
- kénsavas szikéleg Na2SO4 
- légsavas haméleg KNO3 
- kesernyiblag MgIa 
- timanyéleg timföld  AI2O3 
- kön-kéneg H2S 
- széneny itt megadja, hogy az illető vegyület a Kohlensaure, azaz szénsav, de 

inkább a CO2-ról van szo 
- villósavas föld  Ca3(PO4)2 
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Tudod-e? 

Korona nélkül 
Gyakran észlelhető egy jellegzetes pattogó zaj a nagyfeszültségű  távvezetékek 

közelében, de a sötétség beálltával az is előfordulhat,  hogy a vezeték körül villogó 
burkot lehet megfigyelni.  Minél magasabb a levegő nedvességtartalma a megfigyelési 
pillanatban, ezek a jelenségek annál kihangsúlyozottabban jutnak érvényre. Erede-
tük az a vezetők felületén  fellépő  villamos kisülési folyamat,  amelyet koronakisülés  -
nek, vagy egyszerűen koronának  neveznek. 

A hálózatok távvezetékeinek szigetelését egymástól valamint a földtől  az őket 
körülvevő levegő biztosítja. Ennek fajlagos  vezetőképessége normál állapotban (0°C-
on, 1 atm-án), igen kicsi, alig 1 0 - 1 7 S/m* (a réznek például 56. 106 S/m). Nagyfeszült-
ségnél a távvezetékek felületén  a térerősség igen magas helyi értékeket vehet fel,  az 
aránylag kis keresztmetszet miatt. Ezért bekövetkezhet a levegőnek mint szigetelő-
anyagnak, a részleges átütése, ami akár lavina, akár pamatos, vagy csatornaldsülést 
jelenthet, létrehozva a vezető körüli koronát. Bár ez az átütés részleges, csak a szige-
telés csökkenését jelenti és nem azonos a levegő teljes villamos letörésével, tehát a 
szigetelés megszűnésével mégis elkerülendő. Egyrészt azért, mert a koronakisülés 
árama a feszültséggel  hatásos teljesítményt eredményez, ami veszteségeket okoz; 
ezek a veszteségek fordítottan  arányosak a levegő relatív sűrűségével, nőnek a vezető 
sugarának növekedésével (mert nagyobb a kisülést biztosító felület)  és tetemes 
mennyiséget érhetnek el, hosszú idő alatt. Másrészt azért, mert a korona áramimpul-
zusainak hatására a vezető feszültsége  1 0 - 7 . . . 1 0 - 3 V feszültségugrásnak  van kitéve, amelynek frekvenciája  néhány Hz-től IO5 Hz-ig terjedhet; emiatt a vezető rádióadó-
ként sugároz és a jelzett frekvenciatartományban  zavar. 

* Sim = Siemens / méter a fajlagos  vezetőképesség (a fajlagos  ellenállás fordított 
értéke) mértékegysége 



Figyelembe véve az említett nemkívánatos jelenségeket, amelyeken kívül még 
más, kisebb jelentőségűek is léteznek, a távvezetekeket üzemeltetők a koronát igye-
keznek kötelezően elkerülni. 

A szabadvezetékek levegőben lévő felfüggesztett  szakaszai párhuzamos tenge-
lyű, kis sugarú hengereknek foghatók  fel.  A vezető felületének  E térerősségét ebben 
az esetben aránylag egyszerű képlet adja meg: 

(1) 

ahol r a vezető keresztmetszetből adódó sugár és d a vezetők közötti távolság. Egyfá-
zisos rendszernél U0  = U/2,  háromfázisos  rendszernél U0  = U/Í3,  ahol U  a fázisok 
közötti feszültség  (fázisfeszültség). 

Feltételezve, hogy a vezetők között található levegő egy adott Es térerősség fellé-
pésénél üt át, és ezt azE s-t az irodalomban megtalálható (kísérletekkel meghatáro-
zott) adatnak fogadjuk  el, az előbbi összefüggés  lehetővé teszi annak, a vezetők közötti 

Ukr kritikus feszültségnek  a kiszámítását, amelynél a korona jelentkezik: 

egyfázisra (2) 

(3) 

Látható, hogy a sugár változtatása jobban befolyásolja  ezt a feszültséget  mint a 
távolság, tehát indokolt lenne a vastagabb vezetők használata. De mivel nagyobb (220 
kV feletti)  feszültségű  hálózatok esetében, akár a mechanikai terhelés, akár az áram 
alapján kiszámított vezetősugarak kicsinek bizonyulnak, és így csak a korona elkerü-
lése érdekében feleslegesen  kellene őket növelni, ezzel megdrágítva a vezetőket a 
gyakorlatban. 

Köteges vezetőket használnak, vagyis a 
szükséges r1 sugarú helyett több rn - r1\/fn 
sugarú, párhuzamosan kapcsolt vezetőt alkal-
maznak (n, a párhuzamosan kapcsolt vezetők szá-
ma). Ilyenkor, a kapacitás szempontjából, a 
vezetőköteg egyetlen vezetővel helyettesíthető, amelynek R (egyenértékű) sugarát a következők-
ben leírt megfontolásokkal  állapítják meg. 

