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Bevezetés

Nagyfeszültségű villamos távvezeték megközelítések

•Hatások
•Szakmai előírások, határértékek
•Egy mérés adatai és értékelés



A (m)

Nyomvonalas létesítmények műszaki fizikai 
egymásra hatása

L
(m

)

Megközelítés jellemző méretei



Villamos távvezeték hatása csővezetékre, hírközlő
kábelre

• Hatás
Konduktív
Induktív
Kapacitív

• Időtartam
Pillanatnyi Zárlati állapot 
Tartós, elhúzódó Üzemi állapottól függ



Villamos távvezeték hatása csővezetékre, 
hírközlő kábelre

•Konduktív hatás
a < 50,0 m
Földzárlat esetén az oszlop földelésén áramfolyás 

(Iz zárlati áram nagyságától függ)

Potenciáltérben veszélyes lépésfeszültség és 
kezelési helyen (mérőhelyben) veszélyes érintési 
feszültség

Iz=1,0 kA
ῤ=50,0 ohm*m



Villamos távvezeték hatása csővezetékre, hírközlő
kábelre

• Induktív hatás
Zárlati állapot
Zárlati áram nagysága
Geometriai elrendezés (A, L méretek)
Csővezeték paraméterei

Átmérő, falvastagság
Szigetelés vezetőképessége

Érintési feszültség >1000 V is fellép

U ind feszültség szakaszokra bontással 
számítható



Villamos távvezeték hatása csővezetékre, hírközlő
kábelre

∑ U ind  
4.350 V



Villamos távvezeték hatása csővezetékre, hírközlő
kábelre

• Induktív hatás
Üzemi állapot
Szoros együtt haladás és üzemállapot (nagy 

teljesítmény) szélsőséges esetben
Ué > 50 V is felléphet jól szigetelt 
csővezetéken 

Váltakozó feszültség állandó jelenléte
váltakozó áramú korrózió is kialakulhat



Villamos távvezeték hatása csővezetékre, hírközlő
kábelre

• Technológiai kezelőtér
• Nyomvonali katódvédelmi kezelési helyek 

érintésvédelmi probléma
katódvédelmi szabályozó ellenállások,
panelek leégnek
kezelő személyzetet kisebb nagyobb áramütés 

érhet, ha nem számol AC feszültség 
jelenlétével



Villamos távvezeték hatása csővezetékre, hírközlő
kábelre

• Kapacitív hatás
Elsősorban építés közben kell számolni 
a hatással

Kapacitív feszültségosztó
kialakulása miatt.

L csőszakasz
Max 200 m 

C1

C2



Villamos távvezeték hatása csővezetékre

B



Villamos távvezeték hatása csővezetékre

Földelés hatása a katódvédelmi paraméterekre

Acél anyagú földelő

Cink  vagy 

magnézium földelő



DC Korrózió
Jó szigetelésű csőnél kis áramsűrűség, ez kizárt! Méréssel ellenőrzik!

a (m)

Csővezeték hatása villamos távvezetékre 

Katódvédelem kóboráram hatása: Közvetlenül földelt 
villamos távvezetékek esetén

Anódföldelő

Kató
dál

lom
ás

- +



Műszaki megoldások, hazai tapasztalatok 
és ágazatok közötti műszaki 

együttműködés

• Meglévő gázvezeték esetén
• Utólagos beépítés miatt
• Rúd vagy tömb  földelők
Minden földelés megoldásnál probléma a nem 

bontható kapcsolat 
Nyugalmi mérés üzem közben
DCVG, CIPS mérés üzem közben

Bontható kapcsolat milyen feltételek mellett építhető ki.
Vagy rögzíteni kell, hogy ezek nem bonthatók semmilyen 

körülmények között.



Műszaki megoldások, hazai tapasztalatok 
és ágazatok közötti műszaki 

együttműködés

• Nem bontható kapcsolat esetén
• Mérési eredmények értékelésénél figyelembe kell 

venni (Uoff potenciál cink földelő esetén 
negatívabb lehet a valóságosnál)

• Segédelektródos referencia elektród alkalmazása
Referencia elektród mellé telepített segédelektród 
polarizációs viszonyai adnak támogatást az 
értékeléshez  



Műszaki megoldások, hazai tapasztalatok 
és ágazatok közötti műszaki 

együttműködés

• DCVG és CIPS mérés üzem közben
Milyen biztonsági feltételek mellett végezhetők?



Műszaki megoldások, hazai tapasztalatok 
és ágazatok közötti műszaki 

együttműködés

• A szorosan együtt haladó közvetlenül földelt 
villamos távvezeték és

• Gáz szállítóvezeték
• Nagyközép nyomású gázvezeték
• Termékvezeték
• Mezőbeni vezeték 

Jövőbeni előfordulása várhatóan egyre gyakoribb! 



Műszaki megoldások, hazai tapasztalatok 
és ágazatok közötti műszaki 

együttműködés

• Teendők
• Hazai előírások korszerűsítése

Technikai eszközök fejlődése
Részben van előre lépés (MSZ EN 50443)

• Ágazatok együttműködése
Villamos energia ipar
Vezetékes szénhidrogén szállító ipar
(ágazati előírások összehangolása)



Villamos távvezeték hatása csővezetékre



Villamos távvezeték hatása csővezetékre

• Gázvezeték: DN 800 
• Szigetelés: Extrudált PE
• Földelés: Zn gyűrű nyomvonalon szalag



Villamos távvezeték hatása csővezetékre

• Mérőhely: P207 
• Hely: Rád térsége
• Megközelítés: Göd - OH - Léva 400 kV

Villamos távvezeték
• Párhuzamos haladás: 6,0 km
• Távolság: cca 80-100 m
• Eltávolodás szöge mérési pontnál: 45°



Villamos távvezeték hatása csővezetékre
MÉRÉSI ADATOK

• DN 800 gázvezeték Us  -1750 mV
• SEL 1 Us  -1750 mV
• SEL 10 Us  -1750 mV
• Zn földelő Us  -1750 mV
• UAC 3,0 V
• SEL 1 IDC 11,1µA



Villamos távvezeték hatása csővezetékre
MÉRÉSI ADATOK

• SEL 10 IDC 135,0µA

• SEL 1 IAC 59,0µA
• SEL 10 IAC 320,0 µA
• SEL 1 JAC 0,59 A/m²
• SEL 10 JAC 0,32 A/m²



Villamos távvezeték hatása csővezetékre
MÉRÉSI ADATOK



Villamos távvezeték hatása csővezetékre

A mérési pontban nem
várható AC korrózió.

Javaslat:
A teljes nyomvonal
IAC mérése
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KÖSZÖNÖM  FIGYELMÜKET !


