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                                                      Ezt a vizsgálati jegyzőkönyvet a megrendelő írásbeli engedélye nélkül harmadik félnek átadni tilos.                              

A jegyzőkönyvet sokszorosítani csak teljes egészében, változtatás nélkül lehet.                                       

Minden jog fenntartva INFOWARE Zrt. 

                               A jegyzőkönyvben feltüntetett eredmények csak a vizsgált készülékre, berendezésre vonatkoznak. 

A VIZSGÁLAT TÁRGYA:                       11000:√3 // 100:√3 / 100:√3 / 100:3  V  
               FESZÜLTSÉGVÁLTÓ  VIZSGÁLATAI 

                                                                                   CERTIFIKÁT 
 

MEGRENDELŐ NEVE ÉS CÍME:   TRANSZVILL MÉRŐVÁLTÓ GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ ZRT.    

1134, BUDAPEST,  TŰZÉR U. 43.                                               

A VIZSGÁLAT JELLEGE: 

Típusvizsgálat 

A VIZSGÁLAT HELYE:                     INFOWARE Zrt. Zárlati Próbaállomás 

                                                     (Szigetszentmiklós, Határ u. 22.) 

IDEJE: 

2014. 07. 21 …07.27 

A VIZSGÁLATON JELEN VOLTAK: 

 

A JEGYZŐKÖNYV MEGKÜLDVE/ÁTADVA: 

TÁLOSI ISTVÁN (TRANSZVILL ZRT.) 

AZ EREDETI JEGYZŐKÖNYV KIÁLLÍTÁSÁ-

NAK DÁTUMA: 

2014. 07. 29 

AZ EREDETIVEL EGYE-

ZŐ MÁSOLAT KIÁLLÍTÁ-

SÁNAK DÁTUMA: 

 

PH. 

A VIZSGÁLATOT VÉGEZTE: 

 

________________________ 
 

Vizsgálómérnök, Somogyi Gábor 

ELLENŐRIZTE ÉS JÓVÁHAGYTA: 

 

________________________ 
 

Laborvezető, dr. Mihálkovics Tibor 
A VIZSGÁLT TÁRGY ADATAI: 

Feszültségváltó: 
Típusa / gyári száma / gyártási év:                                   DFM-12 / 424011/14 - 2014 

     Gyártó:                                                    Transzvill Mérőváltó Gyártó és Forgalmazó Zrt.                                                
    Névleges primer feszültség (Ipr):                                      11000:√3 V 
    Névleges szekunder feszültségek:                                  100:√3 V  /  100:√3 V  / 100:3 V      
    Névleges teljesítmények (Sr):                                          10VA       /  10VA       /  25VA 
    Névleges határteljesítmények:                                         200VA    /   200VA    /  25VA 
    Pontossági osztály:                                                           0,2       /     3P           / 6P 
    Névleges feszültségtényező:                                            1,9 – 8 h 
    Névleges frekvencia:                                                        50 Hz 
    Készülék legnagyobb üzemfeszültsége (Um):                  12kV 
    Névleges lökő próbafeszültség:                                       75kV 
    Névleges ipari frekvenciás próbafeszültség:                    28kV 
    Tömeg:                                                                              25kg 
    Hőmérsékletosztály:                                                          B 
      

 
 
Megrendelés száma:            
INFOWARE munkaszám:  
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1. VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

A vizsgált DFM-12 típusú, 11000:√3 V /100:√3 V /100:√3 V /100:3 V áttételű, a 3. pontban 
részletezett névleges jellemzőkkel rendelkező feszültségváltó a vonatkozó  