Az eredeti vezetőt n darab, egyforma  körke-
resztmetszetű és egy kör kerületén egyenletesen 
elosztott vezetőkkel (1. az ábrát) helyettesítik. Ak-
kor, a k-adik vezető potenciálját, ha az egész 
rendszer töltése Q, a következő kifejezés  adja 
meg: 

amelyben a vonatkozási potenciált zérusnak vettük, rn a köteg egy vezetőjének sugara, dkl, dk2, . . . dty a £-adik vezető, többi vezetőtői mért távolsága, / a vezetők hossza, e 0 - 8, 86 I O - 1 2 F/m pedig a levegő körülbelöli dielektromos allandója. 

Minthogy a vezetők párhuzamosan vannak csatolva, mindenik vezető azonos po-
tenciálon van: U1 = U 2 =. . . = Uk = • • • = Un- Akkor, a (4) kifejezést  egyszerűbben lehet 
felírni: 

háromfázisra 

(4) 



Ugyanakkor, egy R sugarú hengeres vezető potenciálja, ha annak töltése szintén Q. 

(6) 

(7) 

feltételezve,  hogy a vonetkozási ponttól ugyanakkora távolságra van mint a köteges 
vezető középpontja. 

A két potenciál akkor egyenlő, ha: 

Ez a kifejezés  már megadja az R sugár méretét a köteg geometriájától függően. 
Ahhoz, hogy meggyőződjünk a köteges vezető alkalmazásának helyességéről, va-

gyis arról, hogy nem lépnek  fel  koronaveszteségek,  meg kell vizsgálni azt, hogy a 
köteges vezető egyes vezetékeinek felületén  keletkező térerősség kisebb-e, mint a 
köteget alkotó vezetők keresztmetszeteinek összegével egyenlő keresztmetszetű, egyetlen vezető felületén  keletkező térerősség. 

Kifejezzük  a nem köteges vezető felületén  fellépő  térerősséget az I c töltőáram 
segítségével: 

(9) 

a kapacitás két vezető között. Kifejezve  a (8), (9) képletekből az U  feszültséget  és 
behelyettesítve az (1) képletbe, ahol U0  helyett egyfázisra  U/2-t,  háromfázisra  UV3 
-t teszünk, megkapjuk a keresett E(I c ) függvényt: 

(10) 

De, a (10) képlet alapján fel  lehet írni a köteges vezető egyik vezetékének felületén 
fellépő  térerősséget is, mint az I,

c egyes vezetőben folyó  töltőáram függvényét: 

(11) illetve 

ahol. (14). 

A (14), (13) és (12) képleteket visszahelyettesítve a (1 l)-be, egy közös, mind egy-
fázisra  mind háromfázisra  érvényes képletet kapunk a köteges vezető egyik vezetőjé-
nek felületén  fellépő  térerősségre: 



Most már megvizsgálhatjuk E és Ek  viszonyát. Egyetlen, r1 sugarú vezető eseté-
ben a térerősség: 

Két vezetőből álló, de azonos összkeresztmetszetű köteges vezető egyes vezetői-
nek sugara: 

Az egyenértékű sugár: 

a képletben d2 a köteget alkotó két vezető távolsága, d pedig a kötegek középpontjai-
nak a távolsága (a hálózat két szomszédos fázisának  az előírt távolsága). A (20). kép-
letből kiolvasható, hogy Er  1 IE  k > 1, tehát minden esetben a köteges vezetők felületén 
az E k térerősség kisebb értéket vesz fel  mint az ekvivalens tömör huzalon. 

Megjegyzendő, hogy pontosabb számításnál a térerősség meximumát nem lehet a 
(19) képlet eredményével azonosítani, úgyszintén figyelembe  kell venni a földnek, 
mint vezetőnek, a jelenlétét is. De, a pontos számítással kapott képletek nehezen 
áttekinthetők és a két számítás eredményeinek egymástól való eltérése nem számot-
tevő. 

A kapott összefüggéseket  alkalmazzuk a következő konkrét esetre: 
Adott egy U  = 400 kV névleges feszültségű,  háromfázisú  hálózat. Ha az előző 

terhelési számításokból ismertek: a vezető szükséges sugara, r 1 = 14,625 mm, a veze-
tők felfüggesztései  közötti távolság d  = 11 m és a levegő átütési térerőssége Ek  = 21,1 
kV/cm, akkor határozzuk meg a koronakisülést elkerülő köteges vezetőrendszer n = 2 
vezetőből álló vezetőinek r2 sugarát, valamint a közöttük biztosítandó d2 távolságot. 

A számításokat elvégezve kapjuk: r2 = 10,34 mm és d 2 = 0,296 m. 

Dr. Delesega Gyula 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

Két vezetőből álló köteg esetében n = 2 és a két térerősség aránya: 


