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Aktuális témák

• Megújulók villámvédelme
• Szélerőművek

• Fotovoltaikus erőművek

• Épületek és életvédelem
• Magas épületek

• Tetőteraszok

• Információs rendszerek

• Szabadrendezvények villámvédelme
• Lehetséges a klasszikus módon?
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Primer számítási eszköztár

• Horváth Tibor Professzor Úr (1928-2018) elmélete:

• Valószínűséggel súlyozott vonzási tér elmélet
• Angolul: Probability Modulated Attractive Space

• Statisztikai villámparaméterek alapján

• A vizsgált geometria egy ponthalmazát (objektum) érő 
közvetlen becsapás valószínűsége számszerűsíthető

• Használatával bármely egyedi elrendezés modellezhető
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Valószínűséggel súlyozott vonzási tér
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Megújuló erőművek

• Zöld erőművek terjedése: kifizetődő kihívás

• Emberi szemmel légszennyezés csökkentése

• Mérnöki szemmel a kihívások:
• Villamosenergia-szolgáltatás folytonossága

• Új létesítmények környezeti hatásokkal szembeni ellenállása

• Villámvédelem fontossága
• Geometriai paraméterek, sajátosságok

• Erőművek meghibásodása villámcsapás esetén

• Többnyire fosszilis erőművekkel pótolják a kiesést
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Szélerőművek villámvédelme

• Magasságuk miatt megnövekedett becsapásvalószínűség
• A beépített szélerőmű-teljesítménnyel arányosan a méretük is 

növekszik

6

International Energy Agency, "Technology Roadmap - Wind Energy" in International Energy Agency, 9 rue de la Fédération, 75015 Paris, France, 2013
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Szélerőművek villámvédelme

• Magasságuk miatt megnövekedett becsapásvalószínűség
• Környezetükből mindenképp ki kell emelkedniük

• Primer védelem kiemelt figyelmet kell kapjon
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https://www.lsp-international.com/lightning-and-surge-protection-for-wind-

turbine-system/lightning-and-surge-protection-of-a-wind-turbine-system-2/

https://www.imperial.ac.uk/news/153886/fires-

major-cause-wind-farm-failure/

https://www.exponent.com/knowledge/alerts

/2017/06/lightning-protection-for-wind-

turbines/?pageSize=NaN&pageNum=0&loa

dAllByPageSize=true
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Fotovoltaikus erőművek

• Növekvő teljesítménnyel törvényszerűen növekvő terület
• A becsapás valószínűsége itt a vízszintes kiterjedés miatt nagyobb

• Szekunder védelem: főként a teljesítményelektronikai eszközök védelme 

• Jelenlegi szabályozás szerinti primer védelem
• Nem veszi figyelembe

a környezeti adottságokat, tereptárgyakat

• Emiatt felesleges primer védelmi elemek 

kerülhetnek kiépítésre
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Épületek és életvédelem

• Primer védelem szempontjából különös kihívást jelent
• Magas épületek

• Műemlékek, eszmei értékkel rendelkező épületek védelme

• Információs rendszerek védelmére
• Szekunder villámvédelem fokozódó fontossága a kritikus infrastruktúra 

miatt

• Védelmi fokozatok

• Elfogadható kockázat / kár meghatározása

92021. 10. 03.



Épületek és életvédelem
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https://www.bbc.com/news/magazine-23621324

https://steemit.com/dubai/@fritzk

erschi/dubai-burj-khalifa-

lightning-pic

https://www.irishmirror.ie/news/world-news/families-flee-terror-lightning-strikes-7152209
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A preventív villámvédelem 
megvalósításának alapvető feltételei

• az időben és térben változó kockázatot jelentő védendő 
objektum teljes ismerete

• környezete,

• feladata,

• működése,

• a villámveszély jellege,

• a veszély előrejelzése:
• villámfigyelő rendszer,

• radar rendszer,

• lokális rendszerek,
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• preventív intézkedés:
• tervezés,

• időzítés,

• végrehajtás.



Zónás villámvédelem

Egy karbantartási munkát feltételezve a zónás 
védelem a következőképpen értelmezhető:

• Ameddig a zivatar a külső ’Warning Zone’ (WZ) –
figyelmeztető – zónán kívül tartózkodik, nem szükséges 
semmilyen beavatkozás

• A zivatar közeledtével a rendszer működésbe lép

• Amennyiben a zivatar tovább közeledik az objektumhoz 
és a villámok ’Evacuation Zone’ (EZ) – evakuációs zóna 
– határát is átlépik, a rendszer riasztást ad ki 

• Ha a fenti lépéseket jól időzítettük, mire a 
villámtevékenység eléri a ’Danger Zone’ (DZ) –
veszélyzóna – határát, már mindenki védett helyen 
tartózkodik. 

• A piros állapotú riasztási szintet addig kell fenntartani, 
amíg a zivatar megfelelő távolságba nem ér a védendő 
objektumomtól, azaz átlépi a ’Cancellation Zone’ (CZ) –
feloldási zóna – határát
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Példák
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Kockázati tényezők, veszélyforrások

• Emberi élet elvesztése

• Menekülési útvonalak szűk áteresztőképessége

• A teraszokat az év zivataros időszakában használják

• A villámvédelmek hatásossága nem 100%-os

• A preventív villámvédelem alkalmazásának és előírásának 
hiánya

„Jobb megelőzni, mint elszenvedni a bajt.”
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Szabályozandó, aktualizálandó 
villámvédelmi problémakörök

• Megújuló erőművek kivitelspecifikus villámvédelme szükséges

• Nyitott tetőteraszok védelme
• Nagy látogatottságú, frekventált létesítmények

• Életvédelem prioritása vs. gazdasági szempontok

• Preventív villámvédelmi rendszerek alkalmazása
• Akár redundánsan a „klasszikus” védelem mellett

• Érzékelőhálózat kiépítése

• Költséghatékonysági elemzést igényel:

• Megéri-e kockázatcsökkenésben kifejezve a ráfordított összeget?
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Köszönöm a figyelmet!

Image: http://lightningelectricity.com/service/harnessing-lightning-strikes/
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