[1]  MSZ EN 61869-1: Mérőtranszformátorok. 1. rész: Általános követelmények    és  
[2] MSZ EN 61869-3: Mérőtranszformátorok. 3. rész: Induktív feszültségváltók ki-

egészítő követelményei  
szabványok előírásainak megfelelt, mert 
- az adattábla és a kapcsok jelölése megfelelt az előírásoknak, 
- a mért hibák értékei kisebbek, mint az előírt határértékek, 
- a zárlatbiztossági vizsgálat előtt és után mért hibák értékeinek eltérései kisebbek, 
mint [2] 7.2.301 b) pontban előírt határérték, 
- a feszültségváltó primer tekercse a 15x(+75kV) és a 15x(-75kV) lökőfeszültségű 
igénybevételt kiállotta, 
- a feszültségváltó primer tekercse a zárlatbiztossági vizsgálat előtti 28kVEFF-30s-
200Hz és a zárlatbiztossági vizsgálat utáni 25,2kVEFF-30s – 200Hz igénybevételt kiállotta, 
- feszültségváltó szekunder tekercsei a zárlatbiztossági vizsgálat előtti 3kVEFF-1perc 
és a zárlatbiztossági vizsgálat utáni 2,7kVEFF-1perc ipari frekvenciás igénybevételt kiállot-
ták, 
- a zárlatbiztossági vizsgálat előtt és után a részleges kisülés látszólagos töltésének 
mért értéke [1] 5.3.3 pontjában megadott határérték alatt maradt, 
- a zárlatbiztossági vizsgálat sikeres volt, mert az (1a-1n) és (2a-2n) tekercsek rövid-
zárása esetén 6,52kV primer feszültség és 1,05s zárlati idő paraméterekkel elvégzett kap-
csolás után [2] 7.2.301 pontjában leírt  a)…d)  feltételek teljesültek: 

a) a zárlati kapcsolás után nem volt látható sérülés 
b) a hibák nem tértek el nagyobb mértékben a vizsgálatok előtt feljegyzett értéktől, 

mint a pontossági osztály hibahatárainak a fele 
c) a 90%-os vizsgálati feszültség mellett kiállotta az előírt villamos vizsgálatokat 
d) a szigetelés nem mutatott sérülést, a szigetelést a vezető környezetében nem 

kellett vizsgálni, mert a tekercsek áramsűrűsége zárlatkor  < 180A/mm2 volt. 
- a három lépésben elvégzett melegedési vizsgálatnál a 200VA + 200VA határtelje-
sítménnyel történő vizsgálatnál mért legnagyobb melegedés is csak  Δθ = 24,6K << 85K. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SZÁMOZOTT OLDAL: 19 OSZCILLOGRAM: 1 FÉNYKÉP: 5 

ÁBRA: 12 TÁBLÁZAT: 11 RAJZ:  1 

 

A vizsgálatnál alkalmazott szabványok: 
[1]  MSZ EN 61869-1 (2009. nov.): Mérőtranszformátorok. 1. rész: Általános követelmények                         
[2]  MSZ EN 61869-3 (2013. júl.): Mérőtranszformátorok. 3. rész: Induktív feszültségváltók kiegészítő köve-
telményei. 
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2. VIZSGÁLATI PROGRAM, ELŐÍRÁSOK ÉS AZ ALKALMAZOTT MÓDSZER 

 

A feszültségváltón (továbbiakban FV) a vonatkozó MSZ EN 61869-1 és MSZ EN 61869-3 
(IEC 61869-1 és IEC 61869-3) szabvány szerinti összes típus ill. darabvizsgálatot kellett 
elvégezni a fenti szabványokban részletezett vizsgálati áramkörökben és vizsgálati mód-
szerrel. 
 

3. A PRÓBATÁRGY AZONOSÍTÁSA 

3.1 MŰSZAKI ADATOK ÉS JELLEMZŐK 

Típusa / Gyári száma / Gyártási év:                                 DFM-12 / 424011/14 - 2014 
     Gyártó:                                                    Transzvill Mérőváltó Gyártó és Forgalmazó Zrt.                                                
    Névleges primer feszültség (Ipr):                                      A – N:  11000:√3 V 
    Szekunder tekercsek:                                                      1a – 1n    /  2a – 2n    /  da - dn 
    Névleges szekunder feszültségek:                                  100:√3 V  /  100:√3 V  / 100:3 V      
    Névleges teljesítmények (Sr):                                          10VA        /  10VA       /  25VA 
    Névleges határteljesítmények:                                         200VA     /   200VA     /  25VA 
    Pontossági osztály:                                                           0,2          /   3P           /  6P 
    Névleges feszültségtényező:                                            1,9 – 8 h 
    Névleges frekvencia:                                                         50Hz 
    Készülék legnagyobb üzemfeszültsége (Um):                   12kV 
    Névleges lökő próbafeszültség:                                        75kV 
    Névleges ipari frekvenciás próbafeszültség:                     28kV 
    Tömeg:                                                                              25 kg 
    Hőmérsékletosztály:                                                          B 
 
