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Absztrakt
Napjainkban kiemelt fontosságú, hogy a villamos energia előállítása környezetbarát és fenntartható
módon valósuljon meg. Erre jelenthet megoldást a megújuló energiaforrásokból történő
energiatermelés. Ennek egy jelentős hányada szélerőművek segítségével történik. A világ összes
szélerőművének beépített teljesítménye 2015-ben 433 gigawatt volt [1]. Ezeknek a berendezéseknek
azonban számos hátrányuk is van. Például egy tornyot nagyon nagy valószínűséggel ér villámcsapás
élettartama során, mivel ezek a berendezések mind kialakításuk, mind telepítési helyük miatt
fokozott veszélynek vannak kitéve. A problémát tetézi, hogy a megfelelő földelés biztosítása nehéz és
költséges, mivel a tornyok alapját offshore turbinák esetén a tengerfenék alatt, szárazföldi turbinák
esetén pedig néha hegygerincen, sziklás területen kell megépíteni.

1. A földelőrendszerek ismertetése
1.1.

A földelőrendszer feladatai [2]

A villamos berendezéseken bármilyen külső vagy belső hiba miatt kialakuló hibaáramok elvezetése a
földelőrendszer feladata. A belső hiba lehet zárlat, a külső hiba pedig például egy villámcsapás.
Mindkét esetben az üzemitől magasabb áramok lépnek fel. A nagy áramok a vezetők mentén
potenciálemelkedést idéznek elő. Az üzemszerűen nem feszültség alatt álló berendezéseket össze
kell kötni a földdel. A hibaáramok minél hatékonyabb elvezetésén és a lehető legkisebb
potenciálemelkedés garantálásán túl a földelőrendszer feladata a [3] forrásban megjelölt IEEE Std. 80
szabványban meghatározottakat nem meghaladó érintési és lépésfeszültségek kialakítása. További
követelmény a földelőrendszerrel szemben, hogy kis- és nagyfrekvencián is kellően kis impedanciával
bírjon. Erre azért van szükség, mert míg a zárlati áramok frekvenciája a hálózati feszültség
frekvenciájának nagyságrendjébe esik, addig a villámáram Fourier-transzformáltja tartalmazhat 100
kHz nagyságrendű komponenseket is.

1.2.

A földelőrendszer részei [2]

Egy földelőrendszer földelőelektródákból és földelő vezetőkből áll.
A földelőelektróda a földelőrendszer azon része, amely galvanikusan érintkezik a földdel. A
földelőelektródák jellemző anyagai az alumínium, a réz és az acél. A hibaáramot a földelőelektróda
vezeti a földbe, ezért kulcsfontosságú, hogy megfelelő nagyságú vezetőképességgel és külső felülettel
bírjon. Nagyobb áramok hatására kialakuló talajionizáció miatt az elektródák effektív keresztmetszete
növekszik. A villamos tulajdonságokon túl egy adott földelőrendszer tervezésénél figyelembe kell
venni annak tartósságát és árát is. A földelőrendszer javítása magas költségekkel jár, amelyek részben
a javítási munkálatokból, részben a villamos berendezések üzemből való kieséséből adódnak. Ezek
elkerülése végett gondoskodni kell arról, hogy a földelőelektródák villamos tulajdonságai a védett
létesítmény élettartama során ne romoljanak számottevően. A legnagyobb veszélyt a korrózió és az
elektrolízis jelenti, mivel ezeket a folyamatokat a rendszeren folyó nagy erősségű áramok erősítik.
A földelő vezető a földelőrendszer azon része, amely a létesítmény villamos vezető anyagból készült,
ám üzemszerűen nem feszültség alatt álló részeit a földelőelektródához köti. Ha a földelő vezető
bizonyos szakasza a földben fut, akkor azt a szakaszt szigetelő burkolattal kell ellátni. A földelő vezető

tehát csak és kizárólag a földelőelektródákhoz vezeti a hibaáramot, annak a földbe vezetését
közvetlenül nem végzi el.
A referenciaföld a földelőrendszertől megfelelően távol eső pont potenciálja. Fontos, hogy a
hibaáram ezen a ponton már ne éreztesse hatását.
A földelési feszültség a földelőrendszer és a referenciaföld között alakul ki a zárlati áram hatására.
A talaj fajlagos ellenállásán egy 1 m3 térfogatú talajkocka két szemközti lapja között mérhető
ellenállását értjük. Jele ρ, dimenziója Ωm.
1. táblázat: fajlagosellenállás-értékek [2]

