






















































Szigetelések kidolgozás: 

 

24, Villámszerű kisülés 

egy porfelhő különbözően töltött térrészei között keletkező kisülés 

 

 

27, Elektrosztatikai földelés 

A sztatikus feltöltődés levezetése. 

Kisülése mikor veszélyes: 

 legrosszabb: igen jó szigetelőn fémes rész töltődik fel, ekkor jó alaposan fel tud töltődni, és 
hirtelen sül  ki a kapacitás 

 kevésbé rossz: nem fémes (disszipatív) anyag töltődik fel igen jó szigetelőn: ekkor a kisülés 
áramát korlátozza a disszipatív anyag, ezért kevésbé veszélyes 

 legjobb: olyan szigetelőanyagot választunk, ami a sztatikus töltéseket képes elvezetni. Ettől 
még szigetelőanyag persze, de nem teraohmos nagyságrendben... 

azt nem tudom pontosan megmondtani, hogy mekkora szigetelési ellenállásig szokás lemenni... 

mondjuk gigaohm már valószínűleg elég és az még szigetelőnek is jó 

 

28, Disszipatív anyag 

elektrosztatikus kisülések diasor 29-es dia 

nagyjából az a lényege, hogy a kisülés energiája kisebb lesz 

a középső ábránál a szigetelő felülete van feltöltődve 

és azt sütik ki a földelt fémgömbbel 

Wv - kisülés energiája vezető esetén 

Wsz - szigetelő 

Wa - disszipatív 



 

Disszipatív anyagon fém illetve disszipatív anyag önmagában nem veszélyes, mert nem tud 

feltöltődni, így a feszültség és a töltés is nulla.  

Legrosszabb a szigetelőn fém, ekkor a legnagyobb a kisülés energiája (Wv). Ettől kisebb akkor is, ha 

feltöltött szigetelő felülete sül ki és ha szigetelőre helyezett disszipatív anyag sül ki, akkor is. 

33, Embert érő elektrosztatikai jellegű kisülések 

 Ha szigetelő lapon állva feltöltődsz, majd leföldeled magad, akkor igen nagy energia is lehet (bal alsó 
ábra). Ha földelt vagy de hozzányúlsz feltöltődött felülethez, akkor a középső alsó ábra helyzete áll elő 

és állhatsz disszipatív anyagon is (pl. olyan cipőd van, aminek "rossz" szigetelő a talpa). 

 

 

 

34, Embert érő villámcsapások 

Kb. fele menthető 

Ha zivatar van akkor a fától 5-10m-re kell leguggolni. Ne állj fel! A fa alatt és a fától túl messze a síkon 
is veszélyes. 



 

 

Jelenleg 90% meghal, akit közvetlen villámcsapás ér, de ez 50%-ra lenne csökkenthető, ha mindenki 
azonnal megfelelő újraélesztést kapna. 

 

35, Villámfigyelő rendszerek (Lightning Localisation Systems) 

Az Országos Meterológiai Szolgálat pontosan figyeli a villámok 
megosztását Magyarország felett. Egy Zafír nevű villámfigyelő és rögzítő 

rendszer tárolja az összes villámlás helyét, és azt is, hogy csak légköri 

kisülésről, vagy a földre sújtó villámcsapásról volt-e szó. Az OMSZ 
honlapján még egy villámtérkép is található. 

 



 

A fenti kép azt mutatja, hogy 2009 augusztusában hogyan oszlottak meg 

Magyarország területén a villámok. Jól látható, hogy ebben az időszakban 
melyek voltak a veszélyeztetett területek, hol lett volna kiemelkedően 

fontos a villámvédelem. 

40, Preventív villámvédelem 

pl. rendezvényeket nem úgy biztosítasz, hogy felraksz rengetegsok gigantikus villámhárítót, hanem 
van egy villámfigyelő rendszered és van egy előkészített kiürítési terved és ha jön a zivatar, akkor 
szépen hazaküldöd az embereket 

 

Villámos dia képek értelmezés: 

enyhe esőnél még csak az ernyők között van kisülés 

7. lap alján már ív alakul ki a felületen 

8. gyertyás: igen, ez a villamos szél - az elektronlavinában keletkeznek töltéshordozók, amiket a tér 

mozgatni fog 

8-as alja az simán egy átütés levegőben 

 

9: felületi kisülés 

a potenciálon lévő gömbtől az üveg felületén jut el a kisülés a földelt fémkeretig 