A gyártó által közölt adatok: 
- primer tekercs - 13116 menet:     Ø 0,224mm / Cu 
- 1a -1n tekercs - 120 menet:     Ø 1,5mm / Cu    
- 2a - 2n tekercs - 120 menet:     Ø 1,5mm / Cu  
- da – dn jelző tekercs – 69 menet:     Ø 1,0mm / Cu 
 

3.2   A FESZÜLTSÉGVÁLTÓ AZONOSÍTÁSA, KAPOCSJELŐLÉSEK ÉS AZ ADATTÁBLA ELLENŐRZÉSE 

A megrendelő ill. a gyártó nyilatkozott arról, hogy a próbatárgy megfelel a csatolt DFM12-
100 sz. rajznak, Infoware Zárlati Próbaállomása ezt részleteiben nem ellenőrizte. 
A feltüntetett adatok megfelelnek a vonatkozó MSZ EN 61869-1 és MSZ EN 61869-3 
szabványok (továbbiakban [1] és [2] szabvány) 6.13 pont szerinti követelményeknek. Az 
adattáblát az 5. fénykép mutatja. 
A tekercsek megfelelő polaritását méréssel ellenőriztük. 
 

4. A VIZSGÁLATOK ISMERTETÉSE  

Miután ugyanazon az FV-on végezzük el a villamos szilárdsági és zárlatbiztossági vizsgá-
latokat, a pontossági méréseket és a [2]–ben előírt darabvizsgálatokat a vizsgálat sorozat 
kezdetekor és a zárlatbiztossági vizsgálatok után is elvégeztük. 
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4.1 PONTOSSÁG  VIZSGÁLATA 
 
[2] 5.6.301.3 és 5.6.302.3 pontjaiban előírt legnagyobb hiba értékeket az alábbi két táblá-
zatban foglaltuk össze: 
 
1. Táblázat: Mérő feszültségváltók előírt feszültséghiba és szöghiba határai 

Pontossági 
osztály 

Feszültség- (áttételi) hiba   
80….120% közötti feszültségnél  és 
0…100% cosφ=1 névleges teher és 
25…100% cosφ=0,8 névleges teher  

esetén   
[ ± %] 

Szöghiba 
80….120% közötti feszültségnél  és 
 0…100% cosφ=1 névleges teher és 
25…100% cosφ=0,8 névleges teher  

esetén   
 [ ± perc] 

0,2 0,2 10 

 
2. Táblázat: Védelmi feszültségváltók és maradékfeszültség tekercs előírt feszültséghiba és szöghiba 
határai 

Pontossági 
osztály 

Feszültség- (áttételi) hiba   
5….190% közötti feszültségnél  és 

0…100% cosφ=1 névleges teher és 
25…100% cosφ=0,8 névleges teher  

esetén   
[ ± %] 

Szöghiba 
80….120% közötti feszültségnél  és 
0…100% cosφ=1 névleges teher és 
25…100% cosφ=0,8 névleges teher  

esetén   
 [ ± perc] 

3P 3,0 * 120 * 

6P 6,0 * 240 * 

   * 2% feszültségnél a hiba a táblázatban adott értékek 2-szerese lehet 

 
A feszültségpróbák és a zárlati vizsgálat előtt mért pontossági értékeket a 3. táblázat, a 
feszültségpróbák és a zárlati vizsgálat után mért értékeket az 4. táblázat mutatja. 
 

