
 

58 
 

VEL II.10 Kapcsolóberendezések készülékeinek kiválasztása. 
Gyűjtősínméretezés. 
 
 Megszakítók 

A kiválasztást a következő szempontok szerint kell végrehajtani: 
- a beépítési hely jellege; 
- a névleges feszültség; 
- a zárlati viszonyokkal kapcsolatos műszaki paraméterek; 
- a névleges áram; 
- a megszakító rendszere; 
- a hajtás módja; 
- mechanikai és villamos élettartam. 
A beépítési hely jellege szerint az lehet belsőtéri vagy szabadtéri. A rendelkezésre álló megszakító 

választékot elsődlegesen ez a szempont, azaz az elhelyezés ténye korlátozza. 
A névleges feszültség értékére az új készülékszabványok és az ezek alapján készült gyári katalógusok a 

beépítési helyen a hálózat legnagyobb névleges üzemi feszültségértékét (pl. 12 kV; 24 kV) adják. A 
megszakító ily módon definiált, ill. megadott névleges feszültsége határozza meg a villamos szilárdságot és a 
próbafeszültséget, valamint ezen értékhez rendelik hozzá a megszakító un. megszakítási áramát is. 

A zárlati viszonyokkal kapcsolatos műszaki paraméterek egy része a zárlatbiztossággal kapcsolatos. Ide 
tartoznak: a névleges termikus határáram a névleges termikus időhatár a névleges dinamikus határáram. A 
paraméterek másik részét a zárlati megszakító képesség és bekapcsoló képesség fogalmai és adatai képezik a 
következők szerint: 

- a megszakító névleges zárlati megszakító képességét a független megszakítási árammal lehet megadni 
A megszakító kiválasztásakor az eddig tárgyalt jellemzőkön kívül figyelembe kell venni a zárlati áramkör 

un. visszaszokó feszültségének jellemzőit (amplitúdó, önrezgésszám, ill. meredekség) is. Ezeket azonban 
a korszerű megszakítók szerkesztésénél eleve figyelembe veszik, azaz a gyárilag garantált megszakítási 
teljesítőképesség a visszaszökő feszültségre tekintettel van. Ha azonban a beépítési helyen a 
visszaszökő feszültség jellemzői a szokásostól eltérőek, úgy a megszakító megszakítási teljesítményét le 
kell értékelni vagy - ha mód van rá - a visszaszökő feszültség önrezgésszámát el kell hangolni. 

A műszaki paraméterekhez tartozik a megszakító bekapcsoló képessége; ez az a legnagyobb 
áramcsúcs, amit a készülék az érintkezők sérülése nélkül be tud kapcsolni. 

A megszakító névleges árama nagyobb legyen, mint a megszakítón átfolyó legnagyobb üzemi áram 
bármely 15 perces időszakra számított négyzetes középértéke. 

A megszakító rendszerének kiválasztásakor figyelembe kell venni a beépítési helyre vonatkozó üzemi 
és zárlati kapcsolások várható gyakoriságát, a ki- és a bekapcsolás önidejét, a kapcsolási ciklusokat és a 
karbantartási igényt is. Középfeszültségen a legelterjedtebb normálüzemre a kisolajterű, míg nagy 
kapcsolási gyakoriság esetén a mágneses ívoltású, a vákuum, valamint az SFe-gáztöltésű megszakítókat 
alkalmazzák. Nagy- és igen nagy feszültségen az olajszegény és a légnyomásos megszakítók terjedtek 
el, de egyre inkább alkalmazzák az SFö-gáztöltésű megszakítókat is. .... 

A megszakítók hajtása többféle lehet, úgymint: egyenáramú mágneses; egyenáramú motoros; 
váltakozó áramú mágneses vagy motoros; rugóerőtárolós; légnyomásos; olajpneumatikus. A kialakult 
gyakorlat szerint a középfeszültségű megszakítók mindhárom fázisához közös hajtóművet alkalmaznak: a 
megszakító pólusai között merev mechanikai 

kapcsolat van. A közvetlenül földelt csillagpontú nagy-, ill. igen nagy feszültségű hálózatokon az egyfázisú 
földrövidzárlatok lekapcsolhatóságának biztosítására az alkalmazott megszakítók mindhárom fázisegységének 
külön hajtóműve van, amelyek villamos vezérléssel külön-külön, de együttesen is működtethetők. 

A mechanikus élettartamot az árammentes állapotban, karbantartás nélkül végezhető kapcsolások 
számával jellemzik. Ennek alapján — középfeszültségű megszakítóknál — megkülönböztetünk normál, 
középnehéz, ill. nehézüzemi megszakítókat. 
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A villamos élettartam nem más, mint az áramterhelés alatt levő készülék érintkezőcsere nélkül 
végezhető be-ki kapcsolásainak száma. 

