkozó követelmények kapcsolata a kockázat-
elemzéssel és az SPM fokozatával

Az SPM fokozata: A kockázatelemzésben PSPD értékének meghatározásá-
hoz figyelembe vett, a csatlakozó hálózatra vonatkozó jellemzô (ld. MSZ EN
62305-2, „B” melléklet), amely megmutatja, hogy a védendô építmény vil-
lámvédelmi kockázata milyen villámimpulzus elleni védelmi intézkedések mel-
lett elfogadható mértékû.
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Az SPM részeire vonatkozó követelmények az alábbiak szerint függenek az
SPM fokozatától:

– Földelô(rendszer), az SPM részeként: Lényegében független az SPM
fokozatától. (A földelô számított hosszúsága elméletileg függ ugyan a
villámvédelmi fokozattól – áttételesen tehát a villámvédelmi szinttôl –, de
ennek gyakorlati jelentôsége csekély.) Lehetôleg „B” típusú, 10 Ω-nál
kisebb szétterjedési ellenállású földelôrendszert kell létesíteni, amely
teljesíti a 2. fejezetben ismertetett követelményeket is.

– Összekötô hálózat: Független az SPM fokozatától. A villámvédelmi po-
tenciálkiegyenlítésre vonatkozó keresztmetszeteket kell alkalmazni (ld.
5.7. szakasz).

– Koordinált túlfeszültség-védelem: Az LPZ 0/1 zónahatáron beépített
túlfeszültség-védelmi eszközöket a villámáram megoszlásának figye-
lembevételével kell méretezni az SPM fokozatához tartozó maximális
villámáram csúcsértékre.

– Mágneses árnyékolás: Lényegében független az SPM fokozatától.

– Nyomvonalkialakítási intézkedés: Nincs kapcsolata az SPM fokozatával

7.3. Túlfeszültség-védelmi eszközök felépítése

A túlfeszültség-védelmi eszközök (SPD-k) olyan áramköri alkatrészeket tar-
talmaznak, amelyek belsô ellenállása egy adott határértéket meghaladó fe-
szültségnövekedés hatására ugrásszerûen, több nagyságrenddel lecsökken.
Az így létrejövô kis ellenállás, az ezzel megvalósított potenciálkiegyenlítés
megakadályozza, hogy a villamos szerkezeteken belül (pl. kábelek egyes erei
között) olyan feszültségkülönbség alakuljon ki, amely a szerkezet sérülését
vagy meghibásodását okozná. A túlfeszültség-védelmi eszközök tehát lénye-
gében a potenciálkiegyenlítés feladatát látják el. A villamos és elektronikus
szerkezetek rendeltetésszerû használatához azonban nélkülözhetetlen a
mûködést biztosító feszültségkülönbség (pl. az L és N vezetôk között), ezért
a túlfeszültség-védelmi eszközök ellenállása csak arra a nagyon rövid idôre
csökkenhet, ameddig a villamos szerkezetekre veszélyes nagyságú feszültség
jelen van – ezt követôen nagyohmos állapotuknak ismét vissza kell állnia.

Minden túlfeszültség-védelmi eszköz egy vagy több alkatrészbôl épül fel,
melynek három gyakrabban alkalmazott fajtája van:

– szikraköz,
– varisztor,
– szupresszor-dióda.
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A különbözô alkatrészeknek, az ezekbôl
felépülô túlfeszültség-védelmi eszkö-
zöknek eltérô mûködési jellemzôik van-
nak, amelyek döntôen befolyásolják
alkalmazási körüket.

7.3.1. Szikraközök

7.3.1.1. Mûködési elv

A szikraköz egyszerû mûködési elvre
épülô túlfeszültség-védelmi alkatrész: két
elektróda között alaphelyzetben levegô
(vagy egyéb gáznemû anyag) biztosítja
a szigetelést. Ebben az állapotban a szikraköz elektródái közötti ellenállás több
GΩ nagyságrendû. Feszültségnövekedés hatására a szikraköz átüt, a szigetelô
gáz ionizálódik, vezetôképes állapotba kerül, ellenállása néhány mΩ-ra csök-
ken és nagy energiájú áramimpulzusok vezetését teszi lehetôvé.

A szikraközök esetében a szigetelô és a vezetô állapot közötti átmenet
ugrásszerûen következik be, emiatt mûködésüket ún. feszültségkapcsoló ka-
rakterisztika jellemzi (ld. 7.6. ábra). Az egyszerû és hatékony mûködési elv el-
lenére a szikraközök gyakorlati alkalmazhatóságát korlátozza a hiszterézis
jelensége: az átütéshez (a szikraköz begyújtásához, „megszólalásához”) né-
hány kV szükséges, de az átütést követôen kialakuló ív mindössze 30-40 V fe-
szültségkülönbséggel fenntartható (ez az ún. ívégési feszültség).Olyan villamos
hálózaton, amely üzemi feszültsége ennél kisebb, ez nem jelent gondot, de erôs-
áramú hálózatoknál ún. utánfolyó zárlati áram kialakulásához vezethet.

Váltakozó áramú hálózatokon a zárlati utánfolyó áram megszakítását a pilla-
natnyi feszültség (50 Hz-es frekvencián másodpercenként százszor bekö-
vetkezô) nulla-átmenetei teszik lehetôvé. Ezek a nulla-átmenetek azonban
nagyon rövid ideig tartanak, nem biztosítanak elég idôt az ív hatására felhe-
vült, ionizálódott gáz lehûléséhez, ezért a szikraköz zárlatban maradhat.
Ahhoz, hogy ez ne történhessen meg, az erôsáramú hálózatokban alkalma-
zott szikraközökben bonyolult ívoltási technikákat alkalmaznak, amelyek le-
hetôvé teszik, hogy a szikraközben az ívoltás akkor is bekövetkezzen, ha az
üzemi feszültség nagyobb 30-40 voltnál. A szokásos ívoltási technikáknak
azonban feltétele a hálózati feszültség pillanatnyi nulla-átmenete, és ez ki-
zárja az ilyen szikraközök alkalmazását egyenáramú hálózatokon.

Az alacsony ívégési feszültség problémát jelent az ívoltásnál, de nagyon ked-
vezô a szorosan vett túlfeszültség-védelem szempontjából, mert a begyújtott
szikraköz (konstrukciótól függôen) a 80-300 V közötti ívégési feszültségre
korlátozza az elektródák közötti – és ennek következtében a védett villamos
hálózaton jelenlévô – feszültségkülönbséget.
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A szikraközökben kialakuló ív talppontján az elektródák a magas hômérsék-
let következtében erodálódnak („fogynak”), ami az elektródák alakjának, ez-
által a szikraköz mûködési jellemzôinek (pl. a begyújtási feszültségnek) a
változásához vezet. A szikraközöket tehát óvni kell a túlzottan gyakori be-
gyújtástól, ami határt szab a begyújtási feszültség túlzott csökkentésének, il-
letve a szikraközökkel párhuzamosan kapcsolt varisztorok alkalmazását teszi
szükségessé.

7.3.1.2. Szikraközök fontosabb jellemzôi

Névleges feszültség: Az a feszültség, amely megmutatja, hogy a szikraköz
milyen üzemi feszültségû hálózaton alkalmazható. (Általában utal arra is, hogy
a szikraköz egyenáramú hálózaton alkalmazható-e.)

Begyújtási feszültség: Annak az 1,2/50 μs-os feszültségimpulzusnak a
csúcsértéke, amely a szikraköz begyújtásához szükséges. Szokásos értéke
1 és 2 kV közötti, a szikraköz kialakításától, rendeltetésétôl függôen.

Megszólalási feszültség: Szikraköznél megegyezik a begyújtási feszült-
séggel.

Névleges levezetôképesség: Annak a szabványos áramimpulzusnak a
csúcsértéke, amelynek levezetésére a szikraközt tervezték.

Zárlati (utánfolyó) áram megszakítóképesség: Annak a zárlati utánfolyó
áramnak az értéke, amelyet a szikraköz önállóan (elôtét-biztosító nélkül)
képes megszakítani. Ha a zárlati áram megszakítóképesség kisebb, mint a
beépítés helyén a független zárlati áram, akkor megfelelôen méretezett elô-
tét-biztosítóval kell gondoskodni az esetleg kialakuló ívzárlat megszakításá-
ról. A zárlati áram megszakítóképesség az 1. típusú SPD-ként alkalmazott
szikraközök fontos, az üzembiztonságot meghatározó paramétere.

Maximális (elôtét-)biztosító: A szikraköz elôtt a hálózaton alkalmazható
túláramvédelmi eszköz megengedett legnagyobb értéke. (Ha az elôtét-bizto-
sító feladatát nem külön elôtét-biztosító, hanem a fôbiztosító látja el, akkor a
fôbiztosítóra vonatkozó érték). A maximális elôtét-biztosító értéke az 1. típusú
SPD-ként alkalmazott szikraközök fontos, az üzembiztonságot meghatározó
paramétere.

Zárlati szilárdság: Annak a legnagyobb zárlati áramnak az értéke, amelyet
az elôírt maximális elôtét-biztosítóval védett szikraköz veszélyes mértékû fel-
melegedés vagy mechanikai sérülés nélkül képes elviselni.

Védelmi feszültségszint: Szikraköznél megegyezik a begyújtási feszült-
séggel.
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Alkalmazási terület: Erôsáramú hálózatokon 1. típusú SPD-ként és (a
nullavezetô és a PE-vezetô közé beépített) NPE-szikraközként 1., 2. és 3. tí-
pusú SPD-k részeként varisztorokkal kombinálva, az ún. „3+1” kapcsolások-
nál (ld. 9.2.4. pont), gyengeáramú rendszerekben (ún. gáztöltésû kisülési
csövekként).

7.3.2. Varisztorok

7.3.2.1. Mûködési elv

A varisztorok félvezetô alapú alkatrészek, amelyek ellenállása a rájuk kap-
csolt feszültség nagyságától függô mértékben változik. (Innen ered a
„varisztor” elnevezés is). A változás mértéke kis feszültségértékeknél kicsi,
ha azonban a feszültség elér egy meghatározott értéket, akkor a feszültség
további növelésére a varisztor jelentôsen csökkenti ellenállását, az alapálla-
potban mérhetô GΩ körüli értékekrôl néhány tized Ω-ra. A varisztor ellenál-
lásának csökkenése, ezáltal a rajta átfolyó áram növekedése korlátozza az
ellenállás csökkenését kiváltó feszültség további növekedését, ezért a
varisztorok ún. feszültségkorlátozó (nem lineáris) karakterisztikájú alkatré-
szek (ld. 7.7. ábra). Mivel a varisztorok belsô ellenállása a túlfeszültség-im-
pulzusok hatására csak kisebb mértékben csökken, mint a szikraközöké,
ezért a szikraközökénél kisebb energiájú áramimpulzusok levezetésére al-
kalmasak.

Az üzemi feszültségre kapcsolt, szigetelô állapotú varisztorokon nagyon kicsi,
jellemzôen legfeljebb néhány μA nagyságú ún. szivárgóáram folyik, amelyet
néhány alkalmazásnál figyelembe kell venni (ld. 9.2.2. pont).