A felületi potenciál a talaj felületének egy adott pontja és a referenciaföld között mérhető feszültség.
A földelőelektródák lehetnek rudak vagy szalagok. Megkülönböztetünk horizontális és vertikális
elektródákat. Nagy áramok levezetéséhez általában földelőkeretet vagy földelőhálót használnak. A
földelőháló egy fagyhatár (0,8 méter) alá lefektetett, 1 méter oldalhosszúságú négyzetekből álló rács,
ami ennek a kialakításnak köszönhetően kedvező potenciáleloszlást biztosít. A földelőháló
alapterületének legalább akkorának kell lennie, mint a védendő villamos létesítmény (erőmű,
alállomás) területe. A földelőrendszer minden pontját galvanikusan össze kell kötni.

1.3.

A kvázistacioner földelési ellenállás fogalma [2]

A földelőrendszerek legfontosabb jellemzője villamos szempontból a földelési ellenállás. Ez az érték
mutatja meg, hogy az adott földelőrendszer mekkora veszteséggel képes elvezetni a védendő
berendezést veszélyeztető túláramokat. Értéke minél kisebb, annál alacsonyabb feszültség esik a
földelőrendszeren, ezért életvédelmi szempontból kedvezőbb potenciálviszonyok alakulhatnak ki. A
földelési ellenállás mértéke az alábbi tényezőktől függ:
1. Talaj minősége (fajlagos ellenállás, rétegek száma, rétegek vastagsága)
2. Földelőrendszer anyaga (rozsdamentes acél, réz)
3. Földelőrendszer kialakítása (földelőrúd, földelőháló, stb.)
4. Földelőrendszer elektródáinak keresztmetszete
5. Elvezetendő áram erőssége
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6. Elvezetendő áramok frekvenciája

2. A toronyra és környezetére vonatkozó biztonsági előírások
bemutatása
A szélturbina vagy a szélturbinához kapcsolt transzformátor földelési ellenállásának maximális értéke
a [4]forrásban hivatkozott IEC 61400-24. szabvány szerint 10 Ω lehet. Szélturbinák esetében ez az
egyetlen villámvédelemmel kapcsolatos előírás.

2.1.

Lépésfeszültségek

Lépésfeszültség: két, egymástól egy lépésnyi távolságra (1 méter) lévő pont közötti feszültség.
A lépésfeszültségek maximális értékét a [3] szabvány határozza meg. 50 kilogramm tömegű ember
esetén így számolható ki:
𝐸𝑠𝑡𝑒𝑝 = (1000 + 6𝐶𝑠 ∗ 𝜌𝑠 ) ∗

0,116

(1)

√𝑡𝑠

Ahol:
Cs
az esetlegesen használt szigetelő védőfelület miatt alkalmazott tényező. Értéke ennek hiánya
esetén 1,
ρs
a szigetelő felület anyagának fajlagos ellenállása,
ts
az áramütés időtartama.
A 2. táblázat mutatja, hogy mekkora lépésfeszültségek engedhetőek meg abban az esetben, ha az
ember testtömegét 50 kilogrammnak vesszük.
2. táblázat: A megengedhető lépésfeszültségek különböző impulzus-időtartamok esetén

ts
0,01 s
0,02 s
0,03 s
0,10 s

ρs = 0 Ωm
1160 V
820 V
670 V
367 V

ρs = 400 Ωm
3944 V
2789 V
2277 V
1247 V

ρs = 600 Ωm
5336 V
3773 V
3081 V
1687 V
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2.2.

Érintési feszültségek

1. ábra: Az érintési feszültség szemléltetése [5]

Az érintési feszültség fogalma az 1. ábra alapján érthető meg legkönnyebben. Az ábrához tartozó
magyarázat:
R, S, T
N
PE
Rcs
RA:
Uf
If
Rt
RS
US
Ue

fázisvezetők
nullvezető
védővezető
a csillagpont földelési ellenállása
a védővezető földelésének ellenállása
hibafeszültség
hibaáram
az emberi test ellenállása
a cipő és a padló közötti ellenállás
a cipő és a padló között eső feszültség
érintési feszültség

A turbinák érintésvédelmére ritkán fordítanak különösen nagy figyelmet, mivel a berendezések
biztonságosak a karbantartó személyzet számára. A veszélyes részeket általában korláttal kerítik el.
Az érintési feszültség maximális értékéről a [3] szabvány rendelkezik. Számítása az alábbi képlettel
történik:
𝐸𝑡𝑜𝑢𝑐ℎ = (1000 + 1,5𝐶𝑠 ∗ 𝜌𝑠 ) ∗