                                                                          Szakaszolók 

A szakaszolók kiválasztási szempontjai a következők: 
- a beépítési hely jellege; 
- a sarkok száma; 
- a névleges feszültség; 
- a névleges áram; 
- a zárlatbiztosság; 
- a működtetés módja. 
A beépítési hely jellege szerint a szakaszoló lehet belsőtéri, vagy szabadtéri, míg a sarkok száma szerint 

lehet egysarkú és háromsarkú. 
A szakaszoló névleges feszültsége nem lehet kisebb a teljes kapcsoló-berendezés névleges 

feszültségénél. A névleges feszültséget a szakaszoló támszigetelői határozzák meg. A szigetelők 
belsőtéren lehetnek műgyanta-, vagy porcelán támszigetelők, szabadtéren pedig porcelán támszigetelők. 
Szabadtéren, szennyezett légkör esetén különleges, nagy kúszóúttal rendelkező szigetelők 
alkalmazandók. 170 kV felett — a sugárzás csökkentésére és az átívelési feszültség növelésére — a 
támszigetelőket árnyékoló gyűrűvel látják el. 

A szakaszoló névleges áramértéke a szakaszolón átfolyó legnagyobb üzemi áram értékével 
azonos nagyságú, avagy annál nagyobb legyen. A szakaszolónál bizonyos túlterhelés megengedhető, ennek 
mértékét azonban előzetes méréssel kell megállapítani. 

Zárlatbiztosságra kényes készülékek a szakaszolók. A kiválasztáskor ellenőrizni kell, hogy a 
katalógus adataiban szereplő névleges termikus zárlati áram és a névleges zárlati csúcsáram ne legyen 
kisebb a beépítési helyre kiszámított hálózati értékeknél. 

A működtetés legelterjedtebb módja a kézi rúdhajtás. Ezt a hajtási módot mind belső-, mind szabadtéri 
szakaszolóknál alkalmazzák. Belsőtéri szakaszolók ezenkívül lehetnek még légnyomásos, szabadtéri 
szakaszolók pedig motoros hajtásúak. A háromsarkú szakaszolóknál a három fázis mechanikai 
kényszerkapcsolatban van, működtetésük tehát egyszerre lehetséges. A szakaszolóhoz földelőkapcsolót 
(régi elnevezéssel földelőkést) is felszerelhetnek (pl. vonali szakaszoló esetén), amelynek a hajtása lehet kézi 
vagy motoros. 

                                                                          Kapcsolók 

Azokat a kapcsolókészülékeket, amelyek hálózati elemek, vagy hálózatrészek terhelési, vagy 
üresjárási áramának ki-, be-, vagy átkapcsolásával járó műveletek elvégzésére alkalmasak, gyűjtőnéven 
kapcsolóknak nevezzük. Ott alkalmazhatók, ahol zárlati megszakítást nem kell végrehajtani. 

A következőkben a legelterjedtebb középfeszültségű hazai belsőtéri és szabadtéri kapcsolók 
jellemzőivel, mint kiválasztási szempontokkal foglalkozunk. 

 
A szakaszolókapcsoló belsőtéri kivitelben készül 12, ill. 24 kV névleges feszültségre. Alkalmazásával 
megszakító és szakaszoló beépítése szükségtelenné válik, hiszen egy meghatározott 
teljesítménytényezőnél (cosφ = 0,7), ill. e fölött a névleges áram be- és kikapcsolására, de ugyanakkor a 
transzformátor üresjárási áramának (cosφ= 0,15) és kis kapacitív áramnak (cosφ = 0,15) a lekapcsolására is 
alkalmas, ívoltáshoz oltókamrát szerelnek a megszakítórész állóérintkezőjére. Zárlatvédelem igénye esetén 
biztosítóval építhető össze. A kiválasztási szempontok a következők: 

- névleges feszültség és frekvencia; 
- névleges áram; 
- megszakítóképesség; 
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- névleges lekapcsolási áramra; 
- kis induktív lekapcsolási áramra; 
- kapacitív lekapcsolási áramra; 
- távvezeték lekapcsolási áramra; 
- körbontási-, ill. hurokáramra (körvezeték, párhuzamos vezeték kikapcsolásakor); 

- zárlatbiztosság; 
- zárlati bekapcsolóképesség; 
- a biztosítóbetét (ha van) névleges árama 
- az ívoltás rendszere; 
- a hajtás módja; 
- mechanikai élettartam. 
Az ívoltás rendszerét tekintve kétféle megoldás terjedt el: a gázoltású és az önfúvásos, amelyek közül a 

hazai szakaszolókapcsolónáí a gázoltású rendszert alkalmazzák. 
A hajtószerkezet mindig rugóerőtárolós, vagy billenőrugós, un. független kézi vagy gépi (pl. 

légnyomásos) hajtás. Erre azért van szükség, mert a megszakítóképesség és a zárlati bekapcsolóképesség 
csak meghatározott és rendszerint nagy kapcsolási sebességgel érhető el. 