Varisztoroknál utánfolyó zárlati áram nem alakul ki, mert a feszültségcsök-
kenés hatására a varisztor azonnal visszaáll nagyohmos állapotába (szem-
ben a szikraközöknél bemutatott hiszterézissel). Ez jelentôsen egyszerûsíti
alkalmazásuk feltételrendszerét, és lehetôvé teszi beépítésüket egyenáramú
hálózatokba is.

A túlfeszültség-impulzus hatására a
varisztoron megjelenô áram a varisztor
hômérsékletnövekedését, közvetve
pedig átötvözôdését okozza, amelynek
révén a varisztor félvezetô anyaga egyre
inkább vezetôvé válik. Ez a folyamat a
szivárgóáram növekedésében nyilvánul
meg. Többszöri levezetést követôen a
szivárgóáram annyira megnövekedhet,
hogy önmagában is képes a varisztor
hômérsékletét növelni, ami a pozitív visz-
szacsatolás miatt gyorsan bekövetkezô
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zárlathoz hasonló állapotot, a varisztor tönkremenetelét okozza. Ezt a folya-
matot általában túlfeszültség-impulzusok váltják ki (inicializálják), de csak több-
szöri levezetést követôen (ld. 7.2. táblázat). Az SPD-k részeként alkalmazott
varisztorokat ezért mindig kiegészíti a beépített termikus védelem, amely gon-
doskodik arról, hogy megtörténjen a szivárgóáram hatására felhevülô
varisztorok leválasztása a hálózatról.

7.2. táblázat: Erôsáramú túlfeszültség-védelmi eszközök szabványossági vizsgálatai

SPD Elôkészítô vizsgálat Mûködési vizsgálat Impulzusok
Áramimpulzus Impulzusok száma Impulzus száma

1. típus 8/20 s 15 10/350 s (áramimpulzus) 5
2. típus 8/20 s 15 8/20 s (áramimpulzus) 5
3. típus - - 1,2/50 s + 8/20 s

(feszültség- és áramimpulzus) 5

Megjegyzés: Az áramimpulzusok csúcsértékét az MSZ EN 61643-11 nem határozza meg. A
vizsgálat során azt ellenôrzik, hogy az SPD képes-e a gyártó által megadott csúcsértékû áram-
impulzus levezetésére.

7.3.2.2. Varisztorok fontosabb jellemzôi

Névleges feszültség: Az a feszültség, amely megmutatja, hogy a varisztor
milyen üzemi feszültségû hálózaton alkalmazható.

Határfeszültség: Az a feszültség, amelynek hatására a varisztoron 1 mA
áram folyik át. A határfeszültség mûszerrel mérhetô, lehetôvé teszi a varisztor
állapotának ellenôrzését.

Névleges levezetôképesség: Annak a szabványos (10/350 μs-os vagy 8/20
μs-os) áramimpulzusnak a csúcsértéke, amelynek levezetésére a varisztort
tervezték.

Maximális (elôtét-)biztosító: A varisztor elôtt a hálózaton alkalmazható
túláramvédelmi eszköz megengedett legnagyobb értéke. (Ha az elôtét-bizto-
sító feladatát nem külön elôtét-biztosító, hanem a fôbiztosító látja el, akkor a
fôbiztosítóra vonatkozó érték).

Zárlati szilárdság: Annak a legnagyobb zárlati áramnak az értéke, amelyet
az elôírt maximális elôtét-biztosítóval védett varisztor veszélyes mértékû fel-
melegedés vagy mechanikai sérülés nélkül képes elviselni.

Megszólalási feszültség: Varisztornál megegyezik a határfeszültséggel.

Védelmi feszültségszint: Varisztornál megegyezik a névleges levezetô-
képességhez tartozó maximális feszültséggel.
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Alkalmazási terület: Erôsáramú hálózatokon 1+2., 2. és 3.típusú SPD-ként
önállóan, illetve szikraközökkel kombinálva (ún. „1+1” és „3+1” kapcsolások-
nál, ld. 9.2.4. pont), napelemes rendszerekben.

7.3.3. Szupresszor-diódák

7.3.3.1. Mûködési elv

A szupresszor-diódák félvezetô alapú
alkatrészek, amelyek karakterisztikája
hasonlít a varisztorokéhoz, azzal a kü-
lönbséggel, hogy a „szigetelô” és „ve-
zetô” állapot között határozottabb az
átmenet (ld. 7.8. ábra). Az elektroniká-
ban alkalmazott, Zener- vagy lavina-di-
ódákként ismert alkatrészektôl a
szupresszor-diódákat az különbözteti
meg, hogy „vezetô” állapotban (amely a
Zener-diódák ún. letörési tartományá-
nak felel meg) az elôbbieknél nagyobb
áramimpulzus vezetésére alkalmas. Ez
a levezetôképesség azonban (a szup-
resszor-diódák kis mérete miatt) jelentôsen kisebb a varisztorokénál, ezért a
szupresszor-diódák alkalmazása csak gyengeáramú hálózatokon jellemzô.

7.3.3.2. Szupresszor-diódák fontosabb jellemzôi

Névleges feszültség: Az a feszültség, amely megmutatja, hogy a
szupresszor-dióda milyen üzemi feszültségû hálózaton alkalmazható.

Határfeszültség (zárófeszültség): A „szigetelô” és „vezetô” állapotot (a
nyitó- és a letörési tartományt) elválasztó feszültségérték. Mérése lehetôvé
teszi a szupresszor-dióda állapotának ellenôrzését.

Névleges levezetôképesség: Annak a szabványos (8/20 μs-os) áramimpul-
zusnak a csúcsértéke, amelynek levezetésére a szupresszor-diódát tervezték.

Megszólalási feszültség: Szupresszor-diódánál megegyezik a határfeszült-
séggel.

Védelmi feszültségszint: Szupresszor-diódánál lényegében megegyezik a
határfeszültséggel.

Alkalmazási terület: Gyengeáramú hálózatokon, jellemzôen C2. kategóri-
ájú SPD részeként.
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7.4. Túlfeszültség-védelmi eszközök típusai és kategóriái

Az SPD-k egy vagy több különbözô alkatrészbôl összeállított áramkört tar-
talmaznak annak érdekében, hogy javítsák a túlfeszültség-védelmi jellemzô-
ket (pl. a szikraközök begyújtásának vezérlése által) és lehetôvé tegyék az
alkatrészek várható tönkremenetelének (pl. a varisztorok zárlatának) bizton-
ságos lekezelését. A túlfeszültség-védelmi eszközök csoportosítása az MSZ
EN 61643 szabványsorozat alapján elvégzett vizsgálatokkal történik: az erôs-
áramú hálózatokon alkalmazott eszközök típusokba (ld. 7.2. táblázat), illetve
a gyengeáramú hálózaton alkalmazott eszközök kategóriákba (ld. 7.3. táblá-
zat) sorolása lehetôvé teszi a túlfeszültség-védelmi eszközök lényeges
mûszaki adatainak és a legfontosabb alkalmazási szabályoknak a meghatá-
rozását, összhangban a villámimpulzus elleni védelem elveivel.

7.3. táblázat: Gyengeáramú túlfeszültség-védelmi eszközök szabványossági vizsgálatai

Kategória Üresjárati feszültség Áramimpulzus Impulzusok száma
D1 ≥1 kV 0,5, 1 vagy 2,5 kA 2

10/350 μs
D2 ≥1 kV 1 vagy 2,5 kA 5

10/350 μs
C1 0,5 vagy 1 kV 0,25 vagy 0,5 kA 300

1,2/50 μs 10/350 μs
C2 2, 4 vagy 10 kV 1, 2 vagy 5 kA 10

1,2/50 μs 8/20 μs
C3 ≥1 kV 10, 25 vagy 100 A 300

≥1 kV/ s 10/1000 μs

A szakzsargon (pontatlanul) „kombinált” túlfeszültség-védelmi eszközöknek ne-
vezi azokat az SPD-ket, amelyek több típus vagy kategória követelményét is tel-
jesítik. Legismertebb ezek közül az erôsáramú hálózaton alkalmazott, az 1.
típusra és a 2. típusra vonatkozó követelményeket teljesítô 1+2. típusú „kombi-
nált” SPD. A „kombinált” jelzô használata azért is félrevezetô, mert olyan ese-
tekben is alkalmazzák, amikor egy eszköz mind erôs-, mind pedig
gyengeáramú hálózati védelmet tartalmaz. Ezért az SPD jellegének azonosí-
tásra célszerû (egyben szakszerûbb is) az eszköz típusát, illetve kategóriáját
alkalmazni.

A túlfeszültség-védelmi eszközöket a szabványossági vizsgálatok során több
– egymástól eltérô nagyságú és jellegû – impulzussal terhelik. Ennek meg-
felelôen a helyesen beépített túlfeszültség-védelmi eszközök valós körülmé-
nyek között is több impulzus levezetésére alkalmasak. A „helyes beépítés”
akkor teljesül, ha az SPD a beépítés helyén várhatóan akkora terhelést kap,
amekkorára tervezték – ez a feltétel a túlfeszültség-védelmi eszközök meg-
felelô zónahatáron történô beépítésével (ld. 7.4. táblázat) és koordinációjával
biztosítható.
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7.4. táblázat: Túlfeszültség-védelmi eszközök típusai, kategóriái és beépítési helyük

SPD Vizsgálati szabvány Típus/Kategória Beépítés helye
Erôs-áramú MSZ EN 61643-11 1. típus LPZ 0/1 zónahatár

2. típus LPZ 1/2 zónahatár
3. típus LPZ 2/3 zónahatár

Gyenge-áramú MSZ EN 61643-21 D1, D2 kategória ~LPZ 0/… zónahatár*
C1, C2, C3 kategória ~LPZ 2/… zónahatár*
B1, B2, B3 kategória - **
A1, A2 kategória - **

* Gyengeáramú hálózatokon nem minden esetben alkalmazható a zónába sorolás, ezért
egyértelmû beépítési hely nem rendelhetô a kategóriákhoz

** Villámvédelemben nem használt

7.5. Túlfeszültség-védelmi eszközök méretezése

A villámimpulzus elleni védelem 7.1.3. pontban bemutatott alapmodellje szerint a
zavarok (feszültség-impulzusok) nagyságát a villámvédelmi zónában lévô villa-
mos és elektronikus rendszerek lökôfeszültség-állóságánál kisebb szintre kell
csökkenteni.A hálózatokon a villámcsapás következtében megjelenô feszültség-
impulzusok hatására az SPD-k „megszólalnak”, ellenállásuk lecsökken, és kisebb-
nagyobb áram folyik rajtuk.Ennek megfelelôen az SPD-ket olyan áramimpulzusok
levezetésére kell méretezni, amelyek a beépítésük helyén felléphetnek.