3.Táblázat: Feszültségpróbák és a zárlati vizsgálat előtt mért pontossági értékek 
1) 

Feszültség a névle-
ges fesz. %-ában 

1. (1a-1n) szekunder tekercs 2.  (2a-2n) szekunder tekercs 

S1 =10VA   
S2 = 10VA 

S1 =2,5VA   
S2 = 0VA 

S1 =10VA   
S2 = 10VA 

S1 = 0VA   
S2 = 2,5VA 

h (%) δ (perc) h (%) δ (perc) h (%) δ (perc) h (%) δ (perc) 

190     -0,12 +4,82 +0,10 +3,08 

120 -0,07 +5,39 +0,11 +3,21 -0,10 +4,61 +0,09 +2,88 

100 -0,07 +5,31 +0,11 +3,16 -0,10 +4,49 +0,09 +2,78 

80 -0,08 +5,23 +0,10 +3,10     

5     -0,16 +4,74 +0,05 +3,68 

2     -0,18 +5,79 +0,02 +3,28 

 
Feszültség a névle-
ges fesz. %-ában 

3. (da-dn) szekunder tekercs 

S3 =25VA   S3 =0VA   

h (%) δ (perc) h (%) δ (perc) 

190 -1,28 +21,29   

100   -0,29 +1,99 

5   -0,33 +2,09 

2   -0,38 +1,99 
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4.Táblázat: Feszültségpróbák és a zárlati vizsgálat után mért pontossági értékek 

1) 

Feszültség a névle-
ges fesz. %-ában 

1. (1a-1n) szekunder tekercs 2.  (2a-2n) szekunder tekercs 

S1 =10VA   
S2 = 10VA 

S1 =2,5VA   
S2 = 0VA 

S1 =10VA   
S2 = 10VA 

S1 = 0VA   
S2 = 2,5VA 

h (%) δ (perc) h (%) δ (perc) h (%) δ (perc) h (%) δ (perc) 

190     -0,09 +4,83 +0,09 +3,41 

120 -0,07 +5,31 +0,10 +3,40 -0,09 +4,40 +0,08 +3,00 

100 -0,07 +5,31 +0,10 +3,30 -0,09 +4,32 +0,08 +2,90 

80 -0,08 +5,11 +0,10 +3,20     

5     -0,15 +4,62 +0,03 +3,30 

2     -0,19 +5,62 -0,02 +3,93 

 
Feszültség a névle-
ges fesz. %-ában 

3. (da-dn) szekunder tekercs 

S3 =25VA   S3 =0VA   

h (%) δ (perc) h (%) δ (perc) 

190 -1,23 +19,9   

100   -0,30 +2,06 

5   -0,34 +2,06 

2   -0,41 +2,96 

1)  A hibák mérését az Infoware mérnökének jelenlétében a Transzvill Zrt. mérőlaboratóriumában végeztük el, a feszült-
ségváltó mérőberendezés MKEH kalibrálási bizonyítványának száma: EÁT – 0006/2012.  

 
A vizsgálat eredménye sikeres, mert 
- a mért hibák értékei kisebbek, mint az előírt határértékek 
- a zárlat előtt és után mért hibák értékeinek eltérései kisebbek, mint [2] 7.2.301 b) 
pontban előírt határérték (eltérés kisebb legyen, mint a pontossági osztály hibahatárainak 
a fele). 
 
4.2 LÖKŐ PRÓBAFESZÜLTSÉGŰ VIZSGÁLATOK 
 
A vizsgálatok során a szekunder tekercseket és a FV vas alaplapját földeltük. A lökéseket 
a primer tekercs „A” kapcsára adtuk, az „N”  kapcsot és a szekunder tekercseket egy pon-
ton földeltük. A vizsgálati áramkörben elhelyezett próbatárgyat az 1. fénykép mutatja.  
 
 [2] 7.2.3  pontja szerint elvégzett vizsgálatokat az 5. táblázatban foglaltuk  össze, a 2 x 15 
lökést az 1. és 2. ábra mutatja. 
 