A biztosítóval egybeépített változatnál az is megoldható, hogy egy biztosító kiolvadása esetén a 
szakaszolókapcsoló — kioldótengelye révén — kikapcsoljon, s így háromsarkúan leválassza a készüléket. 

A mechanikai élettartam a megengedhető maximális kapcsolási számot jelenti. Ezen adat mellett a gyártó 
cég megadja — diagramban — az oltócsere nélkül a készülékkel végezhető kapcsolások számát, a névleges 
lekapcsolási áram függvényében. 

Középfeszültségű szabadtéri kapcsoló az oszlopra szerelt un. oszlopkapcsoló. Fő alkalmazási 
területei (részben a kiválasztási szempontokra is utalnak) a következők: 

- kis teljesítményű leágazások terheléseinek megszakítása; 
- terheletlen transzformátorok lekapcsolása; 
- távvezeték áramának megszakítása; 
- kondenzátortelepek töltőáramának megszakítása. A kiválasztási 
szempontok: 
- névleges feszültség; 
- névleges áram; 
- megszakítóképesség: 

- terhelési áramra (cosφ = 0,7); 
- transzformátor üresjárási áramára (cosφ = 0,15); 

         - távvezeték és kondenzátor töltőáramára (cosφ=0,15); 
- zárlatbiztosság; 
- a hajtás módja; 
- mechanikai élettartam. 
 
Az oszlopkapcsoló érintkezői húzott vörösréz rúdból készülnek. Az idomacélból készített alapkeretre 2 

db, a működtető tengelyre pedig l db porcelán támszigetelő van szerelve. Az álló- és a mozgóérintkezőn 
elpattanó ívhúzó-rendszer helyezkedik el, amely megvédi a főérintkezőket a beégéstől. A készülék 
hajtása lehet: huzalos és merev rudazathajtás. A gyári katalógusokban szereplő megszakítóképesség 
áramadatait a gyártómű a mechanikai élettartamon belül garantálja. 

A szakaszkapcsoló földelőkapcsolóval (földelőkéssel) is ellátható. 
Nagyfeszültségű kapcsoló-berendezések speciális rendeltetésű kapcsolói a földelőkapcsolók, a leválasztó 

kapcsolók és a zárlatképző kapcsolók. 
A földelőkapcsoló két sarka között csak fázis-föld feszültség-igénybevétel jön létre. Villamos 

berendezések feszültségmentesített vezetékeinek földelésére szolgálnak. Üzemszerű állapotban üzemi áramot 
nem vezetnek, azonban zárlatok esetén a zárlati áram meghatározott ideig tartó vezetésére alkalmasak. A hajtás 
módja lehet: kézi kapcsolású, vagy rugós hajtású. 
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A leválasztó kapcsoló olyan gyors működésű, erőtárolós hajtású kapcsoló, amely 
feszültségmentes állapotban hibás hálózatrészek — pl. vezeték, transzformátor — leválasztására alkalmas. 
A hazai gyakorlatban zárlatképző kapcsolóval együtt a 120 kV-os egyszerűsített kapcsolású, valamint a 
120/10 kV-os városi transzformátorállomások 120 kV-os oldalán alkalmazták. 

A zárlatképző kapcsoló olyan gyors működésű földelőkapcsoló, amely valamilyen hálózati elem 
(pl. transzformátor) hibája esetén a védelem működésére fémes zárlatot létesít, és az ily módon kialakult 
zárlati áram a legközelebbi megszakítók kikapcsolását indítja. A bekapcsolásnak nagy sebességgel kell 
történnie, amelyet rugó végez és amelyet kikapcsoláskor kell felhúzni. A zárlatképző kapcsolót névleges 
feszültsége, bekapcsoló képessége és zárlatbiztosságának adatai határozzák meg. 

 

                                                                    Biztosítók 

A nagyfeszültségű biztosítók elsősorban zárlatvédelemre szolgálnak, de kisebb mértékű 
túlterhelésvédelmet is ki lehet velük alakítani. Zárlatvédelem céljára gyors működésük révén előálló 
áramkorlátozó tulajdonságuk folytán jól megfelelnek. 

A kiválasztási szempontok a következők: 
- névleges feszültség; 
- névleges áram; 
- névleges zárlati megszakítóképesség: 

− a független megszakítási ár 
−   - a betét szerkezete; a   biztosító aljzata. 
 