A legkedvezôtlenebb helyzet az, amikor az építményt közvetlen villámcsapás éri,
és az SPD-ket a vezetett villámáram jelentôs része terheli. Az SPD-k ebbôl fa-
kadó igénybevételét a gyakorlatban nem lehet pontosan meghatározni, ezért a
villámvédelmi szabvány egyszerûsített méretezést tesz lehetôvé. Ennek értel-
mében feltételezhetô, hogy az építményt érô villámcsapáskor a távoli földpoten-
ciál irányába az erôsáramú csatlakozó hálózaton a méretezés alapjául szolgáló
villámáram 50%-a, a gyengeáramú csatlakozó hálózaton pedig 5%-a jelenik meg
(ld. 7.9. ábra), a vezetékek erei között nagyjából egyenletesen megosztva. Ez az
áram nagyrészt az LPZ 0/1 zónahatárokon beépített SPD-ken folyik.

A villámáram kisebb része szükségszerûen a villámvédelmi zónákon belül is
megjelenik, attól függôen, hogy a villámvédelmi potenciálkiegyenlítés meny-
nyire közelíti az ideális állapotot. (Éppen ezért kell törekedni az LPS kialakí-
tásánál a villámáram megosztására, a legkisebb impedanciájú összekötô
hálózat kialakítására stb.) Ennek ellenére a belsô zónahatárokon (LPZ 1/2,
LPZ 2/3) beépített SPD-ket nem szokás méretezni. Elég annak biztosítása,
hogy az LPZ 0/1 zónahatáron beépített SPD-k villámáram-levezetôképessége
megfelelô, a többi SPD mûködése pedig összehangolt, vagyis koordinált.

Az erôsáramú SPD-k méretezésére vonatkozóan a 9.2.1. pont, a gyen-
geáramú SPD-k méretezésére pedig a 9.4. szakasz tartalmaz részletes
tájékoztatást.
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7.6. Túlfeszültség-védelmi eszközök koordinációja

A villámvédelmi zónakoncepció értelmében a villámimpulzus energiáját, il-
letve a túlfeszültség-impulzusok csúcsértékét a kisebb sorszámú zónáktól a
nagyobb felé haladva kell csökkenteni, eleget téve a lökôfeszültség-állósági
követelményeknek. Ez – a túlfeszültség-védelmi eszközök párhuzamos kap-
csolása miatt – elvben azt jelentené, hogy a legkisebb korlátozási feszült-
ségû SPD kezd mûködni legelôször. Ha a túlfeszültség-védelmi eszközök
kapcsolása valóban tisztán párhuzamos kapcsolás lenne, és a túlfeszültség-
védelmi eszközök megszólalási feszültsége kívülrôl befelé haladva csök-
kenne, akkor a legbelsô zónahatáron beépített, legkisebb korlátozási
feszültségû túlfeszültség-védelmi eszköz mûködése megakadályozná az
elôtte elhelyezetett SPD-k megszólalását, így a villámimpulzus teljes energi-
áját a legbelül elhelyezett túlfeszültség-védelmi eszköznek kellene levezet-
nie. Ez nemcsak ellentmondana annak a törekvésnek, hogy nagy energiájú
impulzusok a belsô zónákban már ne jelenhessenek meg, de egyúttal a belsô
zónahatáron elhelyezett, kis energiájú impulzusok levezetésére méretezett
túlfeszültség-védelmi eszközök tönkremeneteléhez, végeredményben pedig
a védeni kívánt készülékek meghibásodásához vezetne.

A túlfeszültség-védelmi eszközök koordinációjával elérhetô, hogy a túlfe-
szültség-impulzusok korlátozása a villámvédelmi zónának (a zónában elhe-
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lyezett szerkezetek lökôfeszültség-állóságának) megfelelô értékre úgy tör-
ténjen, hogy eközben az SPD-k igénybevétele se haladja meg azt a mérté-
ket, amelyre azokat tervezték. Ez az ún. energetikai koordináció, amelynek
háromféle megoldása létezik:

– A túlfeszültség-védelmi eszközök között megadott (vezetéknyom-
vonalon mért) minimális távolság tartása. A vezeték öninduktivitása
miatt az egyes SPD-k közötti vezetékszakaszok feszültségosztót ké-
peznek, amely biztosítja, hogy a kisebb sorszámú zónák határán be-
épített SPD akkor is mûködni kezdjen, ha a mögötte lévô SPD
korlátozási feszültsége kisebb.

– A túlfeszültség-védelmi eszközök között impedancia beépítése. A
koordináció mûködésének elve megegyezik az elôbb leírttal, de ebben
az esetben a vezeték öninduktivitása helyett egy tekercs vagy ellenál-
lás beépítése biztosítja a megfelelô feszültségosztást.

– Összehangolt mûködési jellemzôjû túlfeszültség-védelmi eszkö-
zök alkalmazása. A koordinációt az SPD-k mûködési karakterisztikája
biztosítja. A koordinációnak ez a fajtája megszegheti azt az alapelvet,
hogy a belsô zónahatáron elhelyezett SPD-k korlátozási feszültsége ki-
sebb, mint az elôtte elhelyezettek megszólalási feszültsége.

A koordináció megvalósítását bonyolítja, hogy a különbözô alkatrészekbôl
felépített SPD-k mûködési karakterisztikája nagyon eltérô, ezért a koordiná-
ció részletes szabályai gyártónként, sôt gyártmányonként változnak. A koor-
dináció megbízható mûködése általában csak akkor vélelmezhetô, ha a
túlfeszültség védelmet alkotó eszközök egyazon gyártó termékei, és a be-
építés a gyártó útmutatásának megfelelôen történt.

7.7. A túlfeszültség-védelmi eszközök mûködôképességének ellenôrzése

A túlfeszültség-védelmi eszközök mûködôképessége döntôen meghatározza
a villámimpulzus elleni védelem (SPM) megbízhatóságát, ezért állapotuk el-
lenôrzése kulcsfontosságú. Növeli a rendszeres ellenôrzés jelentôségét, hogy
miközben egy-egy épület villámvédelmi rendszerét viszonylag ritkán éri olyan
igénybevétel (vagyis közvetlen villámcsapás), amelyre tervezték, az SPM fo-
lyamatosan ki van téve a hálózatokon – nem csak villámcsapások következ-
tében – megjelenô terhelésnek. Az ismétlôdô túlfeszültség-impulzusok
hatására az SPD-k elhasználódhatnak, mûködési paramétereik megváltoz-
hatnak.

A szikraközök állapotának ellenôrzése jelenleg megoldatlan, legfeljebb szi-
getelési ellenállásuk mérése ad áttételes információt. A szikraközök e hiá-
nyossága jellegüknél fogva (egyszerû felépítés, viszonylag ritka mûködés,
robosztusság stb.) ritkán okoz problémát. Azoknál az erôsáramú hálózatok-
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ban alkalmazott 1. típusú szikraközöknél, ahol begyújtást elektronika vezérli,
a gyújtóelektronika állapota többnyire felügyelhetô, esetenként távjelzéssel
is. Ez azonban csak az elektronikáról, és nem magáról a szikraközrôl ad in-
formációt.

Az erôsáramú hálózatokon beépített varisztorok esetében a tönkremenetel
(zárlatszerû állapot) a varisztor erôs felmelegedését okozza, amely kiváltja a
túlfeszültség-védelmi eszközön belüli termikus védelem mûködését (általá-
ban lágyforrasszal rögzített rugós kontaktus elengedését). Ezekben a túlfe-
szültség-védelmi eszközökben a varisztor állapotát látjelzés (ritkábban
hangjelzés) mutatja, és a termikus védelem távjelzô kontaktust is
mûködtethet. Ha a túlfeszültség-védelmi eszközbôl a varisztor-betét kivehetô,
akkor erre alkalmas mûszerek segítségével a varisztor határfeszültsége mér-
hetô, amely összevetve a gyártói adatokkal információt nyújt a varisztor álla-
potáról, már a tönkremenetelt megelôzôen is.

Amennyiben lehetôség van rá, az erôsáramú hálózaton beépített túlfeszült-
ség-védelmi eszközök mûködôképességének folyamatos felügyeletérôl a táv-
jelzô kontaktus segítségével célszerû gondoskodni.

A gyengeáramú hálózatokon beépített túlfeszültség-védelmi eszközök
mûködôképességének felügyelete problémásabb, mert a látjelzés vagy táv-
jelzés mûködtetéséhez szükséges teljesítmény a hálózaton nem áll rendel-
kezésre. A túlfeszültség-védelmi eszközök egy részénél az ellenôrzés
speciális mûszerekkel lehetséges, más részüknél az SPD zárlata „jelzi” a vé-
delem meghibásodását (pl. informatikai hálózatokon alkalmazott túlfeszült-
ség-védelmi eszközöknél).

Segíti a túlfeszültség-védelmi eszközök állapotának az ellenôrzését olyan
eszközök alkalmazása, amelyek információt adnak arról, hogy az épületet az
elôzô felülvizsgálat óta érte-e jelentôs villámáram-igénybevétel.

Mindezt figyelembe véve a túlfeszültség-védelmi eszközök állapotának rend-
szeres, legalább szemrevételezéssel történô ellenôrzése javasolt. Ha az épít-
mény villámvédelmi rendszerrel is rendelkezik, ezt az ellenôrzést az LPS
felülvizsgálatával egyidejûleg, ahhoz kapcsolódóan is el kell végezni.
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Javaslatok a villámvédelem
gyakorlati megvalósításához



8. A villámvédelmi rendszer kialakítása a gyakorlatban

8.1. A földelô kialakítása

A földelô kivitelezésének célszerû fokozott figyelmet szentelni, mert állapo-
tának romlásáról a mérések csak áttételes, kevéssé megbízható információ-
val szolgálnak, utólagos kijavítása pedig problémás.

A kivitelezés folyamán nem szabad megfeledkezni a részleges felülvizsgá-
latról (ld. 2.8. szakasz).

8.1.1. Acélhuzalok és szalagok használata

A földelô kialakításához leggyakrabban használt anyagok a horganyzott vagy
rozsdamentes (saválló) acélhuzalok és -szalagok. Az acélhuzalokkal köny-
nyebb dolgozni kiegyenesítésüket követôen, amelyhez görgôs egyenge-
tôgépet lehet használni. Az egyengetôgép görgôinek távolságát a huzal
átmérôjéhez kell igazítani.

A huzalok és szalagok összekötéséhez a talajban és a betonban többnyire
ún. négycsavaros összekötôket alkalmaznak. A kötési helyeket korrózióvé-
delem céljából korrózióvédô szalaggal kell betekerni, amely távol tartja a ned-
vességet a kötési helytôl.

Felhasználható anyagok:

Megnevezés OBO cikkszám
RD10 FT tüzihorganyzott acélhuzal 5021103
RD10 V4A saválló acélhuzal 5021642
5052/30x3,5 FT tüzihorganyzott acélszalag 5019345
5052/30x3,5 V4A saválló acélszalag 5018706
252/DIN összekötô szalagokhoz és huzalokhoz 5312310
356/50 korrózióvédô szalag 2360055
5900 egyengetôgép (az OBO-tól ingyenesen kölcsönözhetô) 3059006
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Acélhuzal kiegyenesítése görgôs egyengetôgéppel

kruppa
Szövegdoboz
TS0119TS0120TS0129TS0130



8.1.2. „A” típusú földelô létesítése

Az ún. keresztföldelôk (kereszt alakú szelvénybôl készített földelôk) segítsé-
gével egyszerûen alakítható ki „A” típusú földelôszonda vagy szondacsoport.
A keresztföldelôn kialakított csatlakozófül 2 db 11 mm és 1 db 13 mm
átmérôjû furattal rendelkezik. A 10 mm átmérôjû acélhuzalok, illetve földelô-
csatlakozórudak csatlakoztatása ún. csatlakozó csavarral oldható meg. Acél-
szalag csatlakoztatása a szalag kifúrásával és normál átmenô csavar
alkalmazásával történik. A huzal vagy szalag csatlakozási helyét korrózió-
védô szalaggal célszerû vízzáróvá tenni, javítva a korrózióval szembeni vé-
dettséget.