 5. táblázat: Lökő próbafeszültségű vizsgálatok 

Lökés  
Homlokidő / hát félértékidő 

[μs / μs] 

Lökés csúcsértéke 
[kV] 

Lökések- /  
átütések száma 

Minősítés 

1,17 / 53 74,8…76,4 15 / 0 sikeres 

1,17 / 53 74,9…75,6 15 / 0 sikeres 

 
4.3 IPARI FREKVENCIÁJÚ FESZÜLTSÉGPRÓBA 
 
4.3.1 Primer tekercs vizsgálata 
 
4.3.1.1 Primer tekercs vizsgálata a zárlatbiztossági vizsgálat előtt 
 
A vizsgálatot [2]  7.3.1 pontja szerint a primer tekercs és a föld közé kapcsolt feszültséggel 
végeztük el, miközben az áramváltó alaplapját és a szekunder tekercseit földeltük. A  FV a 
Transzvill Zrt. laboratóriumában, az Infoware mérnökének jelenlétében elvégzett 28kVEFF 
értékű, 200Hz – 30s próbafeszültséget meghibásodás nélkül kiállotta. 
 



INFOWARE Rt. 

ZÁRLATI PRÓBAÁLLOMÁS 
VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV SZÁM: 

ZP 336/ 2014 

OLDALSZÁM: 

6/19 

 

                                            

4.3.1.2 Primer tekercs vizsgálata a zárlatbiztossági vizsgálat után 
 
Az előző 4.3.1.1 pontban leírt vizsgálatot 0,9 x 28 = 25,2kVEFF feszültséggel megismétel-
tük. A FV a [2] 7.2.301 pontja szerinti 25,2kVEFF értékű, 200Hz – 30s próbafeszültséget 
meghibásodás nélkül kiállotta. 
 
4.3.2 Szekunder tekercs vizsgálata 
 
4.3.2.1 Szekunder  tekercsek vizsgálata a zárlatbiztossági vizsgálat előtt 
 
A vizsgálatot [1] 7.3.4 pontja szerint, egymás után sorban a szekunder tekercs és a föld 
közé kapcsolt feszültséggel végeztük el, miközben a FV alaplapját és az összes nem vizs-
gált  tekercset földeltük. 
A próbatárgy szekunder tekercsei a vizsgálati 3kVEFF értékű, 50Hz - 1 perces próbafe-
szültséget meghibásodás nélkül kiállották. 
 
4.3.2.2 Szekunder  tekercs vizsgálata a zárlatbiztossági vizsgálat után 
 
Az előző 4.3.2.1 pontban leírt vizsgálatot 0,9 x 3 = 2,7kVEFF feszültséggel megismételtük. 
A próbatárgy szekunder tekercsei [2] 7.2.301 pont szerinti 2,7kVEFF értékű, 50Hz -  1 per-
ces próbafeszültséget meghibásodás nélkül kiállották. 
 
4.4 RÉSZLEGES LETÖRÉS LÁTSZÓLAGOS TÖLTÉSÉNEK MÉRÉSE 
 
A vizsgálatot [1] 7.3.2 pontja szerinti B eljárással, [1] 6. ábrája szerinti vizsgáló áramkör-
ben végeztük el. A vizsgálati áramkörben elhelyezett próbatárgyat a 2. fénykép mutatja. A 
zárlatbiztossági vizsgálat előtt és után mért értékeket a 6. táblázat tartalmazza.  
 
6. táblázat: Részleges letörés látszólagos töltésének mért értékei 

Mérés ideje Vizsgálati feszültség 
[kVEFF] 

Látszólagos töltés Eredmény,  
megjegyzés 

 
Mért érték 

[pC] 
Háttérzaj 

[pC] 
Szabványos 

határérték  [pC] 

Zárlati  
vizsgálat  

előtt 

0,8 x 28 = 22,4kV  –  60s -  
~ 0,5 

-  
sikeres 1,2 x 12 = 14,4 8 50 

1,2 x 12 / 3  = 8,31 
1 20 

Zárlati  
vizsgálat  

után 

22,4kV  – 60s   
~ 0,5 

-  
sikeres 14,4 5 50 

8,31 1 20 

 