0,116

(2)

√𝑡𝑠
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Ahol:
Cs
az esetlegesen használt szigetelő védőfelület miatt alkalmazott tényező. Értéke ennek hiánya
esetén 1,
ρs
a szigetelő felület anyagának fajlagos ellenállása,
ts
az áramütés időtartama.
3. táblázat: A megengedhető érintési feszültségek különböző impulzusidőtartamok esetén

ts
0,01 s
0,02 s
0,03 s
0,10 s

ρs = 0 Ωm
1160 V
820 V
670 V
367 V

ρs = 400 Ωm
1856 V
1312 V
1072 V
587 V

ρs = 600 Ωm
2204 V
1558 V
1272 V
697 V

3. Szélturbinák földelőrendszerei
A földelőrendszer általában két azonos középpontú keretből áll, amelyek nem azonos magasságban
fekszenek. A kisebb keret helyezkedik el följebb. Ennek oldalhossza 22 méter. Az alsó keret 1,2
méterrel a fölső alatt található, ennek oldalhossza 30 méter. Mindkét keretben össze vannak kötve a
szemközti csúcsok, és az oldalak felezőpontjai is. A két keret egymással a csúcsoknál van összekötve.
Az alsó keret négy csúcsához egy-egy 3 méter hosszú földelőrúd van illesztve.
Szélturbináknál szokás az alap vasbetonszerkezetét hozzárögzíteni a földelőrendszerhez[7]. A
vasbetonszerkezet kialakításának megismerésében Dr. Hunyadi Mátyás volt segítségemre.

2. ábra: szélturbina alapjának betonvasszerkezete építés közben

Ahogy a 2. ábra is mutatja, az alap vasbetonszerkezete egy rendkívül sűrű vasbetonhálót foglal
magába. Az Építőmérnöki kari konzultáció szerint a rács oldalhossza nem lehet 60 centiméternél
nagyobb. Az alap magassága 3 méter, átmérője 20 méter. Ha a torony átmérőjét 5 méternek vesszük,
akkor az alap belsejében egy ugyanilyen átmérőjű henger kerületének mentén 27 darab 3 méter
magas, függőleges vasrúd gondoskodik a merevítésről. Az alap két fő teherviselő eleme az alsó és
felső gyűrű sugárirányú merevítésekkel. Ezek külső átmérője 20 méter, belső átmérője 5 méter.
Anyaguk 28 milliméter átmérőjű betonvas. A sugárirányú merevítések száma 105, ekkor teljesül a 60
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centiméteres maximális élhossz. A két teherviselő gyűrű közt 60 centiméterenként további gyűrűket
kell elhelyezni. Ezek mérete megegyezik a két teherviselő gyűrűével, viszont elegendő 12 milliméter
átmérőjű betonvasból készíteni őket. További elemek a koncentrikus hengerek, melyek sugara 60
centiméterenként növekszik. Magasságuk 3 méter. A magasság mentén 60 centiméterenként egy
vízszintes, kör alakú merevítés található. Az alap kerülete mentén pedig szintén 60 centiméterenként
egy függőleges merevítés.
A magas földelési ellenállás oka lehet többek közt a kedvezőtlen talajelrendezés. A keret 3,7 méter
mélyen fekszik, míg a felső, kis ellenállású talajréteg vastagsága mindössze 2 méter. A földelési
ellenállás javítására az alábbi módszerek kínálkoznak:
1. Az alapozás betonvasszerkezetével történő összekötés
2. Horizontális elektródák beépítése
3. Szélerőműparkok esetén a többi torony földelőrendszerével való összekötés
4. A földelőrendszer anyagának megváltoztatása
5. A földelőelektródák keresztmetszetének növelése
6. Az elektróda alakjának megváltoztatása
A földelőrendszer kivitelezésénél további nehézségeket okozhat a nagyobb oldalhosszúságú
földelőkeret sarkain elhelyezett függőleges elektródák magasabb fajlagos ellenállású rétegbe történő
telepítése. A magasabb fajlagos ellenállású réteg lehet valamilyen kőzet, például gránit. Ennek fúrása
nehézkes. A függőleges elektródák elhagyása után végzett számítások azt mutatták, hogy a földelési
ellenállás nem változott, ahogy a kialakuló potenciálviszonyok sem.