Felhasználható anyagok:

Megnevezés OBO cikkszám
213/2500 keresztföldelô, tüzihorganyzott acél, 2,5 m hosszú 5003032
5001/DIN csatlakozó csavar 5304105
356/50 korrózióvédô szalag 2360055

8.2. A kiállások és a mérési helyek kialakítása

8.2.1. Kiállások létesítése az LPS különbözô részeinek összekötéséhez

A földelô és a levezetô csatlakozásának kialakítására alkalmas a földelô-csat-
lakozórúd, amelynek felsô, levezetôhöz csatlakozó vége 16 mm átmérôjû, a
talajban lévô alsó, a földelôhöz csatlakozó vége 10 mm átmérôjû. A talajfel-
szín közelében a korrózióval szembeni ellenállóképességet PVC-bevonat ja-
vítja. A rúd felsô vége vizsgáló-összekötô segítségével csatlakoztatható a
levezetôhöz, alsó vége pedig a 8.1.1. pontban megadott összekötôkkel a föl-
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Horganyzott
acélszalagok
összekötése

Acélhuzal
és keresztföldelô

csatlakozása

kruppa
Szövegdoboz
TS0044TS0045



delôhöz. A felsô rész nagyobb átmérôje biztosítja a mechanikai védelmet, az
alsó kisebb átmérô pedig a kezelhetôséget.

A földelô vagy a vasbeton szerkezet villamos célú acélbetéteinek kiállása
PVC-bevonatú acélhuzalból is kivitelezhetô, ha a mechanikai védelem el-
hagyható (pl. beltéren).

Felhasználható anyagok:

Megnevezés OBO cikkszám
204/KS Földelô-csatlakozórúd, 2,5 m hosszú 5430062
113/Z-16 rúdtartó, Ø16 5412609
RD 10 PVC FT horganyzott acélhuzal PVC-bevonattal,
Ø13 külsô átmérôvel 5021162
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Vasbeton pillér kiállásának készítése PVC-bevonatú
acélhuzalból

PVC-bevonatú acélhuzalból
készített kiállás csatlakoztatása
a földelôre

Vasbeton pillérben kialakított levezetô
és potenciálkiegyenlítô háló összekötésének
elôkészítése. (Sárga kupakkal takart földelô
fixpont és fekete PVC-bevonatú acélhuzal.)

Földelô-csatlakozórúd alkalmazása (alul látszik
a fekete PVC-bevonattal ellátott rész)

kruppa
Szövegdoboz
TS0035

kruppa
Szövegdoboz
TS0038TS0143

kruppa
Szövegdoboz
TS0042



8.2.2. Földelô fixpontok kialakítása

A betonba ágyazott acélhuzalnak vagy -szalagnak a beton felületére történô
kivezetése egyaránt szükséges lehet mérési hely vagy potenciálkiegyenlítést
szolgáló összekötés kialakításának céljából. A betonban elhelyezett villamos
célú acélbetétekre megfelelô összekötôvel (ld. 8.1.1. pont) csatlakozó földelô-
fixpont a beton felületén kör alakú fémtárcsaként jelenik meg, amelynek kö-
zepén M10-es menettel ellátott furat van. A fixpontra M10-es szemes saruval
vagy (Ø8-10-es huzalokat) 280/8-10 megnevezésû összekötôvel lehet csat-
lakoztatni. A tárcsa és a furat mûanyagkupakkal takarható, ha a csatlako-
zásra nincs szükség. A földelô-fixpont rozsdamentes acél anyaga egyúttal
megfelelô korrózióvédelmet is biztosít a kiállásnak.
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Földelô fixpont
és acélhuzal
összekötése

Vasbeton pillér
felsô részén

kialakított
földelô fixpont

(piros nyíl jelzi)

Csatlakozás
a jobb felsô ábrán
látható vasbeton
pillér felsô részén
kialakított földelô
fixponthoz
(piros nyíl jelzi)

Csatlakozás
a vasbeton pillér

alsó részén kiala-
kított földelô

fixponthoz
(piros nyíl jelzi)

kruppa
Szövegdoboz
TS0037



Felhasználható anyagok:

Megnevezés OBO cikkszám
205/B-M10-VA földelô-fixpont 5420008
280/8-10 összekötô, Ø8-10-es huzal csatlakoztatásához 5320011

8.2.3. Mérési hely

Az MSZ EN 62305-3 a vizsgáló összekötôvel szemben nem támaszt külön-
leges követelményeket, csupán azt, hogy villámáram-szilárdsága (amely az
MSZ EN 50164-1 szerinti vizsgálattal igazolható) megfelelô legyen, és hogy
szerszámmal legyen bontható.Vasbeton szerkezetek részeként a mérési hely
leginkább vizsgáló csatlakozó formájában létesül (ld. földelô fixpontok kiala-
kítása, 8.2.2. pont).
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Vizsgáló ajtó
a falba

süllyesztett
mérési hely
takarásához

Levezetô és földelô-csatlakozórúd
összekötése vizsgáló összekötôvel

Járófelületbe süllyeszthetô mérési hely

kruppa
Szövegdoboz
TS0043TS0042



A falszerkezetbe süllyesztett levezetôk elôtt takarás céljából a falfelületen
vizsgáló ajtót lehet elhelyezni.

A vizsgáló összekötô a talajfelszínen, a járófelületbe süllyesztve is kialakítható.

Felhasználható anyagok:

Megnevezés OBO cikkszám
226 vizsgáló összekötô, Ø16/Ø8-10 5336007
233 vizsgáló összekötô, Ø8-10/Ø8-10 5336309
5800/VZ vizsgáló ajtó 5106133
5700/A DIN vizsgáló összekötô, süllyeszthetô dobozban 5106028

8.3. A levezetô kialakítása

A falon kívüli levezetôt 8 mm átmérôjû alumíniumból célszerû készíteni, amely
könnyen kezelhetô, és esztétikus kivitelezést tesz lehetôvé. A speciális alu-
míniumötvözetbôl (csavarható vagy Tordier-minôség) készült, 8 mm átmérôjû
huzal fúrógéppel is kiegyenesíthetô: a huzalt a tokmányba kell fogni, majd a
nagyjából egyenesre húzott és kissé megfeszített vezetéket kis fordulat-
számmal addig kell csavarni, ameddig kellô mértékben ki nem egyenesedik.
A huzal fogóval is darabolható.

Alumínium huzal csak a felfogó és a falon kívüli levezetô kivitelezéséhez hasz-
nálható. Betonban vagy vakolat alatt horganyzott acélhuzal alkalmazható.

A falon kívüli huzalt 1 m-enként mûanyag vezetéktartókkal célszerû rögzíteni.
Alkalmazásuk nemcsak a gyors szerelhetôség miatt elônyös, hanem azért is,
mert a vezetéktartó korróziója nem okoz elszínezôdést a falfelületen. A veze-
téktartó M8-as meneten rögzíthetô, vagy 5-ös facsavarral és tiplivel erôsíthetô
a falhoz. A 8/10 mm átmérôjû huzalt a vezetéktartóban bepattintással kell rög-
zíteni.
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Csavarható 8-as alumíniumhuzal kiegyenesítése fúrógéppel
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A huzalok összekötésére az
MSZ EN 50164-1 követelményeit
teljesítô összekötôk használha-
tóak.

A horganyzott acélból és az alu-
míniumból készült szerkezetek
közvetlenül is összeköthetôek
egymással, az eltérô anyagminô-
ség a korrózió mértékét nem nö-
veli jelentôsen.

Felhasználható anyagok:

Megnevezés OBO cikkszám
RD8 Alu-T huzal csavarható alumíniumból 5021294
177/20-DIN vezetéktartó 5207444
249/ST összekötô Ø8-10/Ø8-10 horganyzott acélhuzalhoz 5311500
249/Alu összekötô Ø8-10/Ø8-10 alumínium huzalhoz 5311519

8.4. A felfogó kialakítása

8.4.1. Lapostetôn alkalmazott megoldások

A felfogó kialakításának leggyakoribb megoldása a felfogórudak alkalmazása.
Az ún. elvékonyított alumínium felfogórúd alsó része 16 mm átmérôjû csô,
felsô 1 méter hosszúságú része pedig 10 mm átmérôjû rúd. A könnyû szer-
kezeti kialakítás hosszú felfogórudak esetén is nagy stabilitást tesz lehetôvé.
A különbözô hosszúságú felfogórudak vízszintes vagy közel vízszintes
lapostetôkön betonkorongokkal rögzíthetôek. A betontalp-készlet részét ké-
pezi egy mûanyag peremvédô a tetôhéjazat védelme érdekében, egy 16 kg
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Az alumíniumhuzal a csavarást követôen.
A csavarás egyúttal növeli a huzal
merevségét is

Mûanyag vezetéktartó Ø8-10-es huzal
rögzítéséhez

Egycsavaros gyorsösszekötô Ø8-10-es
huzalokhoz
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tömegû betonkorong és egy összekötô a 16 mm átmérôjû felfogórúd és a 8
mm átmérôjû huzal összekötéséhez. A felfogórúd alsó végét határozott moz-
dulattal kell a peremvédô közepén kialakított rögzítôhüvelybe nyomni. A
felfogórúd stabilitása kiegészítô betonkorongokkal növelhetô, ha a felfogórúd
2 méternél hosszabb.

A szükséges kiegészítô betonkorongok száma 2,5-3 m rúdhosszúsághoz 1,
3,5 m rúdhosszúsághoz pedig 2 db.

A felfogórudakat összekötô 8 mm átmérôjû huzal (levezetô) bepattintással
rögzíthetô a kb. 1 kg tömegû betonnal töltött mûanyag vezetéktartóba. Ezek
a vezetéktartók használhatóak a felfogóháló rögzítéséhez is, ha az elhelye-
zési távolságra, illetve a biztonsági távolságra vonatkozó követelmények tel-
jesülnek. A huzalt 1 m-enként kell rögzíteni a mûanyag vezetéktartókkal.

Különösen az alumínium huzal alkalmazásakor tekintettel kell lenni a hosszú
egyenes szakaszok hômérsékletingadozás által okozott hosszúságváltozá-
sára. A dilatáció kiegyenlítésére használható a 172/AR típusú íves közdarab.

122

Felfogórúd rögzítése lapostetôn A levezetô csatlakoztatása a felfogórúdhoz a
betontalp-készlet részét képezô összekötôvel

Vezetéktartó a lapostetôn elhelyezett
felfogóvezetô, illetve levezetô rögzítéséhez

Levezetôn kialakított dilatációs (tágulási) köz-
darab
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Felhasználható anyagok:

Megnevezés OBO cikkszám
101/VL1500 elvékonyított felfogórúd alumíniumból, 1,5 m hosszú 5401980
101/VL1500 elvékonyított felfogórúd alumíniumból, 2,5 m hosszú 5401986
101/VL1500 elvékonyított felfogórúd alumíniumból, 3,5 m hosszú 5401993
F-Fix-16 betontalp-készlet, összekötôvel 5403200
F-FIX-S16 kiegészítô betonkorong 5403227
172/AR dilatációs közdarab, Ø8 alumínium huzalból 5218926
165/MBG8 vezetéktartó 8-as huzalhoz 5218691

8.4.2. Magastetôn alkalmazott megoldások

Cserépfedésû tetôkön a felfogó, illetve a levezetô közvetlenül a cserépfedé-
sen is rögzíthetô. A huzalok a 185-260 mm szélességû kúpcserépen az állít-
ható 132/K-VA megnevezésû vezetéktartóval, a tetôcserépen pedig a
tetôcserép hosszának megfelelô (legfeljebb 410 mm hosszú) 157/FK-VA
megnevezésû vezetéktartóval rögzíthetôek.

Az F-FIX 132 megnevezésû 1 m hosszúságú felfogórúd közvetlenül a kúp-
cseréphez erôsíthetô.

Felhasználható anyagok:

Megnevezés OBO cikkszám
F-FIX 132 1 m-es felfogórúd kúpcserépre, a rögzítéshez 5403330
szükséges pántokkal
132/K-VA vezetéktartó kúpcseréphez 5202515
157/FK-VA-410 vezetéktartó tetôcseréphez 5215609
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Felfogóvezetô rögzítése kúpcserépen Levezetô rögzítése cserépfedésû tetôn
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8.5. Tetôn elhelyezett szerkezetek védelme, összekötése az LPS-sel

8.5.1. Felfogórúd stabilizálása szigetelô távtartóval

A különbözô szerkezetek védelmére felállított hosszú felfogórudak stabilitását a
biztonsági távolságnak megfelelô hosszúságú, szigetelô anyagú távtartó ru-
dakkal is lehet növelni. A teleszkópos távtartó hosszúsága 0,5 és 1 m között ál-
lítható, amely a km= 0,7-es anyagtényezôt figyelembe véve (ld. 5.3.1. pont)
levegôre vonatkoztatva 0,35-0,7 m egyenértékû biztonsági távolságnak felel
meg.

Felhasználható anyagok:

Megnevezés OBO cikkszám
ISAV1000W teleszkópos szigetelô távtartórúd 5408852

8.5.2. Fémszerkezetek bekötése

Fémszerkezetek (általánosságban lemezszegélyek, acélszerkezetek stb.) be-
kötésére többféle bekötôkapocs használható, a lemezszegély vastagságától,
anyagától, valamint a szegély és a huzal kölcsönös helyzetétôl függôen. Leg-
feljebb 10 mm szerkezetvastagságig univerzálisan alkalmazható a 270 meg-
nevezésû falckapocs, az ereszcsatornák bekötésére pedig az RK-FIX kapocs.

Felhasználható anyagok:

Megnevezés OBO cikkszám
270 falckapocs, horganyzott acél 5317207
RK-FIX ereszcsatorna bekötôkapocs 5316450
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Felfogórúd stabilizálása szigetelô távtartórúddal
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8.6. Napelemes (PV-) rendszerek villámvédelmi rendszerének kialakítása

A villámvédelmi rendszer a (háztartási célú kiserômûként az épület tetején lé-
tesített) PV-rendszert a közvetlen villámcsapás által okozott károsodásoktól óvja.

Az LPS-t lehetôleg elszigetelt villámvédelmi rendszerként kell kialakítani, mert
ebben az esetben a villámimpulzus vezetéses csatolásából adódó igénybevé-
tellel nem kell számolni a napelemes rendszer vezetékein. A felfogót úgy kell el-
rendezni, hogy lehetôleg ne vessen árnyékot a PV-modulokra. (Az árnyékvetés
teljesítménycsökkenést, hosszabb távon pedig a modulok tönkremenetelét
okozza.) Ha az árnyékvetés nem kerülhetô el, akkor a felfogórúd és a modulok
távolsága a felfogórúd átmérôjének legalább 108- szorosa (ld. 8.1. ábra) legyen.

A napelemes rendszerek villámimpulzus elleni védelmével a 9.3. szakasz fog-
lalkozik.
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Lemezszegély és ereszcsatorna
(a kép alsó részén) bekötése

Lemezszegély bekötése

8.1. ábra: A napelem-modulokra árnyékot vetô szerkezetek és a napelem-modulok
minimális távolsága
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9. Túlfeszültség-védelmi eszközök gyakorlati
alkalmazása

9.1. Villámvédelmi zónák kialakítása a gyakorlatban

A villámvédelmi zónák létrehozása (határának kijelölése) a gyakorlatban
szinte kizárólag SPD-k beépítésével történik (tehát az MSZ EN 62305-4 szab-
ványnak az a követelménye, hogy az SPD-ket a zónahatáron kell beépíteni,
ilyenkor magától értetôdôen teljesül, ld. 9.1. ábra). Ennek részeként a zóna-
határokat átlépô vezetékeken (a potenciálkiegyenlítés érdekében beépített)
túlfeszültség-védelmi eszköz biztosítja a védelmet a vezetett túlfeszültség-
impulzusok ellen. Ez nem tökéletes megoldás, hiszen az így kialakított zó-
nahatáron belüli vezetékhurkokban a villám mágneses erôtere továbbra is
képes feszültség-, illetve áramimpulzust indukálni (ld. 7.4., 9.2. és 9.3. ábra).
Javítja ezt a helyzetet, ha a legérzékenyebb berendezéseket tartalmazó LPZ
3 zóna mérete nem túl nagy, hiszen kisebb villámvédelmi zónán belül kisebb
vezetékhurkok kialakulásával, és ennek megfelelôen kisebb indukált zava-
rokkal lehet számolni. Ez a megfontolás amellett szól, hogy a zónahatárokat
kijelölô SPD-ket az építmény több pontján „elszórtan”, a 9.1. ábrán látható
módon kell elhelyezni, nem pedig koncentráltan, a csatlakozó hálózat betáp-
lálási pontján. Az utóbbi kialakítást (ld. 9.4. ábra) csak akkor célszerû alkal-
mazni, ha az építmény kellôen kis méretû, és a vezetékhurkok méretét
átgondolt nyomvonal-elhelyezéssel lehet csökkenteni.

A zónák maximális méretére a szab-
ványok nem adnak határértéket. A
kialakult (helyes) gyakorlat szerint
erôsáramú hálózaton minden, a fô-
elosztóból közvetlenül betáplált el-
osztóba szokás 2. típusú SPD-t
beépíteni, felfûzött elosztók esetén
pedig 20-30 m-enként célszerû a 2.
típusú SPD-ket megismételni (ld.
9.20. ábra), feltéve természetesen,
hogy az SPD-k koordinált mûkö-
désére vonatkozó szabályok ezt le-
hetôvé teszik.

Gyengeáramú hálózatok esetében
nagyobb óvatossággal kell alkal-
mazni ezt az elvet, mert – különösen
informatikai hálózatoknál – figye-
lembe kell venni a beépített SPD-k
hatását a jelátvitelre (ld. 9.4. sza-
kasz). Ezért gyengeáramú hálózato-
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9.2. ábra: Az erôs- és gyengeáramú
hálózat vezetékei által alkotott
vezetékhurok
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9.1. ábra: Zónahatárok létrehozása SPD-k beépítésével. A zónahatár valójában
nem térben, hanem csak a vezeték mentén jön létre (ld. még 7.5. ábra).
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kon az indukált zavarok nagyságának csökkentésére a zónák méretének
csökkentése sem mindig alkalmazható.

9.2. Erôsáramú hálózatok védelme

9.2.1. Fôelosztókba épített 1. típusú túlfeszültség-védelmi eszközök mérete-
zése

Erôsáramú hálózatok esetében kulcsfontosságú a fôelosztóba beépített SPD
körültekintô méretezése, mert a védelem üzembiztonsága döntôen hat a fô-
elosztóból ellátott építmény üzembiztonságára. A fôelosztóba épített SPD-k
méretezése nem választható el a fôbiztosító, az elôtét-biztosító és más szer-
kezetek (pl. vezetékek) méretezésétôl.

9.2.1.1. Szükséges levezetôképesség meghatározása

Az LPZ 0/1 zónahatáron (amely jellemzôen a fôelosztó) beépített SPD-k mé-
retezésénél az SPM fokozatának megfelelô villámáram csúcsértékbôl kell ki-
indulni, a 7.2. szakaszban említett villámáram-megoszlás figyelembevételével.
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9.3. ábra: Villamos hálózat
és vezetôképes csôvezeték
által alkotott vezetékhurok

9.4.ábra: A csak a fôelosztóban beépített
SPD általában csak olyan építményben
nyújt megfelelô védelmet, ahol
a fogyasztókészülékek távolsága
a fôelosztótól legfeljebb 5 m



Példa az 1. típusú SPD szükséges levezetôképességének meghatározására:

Kiindulási adatok:
– Villámimpulzus elleni védelem fokozata: SPM I
– Csatlakozó hálózat: 1 x (4x16 mm2), 3-fázisú TN-C

Szükséges levezetôképesség:
Az LPL I védelmi szinthez 200 kA (10/350) villámáram csúcsérték tar-
tozik. Az erôsáramú csatlakozóvezetéken ennek fele, 100 kA jelenik
meg, a csatlakozóvezeték 4 erén egyformán megosztva. Az 1. típusú
SPD szükséges levezetôképessége ezért 100/4=25 kA.

TN-C hálózaton az SPD-t három „pólus” (az aktív vezetôk és a PEN
vezetô közé kapcsolt varisztor vagy szikraköz) alkotja, ezért a három
„pólusból” álló SPD minimális levezetôképessége 75 kA.

9.2.1.2. Az elôtét-biztosítás szükségességének meghatározása és méretezése

Az SPD-k olyan eszközök, amelyek mûködési elvüknek megfelelôen rövid
ideig tartó zárlatot okoznak a hálózaton. Ez az állapot legfeljebb néhány ezred
másodpercig tart, ezt követôen az SPD általában megszakítja a zárlatot.Van-
nak azonban olyan helyzetek, amikor az SPD erre önállóan nem képes, ezért
a kialakuló zárlat megszakítását túláramvédelmi eszköznek (jellemzôen
olvadóbetétnek) kell elvégeznie. Az e célra szolgáló túláramvédelmi eszköz
lehet azonos a fôági biztosítóval, vagy attól különbözô, az SPD elôtt a le-
ágazásba beépített ún. elôtét-biztosító.

Különösen a fôelosztóban elhelyezett elôtét-biztosító méretezésekor négy
szempontot kell figyelembe venni:

– szakítsa meg az utánfolyó zárlati áramot, ha az SPD arra önállóan nem
képes,

– biztosítsa az SPD megfelelô zárlati szilárdságát,
– ne korlátozza az SPD megkövetelt villámáram-levezetôképességét,
– meghibásodás esetén válassza le az SPD-t a hálózatról, az építmény

áramellátásának megszakítása nélkül.