3. ábra: a földelési elrendezés és az alapozás

Az alap szerkezetének korrózióvédelme és statikus szilárdságának megőrzése érdekében fontos, hogy
a földelőrendszer minél kevesebb helyen legyen összekötve a betonvasszerkezettel. A teherviselő
elemeket, tehát az alsó és felső hatszöget tilos a földelőkeretekkel összekötni, mivel ekkor felmerül a
korrózió és a szerkezet gyengülésének veszélye. Ezt a megoldást az 3. ábra mutatja.
A végleges elrendezés kvázistacioner földelési ellenállása 28,972 Ω.
A talaj mentén kialakuló potenciálviszonyokat egy 50 méter oldalhosszúságú négyzet mentén
vizsgáltam, amelyet a földelőrendszer fölé, a talajszintre helyeztem el.
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4. ábra: a kialakuló skalárpotenciál felületi eloszlása

A 4. ábra mutatja az elrendezés mellett kialakuló skalárpotenciál-eloszlást. Látható, hogy betonvas
alapozás nélkül meghatározott értékekkel szemben középen sokkal egyenletesebb az eloszlás, ami
kedvezőbb lépésfeszültségeket eredményez.

5. ábra: a kialakuló érintési feszültségek felületi eloszlása

Az 5. ábra mutatja a kialakuló érintési feszültségeket. Középen itt is egyenletesebb eloszlás látható.
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6. ábra: a kialakuló érintési feszültségek nagysága

A 6. ábra mutatja a kialakuló érintési feszültségek nagyságát. A fehérrel jelzett részen az érintési
feszültség értéke megfelel a szabványban előírtaknak. A számítás során 0,75 s időtartamra
meghatározott küszöbértékkel számoltam[3].

7. ábra: a kialakuló lépésfeszültség felületi eloszlása

A 7. ábra mutatja a kialakuló lépésfeszültség eloszlását. Látható, hogy középen a lépésfeszültség
nagysága elhanyagolható, míg a legmagasabb a külső földelőkeret sarkainál, illetve a külső
földelőkeret mentén.
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8. ábra: a kialakuló lépésfeszültség nagysága

A 8. ábra mutatja a kialakuló lépésfeszültség nagyságát. A fehéren hagyott helyeken a lépésfeszültség
nem haladja meg a szabványban meghatározott értéket. A földelőkereten belül a talaj mentén a
lépésfeszültség elhanyagolható.
Látható, hogy a földelőrendszer és a betonvasszerkezet galvanikusan történő összekötése után sokkal
kedvezőbb potenciálviszonyok alakultak ki. Az alap fölötti talajon a szabványban meghatározott
érintésifeszültség-értékek teljesülnek a 0,75 s időtartam esetére meghatározott értékek esetén is. A
lépésfeszültség értéke a teljes földelőkeret fölött teljesíti a szabványban meghatározottakat. A
földelési ellenállás értéke elmarad a szabványban meghatározottaktól.

Összefoglalás
A földelési ellenállás és a kialakuló potenciálviszonyok minél kedvezőbb alakításának leghatékonyabb
módja a földelőrendszer által körbezárt felület növelése. Az eredetileg meglévő függőleges
földelőelektródák elhagyásával a földelési ellenállás és a kialakuló potenciálviszonyok nem változtak
számottevően. További tapasztalat, hogy a földelőelektródák keresztmetszetének változtatása
elhanyagolható hatással van a földelési ellenállásra, a kialakuló érintési és lépésfeszültségekre. A
rendszer tartósságának növelése érdekében célszerű nagyobb keresztmetszetű földelőelektródát
alkalmazni, amelynek anyaga megfelelően korrózióálló, például rozsdamentes acél vagy réz. Egy
szélerőmű élettartama körülbelül 20 év, a földelőrendszer tervezésekor ezt figyelembe kell venni. A
földelőrendszer telepítési mélységének növelése a kisebb fajlagos ellenállású rétegben kedvezően
befolyásolja a földelési ellenállást és a kialakuló potenciálviszonyokat, viszont kivitelezése jelentős
többletköltségekkel jár. A földelési ellenállás mértéke jelentősen függ a talaj fajlagos ellenállásától. A
vonatkozó szabvány által előírt 10 Ω-os földelési ellenállás elérése rendkívül nehéz, azonban a
szabványban előírt lépésfeszültségek a földelőrendszer körvonala feletti talajfelület jelentős részén
elérhetők.
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