A szempontok figyelembevételével történô méretezés folyamatát a 9.5. ábra
mutatja. (FEB MAX annak a maximális elôtét-biztosítónak az értéke, amellyel
a beépítés helyén szükséges zárlati szilárdság biztosítható. Ezt az értéket a
gyártók 25 kAeff zárlati szilárdsághoz adják meg, amely a legtöbb esetben
elégséges. Ha a megadottnál nagyobb zárlati szilárdság szükséges, akkor
az elôtét-biztosító értékérôl az SPD gyártójával egyeztetni kell.)

A méretezéshez szükséges az ismerete a különbözô olvadóbetétek villám-
áram-szilárdságának, amelynek értékeit a 9.1. táblázat tartalmazza.
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9.5. ábra: Elôtét-biztosító méretének meghatározása



9.1. táblázat: A rész-villámáram vezetésére alkalmas olvadóbetétek értéke az SPM fokozatá-
tól, és a betáplálás jellegétôl függôen

Villámvédelmi Olvadóbetét minimális értéke [A, gL/gG]
fokozat 3-fázisú betáplálás 1-fázisú betáplálás

TN-C TN-S TN-C TN-S
(4 vezetôs) (5 vezetôs) (2 vezetôs) (3 vezetôs)

LPM I 250 200 – –
LPM II 160 160 – –
LPM III-IV 125 100 250 160

Az OBO MC 50… és V50…/V25… megnevezésû túlfeszültség-védelmi eszkö-
zeire az elôtét-biztosító javasolt értékét a 9.2. táblázat és 9.3. táblázat tartalmazza.

Kismegszakítók alkalmazása 1. típusú SPD-k elôtt nem javasolt, mert vil-
lámáram átvezetésére konstrukciójuknál fogva alkalmatlanok. Megszakítók
esetében (amelyeket jellemzôen nagyobb teljesítményû betáplálás esetén al-
kalmaznak) a villámáram-szilárdságra vonatkozó követelmény teljesítettnek
tekinthetô, függetlenül a megszakító névleges áramerôsségétôl.

A 9.5. ábra alapján az is látható, hogy az elôtét-biztosító nem mindig mére-
tezhetô úgy, hogy minden szempontnak eleget tegyen. Kis fôbiztosító értékek
és/vagy 1-fázisú hálózatok esetében gyakran elôfordul, hogy a már beépített
(vagy beépíthetô) túláramvédelmi eszközök nem teljesítik a villámvédelmi
szempontokat. Ilyenkor kompromisszumot kell kötni, ami (különösen meglévô
épületeknél) általában olyan SPD-k beépítésében nyilvánul meg, amelyek
levezetôképessége kisebb, mint ami az LPM fokozatához tartozna.

9.2. táblázat: Az OBO MC 50 / MCD 50 megnevezésû
1. típusú SPD-k elôtét-biztosítása
és bekötôvezeték-keresztmetszete (ld. 9.2.3. pont)

FF FEB*** S1 S2 S3
A, gL/gG A, gL/gG mm2 mm2 mm2

63 -* 10 16 16
80 -* 10 16 16
100 -* 16 16 16
125 -* 16 16 16
160 -* 25 25 16
200 125* 25 25 16
250 160* 35 35 25
315 250 50 50 25
400 250 2 × 35** 2 × 35** 35
500 250 2 × 50** 2 × 50** 50

* A szükséges villámáram-szilárdság követelményét
nem minden esetben teljesíti

** Az OBO MC sorozatú SPD-k 2-2 csatlakozókapoccsal
köthetôek be. Zárlatbiztos bekötésnél mindkét
csatlakozókapcsot használni kell.

*** Iz > 25 kAeff esetén gyártói egyeztetés javasolt
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9.3. táblázat: Az OBO V50 / V25 megnevezésû 1+2. típusú SPD-k elôtét-biztosítása és bekö-
tôvezeték-keresztmetszete (ld. 9.2.3. pont)

FF FEB*** S1 S2 S3
A, gL/gG A, gL/gG mm2 mm2 mm2

16 -* 2,5 10 16
20 -* 2,5 10 16
25 -* 2,5 10 16
32 -* 4 16 16
40 -* 4 16 16
50 -* 4 16 16
63 -* 10 16 16
80 -* 10 16 16
100 -* 16 16 16
125 80* 16 16 16
160 100* 25 16 16
200 125 25 16 16
250 125 25 16 16

* A szükséges villámáram-szilárdság követelményét
nem minden esetben teljesíti

** Iz > 25 kAeff esetén gyártói egyeztetés javasolt

9.2.2. SPD-k beépítése a fogyasztásmérô elôtt, illetve után

Közcélú, kisfeszültségû hálózatra csatlakozó építmények (családiházak, tár-
sasházak stb.) esetén a csatlakozás feltételei kötöttek, azaz a villámvédelmi
szempontok ritkán érvényesíthetôek maradéktalanul a méretlen oldalon be-
épített túláramvédelmi eszközök és egyéb szerkezetek méretezésében. To-
vább szûkíti az alkalmazható megoldások körét, hogy az elosztói engedélyes
(„áramszolgáltató”) a fogyasztásmérô elôtt általában csak szivárgóáram-men-
tes SPD-k beépítését teszi lehetôvé, ami a varisztorok méretlen oldali alkal-
mazását lényegében kizárja. A mért oldalon szikraközök beépítésének ilyen
jellegû akadálya ugyan nincs, de ekkor a fogyasztásmérô és a méretlen ol-
dalon beépített túláramvédelmi eszközök villámáram szilárdsága korlátozza
a távoli földpotenciál irányába a villamos szerkezetek sérülése nélkül vezet-
hetô villámáram nagyságát, következésképp az SPD kihasználható
levezetôképességét.

Ezek alapján a méretlen oldalon akkor célszerû az 1. vagy 1+2. típusú SPD
(szikraköz) beépítése, ha

– a fogyasztásmérési hely az építményben (az építmény külsô falán) van,
az SPD elôtti túláramvédelmi eszközök (amelyek nem lehetnek kis-
megszakítók) nem kisebbek, mint a 9.1. táblázatban megadott értékek,

– a csoportos fogyasztásmérési hely (pl. társasházé) az építményben van,
és az SPD elôtti túláramvédelmi eszközök (amelyek nem lehetnek kis-
megszakítók) nem kisebbek, mint a 9.1. táblázatban megadott értékek.
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Egyéb esetekben – így kihelyezett (vagyis az építménytôl távolabb, például
a telekhatáron kialakított) fogyasztásmérô esetén is – a mért oldalon célszerû
az SPD beépítése.

Családiházak (és a villamos berendezés kialakítása szempontjából hasonló
jellegû épületek) esetében a védelem elsô lépcsôjét jellemzôen a mért olda-
lon szokás beépíteni, 1+2. típusú SPD formájában. A mért oldali beépítés
mellett szól a karbantarthatóság is: a túlfeszültség-védelmi eszköz szabadon
ellenôrizhetô, szükség esetén cserélhetô.

Méretlen oldali alkalmazást ott érdemes fontolóra venni, ahol a védelem ha-
tékonyságával szemben támasztott követelmények nagyobbak (pl. bankfiók,
orvosi rendelô, iroda), és ahol lehetôség van a villamos szerkezetek (fôleg
az elsô túláramvédelmi eszköz) villámvédelmi szempontoknak megfelelô mé-
retezésére is.

Az SPD méretlen oldali beépítése csak az elosztói engedélyes hozzájárulá-
sával történhet. E célra léteznek komplett, készre szerelt, ún. tipizált mûszaki
megoldások (fogyasztásmérô szekrények), de lehetôség van alkalmazási en-
gedéllyel rendelkezô SPD-k egyedi beépítésére is.
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9.8. ábra: Erôsáramú SPD-k T- és V-bekötése
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9.2.3. Erôsáramú SPD-k bekötése

Az SPD-ket célszerû a lehetô legrövidebb vezetékekkel bekötni. Ha a fázis-
vezetôk névleges áramerôssége nem nagyobb, mint az SPD gyártója által
megadott érték, és elôtét-biztosító nincs (szerepét a fôági biztosító látja el)
célszerû a 9.8. ábrán bemutatott V-bekötést használni. Ha V-bekötés nem
használható vagy az SPD elôtt elôtét-biztosító beépítése szükséges, akkor T-
leágazást kell kialakítani, amelyben a bekötôvezetékek együttes hossza leg-
feljebb 1 m. Az SPD-k bekötése ennek megfelelôen a fôelosztóban
leggyakrabban T-, a többi elosztóban pedig V-bekötéssel történik.

A bekötôvezetékek minimális keresztmetszetét az 5.5. táblázat tartalmazza.

Fôelosztókba épített (pl. 1. típusú) SPD-k esetén a bekötôvezetéket
zárlatbiztos módon kell megvalósítani, amely az 5.5. táblázatban megadott ér-
tékektôl nagyobb keresztmetszeteket tehet szükségessé, és amelyrôl az SPD
gyártója ad felvilágosítást (ld. 9.2. és 9.3. táblázat).

9.2.4. TN-C-S és TN-S hálózatok védelme

A 9.9. ábra háromfázisú TN-S, a 9.10. ábra pedig TN-C-S hálózat túlfeszült-
ség-védelmét mutatja be. A hálózat betáplálási pontján az 1. típusú SPD kap-
csolási módját („pólusszámát”) annak megfelelôen kell megválasztani, hogy
a fôelosztó betáplálása hány eres vezetékkel történik. A TN-S-betáplálású
(fô)elosztóba 4, a TN-C betáplálásúban pedig 3 pólusú SPD-t kell beépíteni.
Ha azonban a PEN-vezetô szétválasztásának pontja az SPD beépítésének
helyétôl 0,5 méternél nagyobb távolságra van, a TN-C betáplálás esetén is a
4 pólusú kapcsolást kell alkalmazni. A TN-S és a TN-C-S hálózatoknak azon
a részén, ahol a PE és az N vezetô szétválasztott, a 4 pólusú SPD kétféle
kapcsolási módja választható:

– „4+0” kapcsolás: minden fázisvezetô és a nullavezetô szikraközön
vagy varisztoron keresztül közvetlenül a PE vezetôre van csatlakoztatva,
ld. 9.11. ábra. (Az SPD-nek ezt a kapcsolási módját 1-fázisú hálóza-
toknál „2+0” kapcsolásnak nevezik.)

– „3+1” vagy „3+NPE” kapcsolás: a fázisvezetôk szikraközön vagy
varisztoron keresztül a nullavezetôre, a nullavezetô pedig egy szikrakö-
zön keresztül a PE vezetôre vannak kötve, ld. 9.12. ábra. (Az SPD-nek
ezt a kapcsolási módját 1-fázisú hálózatoknál „1+1” vagy „1+NPE” kap-
csolásnak nevezik.) Az NPE-szikraközöket a gyártók általában kék szín-
nel jelölik, amelynek alapján könnyû felismerni a „3+1” kapcsolású
SPD-ket.

Az 1. és 2. típusú SPD-k esetén célszerû a „3+1” („1+1”) kapcsolás alkalma-
zása, mert az aktív részek (fázis-, illetve nullavezetô) és a PE-vezetô között
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9.9. ábra: Háromfázisú TN-S hálózat koordinált túlfeszültség-védelme

9.10.ábra: Háromfázisú TN-C-S hálózat koordinált túlfeszültség-védelme



nem léphet fel szivárgóáram, amely az áramvédô kapcsolók vagy az infor-
matikai hálózatok mûködését kedvezôtlenül befolyásolhatja.

Azért is célszerûbb a „3+1” („1+1”) kapcsolású SPD-k használata, mert az
egyes fázisvezetôk és a nullavezetô között feleakkora értékre korlátozza a
túlfeszültség-impulzusok értékét, mint a „4+0” („2+0”) kapcsolás.

A 3. típusú SPD-kben csak a „3+1” (1-fázison pedig az „1+1”-nek megfelelô
„Y”) kapcsolás alkalmazása szokás.

Olyan építményekben, amelyekben lényeges a villámimpulzus elleni véde-
lem folyamatos rendelkezésre állása, és ahol az építmény felügyelete bizto-
sított, távjelzô kontaktussal rendelkezô SPD-ket célszerû beépíteni. A távjelzô
kontaktusok felfûzhetôek hibagyûjtô áramkörökre, amelyek jelzik, ha vala-
mely SPD meghibásodott.

Egyes 3. típusú SPD-k folyamatos hanggal jelzik a meghibásodást. Ezeket
ott célszerû alkalmazni, ahol a túlfeszültség-védelmi eszköz látjelzése a be-
építés módja miatt nem használható, és távjelzés kiépítésére sincs mód.

136

9.11. ábra: „4+0” kapcsolású
SPD belsô felépítése és bekötése

9.12. ábra: „3+1” kapcsolású
SPD belsô felépítése és bekötése



9.3. Napelemes (PV-) rendszerek
villámimpulzus elleni védelme

Az itt leírtak a háztartási célú
kiserômûként létesített napelemes
rendszerekre vonatkoznak, amelyek
elhelyezése általában épületek tete-
jén történik.

A napelemes rendszerek közvet-
len villámcsapás elleni védelmé-
vel a 8.6. szakasz foglalkozik.

A villámvédelmi rendszer (LPS) a
PV-rendszer tetôn elhelyezett részeit
a közvetlen villámcsapás által oko-
zott károsodásoktól óvja, az LPM
pedig az invertert a túlfeszültség-im-
pulzusok hatására fellépô meghibá-
sodásoktól.

A közcélú hálózatra csatlakozó PV-
rendszerek esetében az elosztói en-
gedélyes a csatlakozás feltételeként
általában megköveteli túlfeszültség-védelem kiépítését, mindenekelôtt a PV-
rendszer invertere és az elszámolási mérôkészülék között (AC-oldali véde-
lem). Ez a védelem nemcsak a mérôkészüléket és a közcélú elosztóhálóza-
tot védi a napelemek irányából érkezô túlfeszültség-impulzusoktól, hanem az
invertert is, a közcélú hálózat felôl.

Függetlenül a csatlakozás mûszaki feltételrendszerétôl, a napelemes rend-
szer üzemeltetôjének saját érdekében is célszerû a védelem kiépítése, mind
az AC-, mind pedig a DC-oldalon (ld. 9.13. ábra). Az AC-oldalon alkalmazott
védelmi eszközök nem térnek el a szokásos 1- vagy 3-fázisú védelmektôl:
szikraköz vagy varisztor alapú SPD egyaránt használható. A DC-oldali vé-
delmek kiválasztása azonban a napelemes rendszer adatainak és az SPD-k
mûszaki jellemzôinek részletes ismeretét feltételezi.

9.3.1. A DC-oldali SPD kapcsolásának kiválasztása

A DC-oldal kialakítása kétféle lehet:

– Földelt pozitív vagy földelt negatív pólusú. A védelemhez az általá-
ban „2-pólusú”-nak nevezett, a 9.14. ábrán bemutatott kapcsolású SPD
szükséges. (A túlfeszültség-védelemben szokásosan „pólus”-nak neve-
zett egységeknek semmi köze az egyenáramú rendszerek pólusaihoz.

137

9.13.ábra: Napelemes rendszer
túlfeszültség-védelme

kruppa
Szövegdoboz
TS0201TS0202



Ráadásul a PV-rendszerek védelméhez alkalmazott „2-pólusú” SPD-
kben a „pólusokat” alkotó varisztorok egymással sorba vannak kötve,
eltérôen az AC-rendszerekben alkalmazott SPD-k pólusaitól.)

– Földfüggetlen. A védelemhez „3-pólusú”-nak nevezett, a 9.15. ábrán
bemutatott kapcsolású SPD szükséges. (A PV-rendszerek védelméhez
alkalmazott „3-pólusú” SPD-k „pólusait” alkotó varisztorok olyan Y-kap-
csolásba vannak kötve, amelynek csillagpontja nincs kivezetve.)

DC-oldali védelemhez szikraközök használata nem jellemzô, az utánfolyó
zárlati áram megszakításának nehézségei miatt. Ezért az AC hálózatra szánt
szikraközök PV-rendszerek DC-oldalán történô alkalmazása nem lehetséges.

9.3.2. A DC-oldali SPD típusának kiválasztása

A DC-oldali védelem típusát a villámvédelmi rendszer meglététôl függôen kell
meghatározni:
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9.14. ábra: Egyik pólusán földelt
napelemes rendszer DC-oldalán
beépíthetô SPD belsô felépítése
és bekötése

9.15. ábra: Földfüggetlen
napelemes rendszer DC-oldalán
beépíthetô SPD belsô felépítése
és bekötése



– LPS nincs, vagy az LPS felfogója/levezetôje nincs összekötve a PV-
rendszerrel: az inverter elôtt 2. típusú védelem alkalmazása célszerû.

– az LPS felfogója/levezetôje össze van kötve a PV-rendszerrel: az
inverter elôtt 1+2. típusú védelem alkalmazása célszerû.

9.3.3. A DC-oldali SPD névleges feszültségének kiválasztása

A napelemes rendszerek DC-oldali védelmét biztosító túlfeszültség-védelmi
eszközöket úgy kell kiválasztani, hogy az egyenáramú pólusok között, illetve
a pólusok és a föld között üzemi körülmények között fellépô maximális fe-
szültségkülönbség ne okozhassa az SPD mûködését (tehát az üzemi fe-
szültség kisebb legyen a varisztorok határfeszültségénél). A napelemes
rendszer DC-oldali feszültsége viszonylag széles határok között változhat, a
napsugárzás intenzitásától és a környezeti hômérséklettôl függôen, továbbá
attól, hogy az ún. stringeket (ld. 9.13. ábra) hány egymással sorbakötött nap-
elem-modulból alakították ki. Az SPD-ket a string maximális üresjárati fe-
szültségére kell méretezni, amelyet a sorbakötött modulok számának és az
egyes modulok maximális üresjárati feszültségének szorzata ad. A modulok
maximális üresjárati feszültségét (UOC, MAX) szélsôségesen kedvezô idôjá-
rási körülményekre határozzák meg. A gyártók ehelyett gyakran a szabvá-
nyos idôjárási körülmények (1000 W/m2 besugárzási intenzitás, 25 °C
hômérséklet) között mért UOC, STC vagy UOC értéket adják meg. A két érték
között az

UOC, MAX ≈ 1,2 x UOC

közelítô összefüggés áll fenn.

9.3.4. A DC-oldali védelemhez szükséges SPD-k mennyisége

Kisebb teljesítményû rendszerek esetében az összes napelem modult sorba
kötik, és így, egyetlen stringet alkotva csatlakoztatják az inverter bemenetére.
Ebben az esetben a DC-oldalon egyetlen 2- vagy 3-pólusú SPD-t kell beépí-
teni. Nagyobb rendszereknél a napelem modulok leadott teljesítményének
maximalizálása érdekében több stringet alakítanak ki, amelyeket (feltéve,
hogy a stringek nem párhuzamos kapcsolásban, azonos MPP-tracker-re dol-
goznak) külön-külön kell SPD-vel védeni (ld. 9.13. ábra).

Napelemes rendszerek létesítésére vonatkozó további információkat tartal-
maz az MSZ HD 60364-7-712 szabvány.

9.4. A gyengeáramú hálózatok védelmének különleges szempontjai

A gyengeáramú hálózatok túlfeszültség-védelme koncepcionálisan és esz-
közeiben is lényegesen különbözik az erôsáramú hálózatok védelmétôl. A
gyengeáramú SPD-k kategóriákba sorolása (ld. 7.4. táblázat) nem teljesen
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illeszkedik villámvédelmi zónakoncepcióba. Ez nemcsak azért van, mert az
erôsáramú hálózatokon alkalmazott három SPD-lépcsô (1., 2. és 3. típus) he-
lyett a gyengeáramú hálózatokon az SPD-knek mindössze két kategóriáját
használjuk (D1 és C2 kategória), hanem azért is, mert a gyengeáramú háló-
zatok széles határok között változó fizikai jellemzôi (üzemi feszültség, frek-
vencia, jelátviteli paraméterek stb.) korlátozzák az SPD-k beépíthetôségét.
Ezek a problémák leginkább a jelátviteli frekvenciával függenek össze, és
100 kHz felett egyre nagyobb mértékben jelentkeznek.

Nagyfrekvenciás hálózatokban, mindenekelôtt informatikai hálózatokban
nagy figyelmet kell szentelni a jelátvitel minôségét meghatározó körülmé-
nyeknek. Ezekben a hálózatokban a jelek az adótól a vevô felé haladva fo-
lyamatosan csökkennek, torzulnak, ráadásul a kábelekbe iktatott minden
csatlakozó a jelek ugrásszerû csillapodását és a jelek egy részének vissza-
verôdését okozza (ld. 9.16 ábra). Általánosságban véve minél hosszabb a há-
lózat, annál alacsonyabb a vevô bemenetére jutó jelszint, amelynek azonban
egy minimális szintet (a vevôre jellemzô ún. bemeneti érzékenységet) el kell
érnie ahhoz, hogy a vevô a jeleket venni tudja. Sajnos, minél nagyobb a há-
lózat hosszúsága, a túlfeszültség-impulzusok keletkezésének veszélye is
annál nagyobb, és egyúttal az átvitel egyre kisebb tartalékkal rendelkezik
ahhoz, hogy az SPD-k járulékos beiktatási csillapítását elviselje. Ennek kö-
vetkeztében ritkán, de elôfordulhat, hogy a túlfeszültség-védelmi eszközt a
jelátvitel romlása miatt nem lehet beépíteni. Ilyen helyzetekben a megoldást
jelenthet például a hálózat átalakítása, vagy a jelek erôsítése (repeater be-
építése).
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9.16. ábra: Jelátvitel nagyfrekvenciás hálózatokon



Azoknak a gyengeáramú hálózatoknak az esetében, amelyek különálló épü-
leteket vagy építményeket kötnek össze, azzal is számolni kell, hogy a ká-
belek – az erek kis keresztmetszete miatt – nem alkalmasak jelentôs
villámáram vezetésére, és ezen a tényen az SPD-k szakszerû alkalmazása
sem segít. Igaz, a 7.2. szakaszban említett méretezés szerint a gyengeáramú
hálózatok túlfeszültség-védelmét a villámáram csúcsértékének maximum 5%-
ára szükséges méretezni, de ez csak annyit jelent, hogy általában nincs olyan
technikai eszköz, amellyel nagyobb villámáram levezethetô lenne, nem pedig
azt, hogy 5%-nál nagyobb villámáram nem jelenhet meg a csatlakozóveze-
téken. A kábelek árnyékolása (befolyásolva az áram elosztását az erek és
az árnyékolás között) javíthatja a védelem hatékonyságát, de általában csak
kiegészítheti az SPD-k alkalmazását, helyettesíteni nem tudja.

9.4.1. Telekommunikációs hálózatok védelme

A telekommunikációs hálózatok (analóg vagy digitális kábelTV, vezetékes in-
ternet, vezetékes telefon) kialakítása épületen belül (a hálózat felhasználói
oldalán) nagyon változatos. Ennek ellenére az épületek csatlakozási pontján
jellemzôen kétféle alapesettel lehet találkozni:

– a csatlakozás (egy vagy két) réz érpáron történik, „telefonvezetéken”,

– a csatlakozás koax-vezetéken történik.

A csatlakozási pont mögött, a felhasználói oldalon a különbözô eszközöket
(szûrô, modem, telefon, TV, számítógép) különbözô fizikai jellemzôjû háló-
zatok kötik össze. Ezeknek a belsô hálózatoknak a villámimpulzus elleni vé-
delmére – változatosságuk miatt – általános javaslat nem adható. A 9.17. ábra
réz érpárral, a 9.18. pedig koax-vezetékkel létesített xDSL szolgáltatás vé-
delmére ad példát.

Kisebb családiházak vagy társasházi lakások esetén a csatlakozási ponton
beépített D1 kategóriájú védelem elfogadható biztonságot nyújt. Nagyobb
épületekben, vagy ha az üzembiztonság elvárt szintje nagyobb, akkor a C2
kategória alkalmazása is javasolt.

9.4.2. Informatika hálózatok és kamerarendszerek védelme

Az informatikai hálózatok (villámimpulzus elleni védelem szempontjából) leg-
fontosabb jellemzôje, hogy az átvitelt biztosító (réz)vezetékek közvetlen össze-
kötést képezhetnek egymástól viszonylag távoli, kis lökôfeszültség- állósággal
rendelkezô elektronikus eszközök között. Különösen azok a hálózatrészek van-
nak kitéve a meghibásodások veszélyének, amelyek pl. egy-egy telephelyen
lévô építményeket kötnek össze. Tekintve, hogy az informatikai rendszerek
mûködése a folyamatos üzemvitel (termelés) gyakran létfontosságú eleme, vil-
lámimpulzus elleni védelmüket is ennek megfelelô súllyal kell biztosítani.
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9.18. ábra: Egyetlen koax-vezetéken csatlakozó épület gyengeáramú hálózati
túlfeszültség-védelme

9.17. ábra: Egyetlen telefonvezetéken csatlakozó épület gyengeáramú hálózati
túlfeszültség-védelme



Az egy-egy telephelyen vagy építményben kialakítható helyi informatikai há-
lózatokra az átviteli technológiából fakadó szigorú követelmények vonatkoz-
nak, és ennek révén két, egymással (rézvezetéken) közvetlenül összekötött
hálózati eszköz között 100 m-nél nem lehet nagyobb a távolság. – Ez azon-
ban éppen elég a nagyméretû vezetékhurkok kialakulásához.

Az informatikai hálózatok sajátosságaira tekintettel az SPD-k beépítésének
helyét speciális szempontok alapján kell meghatározni:

– a meghibásodás kockázata a két eszközt összekötô vezetékek hosz-
szúságával arányosan növekszik,

– az SPD-k beépíthetôségét korlátozza a hosszú vezetékek 9.4. sza-
kaszban is említett jelcsillapítása,

– a hálózatok topológiájából – jellemzô geometriai struktúrájából – és a
hálózatra csatlakozó eszközök nagy számából következôen a villám-
védelmi zónakoncepció elveit csak igen nagyszámú SPD-vel, ebbôl fa-
kadóan gyakran nagyon magas költségekkel lehetne maradéktalanul
kielégíteni.
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9.19. ábra: Informatikai rendszer geyengeáramú hálózati részének
kompromisszumos túlfeszültség-védelme (a sötétebb színnel jelölt
informatikai eszközök kiemelt fontosságúak)



Mindezek miatt a védelem megvalósításánál általában célszerû olyan komp-
romisszumot kötni, amely az informatikai rendszer egyes eszközeinek fon-
tosságát figyelembe véve határozza meg az informatikai hálózaton beépített
SPD-k helyét, illetve darabszámát (ld. 9.19. ábra). Ez a kompromisszum az in-
formatikai eszközök erôsáramú hálózati védelmét nem érinti, hiszen az egy-
más közelében elhelyezett, azonos fázisra csatlakozó eszközök védelmét
egyetlen 3. típusú SPD is elláthatja, amint a 9.20. ábra mutatja. (Ugyanez nyil-
ván nem mondható el az eszközök informatikai csatlakozásán beépített, pl.
C2 kategóriájú SPD-kre.) A villámimpulzus elleni védelem megvalósításának
ez a helyenként féloldalas módja (ahol az informatikai eszköznek csak az
erôsáramú hálózati oldalán van koordinált túlfeszültség-védelem kiépítve)
nem teljesíti az SPD-k beépítésére vonatkozó szabványossági követelményt,
ezért csak akkor alkalmazható, ha az LPM létesítésének célja kifejezetten az
egyéni érdekek védelme (ld. 1.2.1. pont).

Az SPD-ket az informatikai hálózat adatátviteli szabványának megfelelôen
kell kiválasztani, amely (pontatlan, de széles körben elterjedt szóhasználat-
tal) Cat.5-ös vagy Cat.6-os lehet. A Cat.6-os szabványt teljesítô SPD-k a
Cat.5-ös hálózatokon is beépíthetôek. Vannak olyan hálózatok, amelyeknél
egyes hálózati eszközök (pl. IP-kamerák) tápellátása ugyanazon az
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9.20. ábra: Informatikai rendszer erôs- és gyengeáramú hálózatának
kompromisszumos túlfeszültség-védelme (a sötétebb színnel jelölt
informatikai eszközök kiemelt fontosságúak)



UTP/STP-vezetéken történik, mint az adatátvitel. Az ilyen, ún. POE (Power
over Ethernet) hálózatokon az egyes vezeték-ereken akár 1 A üzemi áram is
folyhat, és ennek az áramnak a vezetésére az SPD-nek is alkalmasnak kell
lennie.

A kamerarendszerek védelmének kialakítása több közös vonást mutat az
elôbbiekkel. Az egyes kamerák a számítógépekhez hasonlóan többnyire az
erôsáramú és a gyengeáramú (a videojeleket átvivô) hálózathoz is csatla-
koznak, a gyengeáramú hálózat topológiája pedig lényegében megegyezik az
informatikai hálózatéval. A kamerák azonban gyakran kültéren, az épülettôl
távolabb vannak elhelyezve, sôt néha kifejezetten a közvetlen villámcsapás-
nak kitett helyeken (pl. oszlopokon), ennél fogva meghibásodásuk
valószínûsége jelentôs lehet.

Az egyes kamerák védelme – akár a közvetlen villámcsapás ellen is – meg-
oldható ugyan, de ennek költsége meghaladhatja az olcsóbb kamerák cse-
réjének költségét, ezért ritkán kerül kiépítésre. Abban az esetben, ha mégis
igény van erre, pontosan tisztázni kell a rendszer mûszaki jellemzôit, mert a
videojelek átvitelére használt vezetékek jellege alapján nem mindig lehet
egyértelmûen következtetni azokra, és ez az SPD-k kiválasztását, célszerû
beépítésük helyét döntôen meghatározza. (Így pl. elôfordul, hogy több koax-
vezeték jelét megfelelô átalakítók segítségével egyetlen UTP-kábelen veze-
tik. Ebben az esetben igaz ugyan, hogy a kamerák jelátvitel szempontjából
sugarasan csatlakoznak a központi adatrögzítôhöz vagy kamera-switchhez,
de villámvédelmi szempontból ezt felfûzött rendszernek kell tekinteni, amely-
nek villámimpulzus elleni védelme más koncepciót igényel.)

A fentiek miatt a kamerarendszerek védelme gyakran a központi adatrögzítô
védelmére, vagy a kamerarendszert az informatikai rendszerrel összekötô
csatlakozóvezeték védelmére koncentrálódik.
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A villámvédelemhez kapcsolódó legfontosabb
nemzeti szabványok

MSZ EN 50164-1 Villámvédelmi berendezés elemei (LPC). 1. rész: Összekötô ele-
mek követelményei

MSZ EN 50164-2 Villámvédelmi berendezés elemei (LPC). 2. rész: A vezetôk és a
földelôk követelményei

MSZ EN 61643-11 Kisfeszültségû túlfeszültség-levezetô eszközök. 11. rész: Kisfe-
szültségû hálózatra csatlakozó túlfeszültség-levezetô eszközök. Követelmények és
vizsgálatok

MSZ EN 61643-21 Kisfeszültségû túlfeszültség-levezetô eszközök. 21. rész: Táv-
közlési és jelzôhálózatokhoz csatolt túlfeszültség-levezetô eszközök. Mûködési kö-
vetelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 62305-1 Villámvédelem. 1. rész: Általános alapelvek

MSZ EN 62305-2 Villámvédelem. 2. rész: Kockázatkezelés

MSZ EN 62305-3 Villámvédelem. 3. rész: Építmények fizikai károsodása és életve-
szély

MSZ EN 52305-4 Villámvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek épít-
ményekben

MSZ HD 60364-4-443 Kisfeszültségû villamos berendezések. 4-444. rész: Bizton-
ság. Feszültségzavarok és elektromágneses zavarok elleni védelem
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Egyéb villámvédelmi szakmai kiadványok

DIN EN 62305-3 Beiblatt 1 Blitzschutz – Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen und
Personen – Beiblatt 2: Zusätzliche Informationen zur Anwendung der DIN EN 62305-3

DIN EN 62305-3 Beiblatt 2 Blitzschutz – Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen und
Personen – Beiblatt 2: Zusätzliche Informationen für besondere bauliche Anlagen

DIN EN 62305-3 Beiblatt 4 Blitzschutz – Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen und
Personen – Beiblatt 4: Verwendung von Metalldächern in Blitzschutzsystemen

DIN EN 62305-3 Beiblatt 5 Blitzschutz – Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen und
Personen – Beiblatt 5: Blitz- und Überspannunsschutz für PV-Stromversor-
gungsysteme

TBS Túlfeszültség- és villámvédelem OBO Bettermann termékkatalógus

147



Zsófi, Marci, köszönöm a türelmeteket!

Kruppa Zsófia: Esô Kruppa Márton: A villám
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