 
4.5 ZÁRLATBIZTOSSÁGI VIZSGÁLAT 
 

A vizsgálatot [2] 7.2.301 pontja és a megrendelő előírásai szerint a mérő- és a védelmi 
tekercsek egyidejű rövidzárása és a maradékfeszültség-tekercs üres állapotában végeztük 
el. Az áramkör kialakítását a 3. ábra és a 3. fénykép mutatja. 
A feszültség PT próbatárgyra való rákapcsolása és 1s utáni megszakítása az ábrán és a 
fényképen látható ABB20 jelű megszakítóval történt. 
A zárlati kapcsolást jellemzőit a 7. táblázat és a 20140725 – 2 sz. oszcillogram mutatja. 
 
A sugarak sorrendje: 
-  UTÁP  -  PT primer feszültsége 
-  Ipr -  PT primer árama 
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-  I1 -  rövidrezárt 1a – 1n tekercs árama 
-  I2 -  rövidrezárt 2a – 2n tekercs árama 
 
7. Táblázat: A FV zárlati vizsgálata 

Oszc. száma Primer  
tápfeszültség 

kV 

Primer te-
kercs árama 

A 

1a-1n te-
kercs árama 

A 

2a-2n te-
kercs árama 

A 

Zárlati idő 
s 

Megjegyzés 

20140725-2 6,52 1,465 76,6 82,6 1,05 sikeres 

    
A zárlatbiztossági vizsgálat sikeres volt, mert  [2] 7.2.301  pontjában leírt  a)…d)  feltételek 
teljesültek: 

a)  zárlati kapcsolás után nem volt látható sérülés 
b)  a hibák nem tértek el nagyobb mértékben a vizsgálatok előtt feljegyzett értéktől, 
mint a pontossági osztály hibahatárainak a fele 
c)  a 90%-os vizsgálati feszültség mellett kiállotta az előírt villamos szilárdsági vizs-
gálatokat 
d)  a szigetelés nem mutatott sérülést, a szigetelést a vezető környezetében nem 
kellett vizsgálni, mert  
- A-N tekercs áramsűrűsége 1,465A/0,0394mm2 = 37,2A/mm2  < 180A/mm2, 
- 1a-1n tekercs áramsűrűsége 76,6A/1,767mm2 = 43,4A/mm2  < 180A/mm2, 
- 2a-2n tekercs áramsűrűsége 82,6A/1,767mm2 = 46,7A/mm2  < 180A/mm2. 
 

4.6 MELEGEDÉSI VIZSGÁLAT 
 
A melegedési mérést azonos típusú, az 1. oldalon megadott névleges adatokkal azonos 
jellemzőkkel rendelkező 424004/14 gyári számú próbatárgyon végeztük el. 
A melegedési mérést a zárlati vizsgálat 3. ábra szerinti áramkörében végeztük el, a mérési 
elrendezést a 4. fénykép mutatja. A környezeti hőmérsékletet 4 olajba merített hőelemmel 
mértük. 
A melegedés számításához szükséges „hideg” ellenállások mért értékei tK1 = 26,5oC hő-
mérsékleten: 
- primer tekercs: RPRh = 2032 ohm 
- 1a – 1n tekercs: R1h = 0,3341 ohm 
- 2a – 2n tekercs: R2h = 0,3038 ohm 
- da – dn tekercs: R3h = 0,3663 ohm 
 
A méréseket [2] 7.2.2 pontja szerint három lépésben végeztük el. 
 
4.6.1 Melegedés mérése névleges feszültség és a tekercsek határteljesítménye esetén 
 
[2] 7.2.2 a) pont második bekezdése szerint az (1a – 1n) és (2a – 2n) szekunder tekercse-
ket a 200VA + 200VA határteljesítményükkel terheltük, a (da - dn) tekercs terheletlen volt. 
 
A terhelő (burden) ellenállások: Rb1 = Rb2 = (100/√3)2 / 200 = 16,67 ohm. 
 
A primer tekercs feszültsége UPR = 11 / √3 = 6,35kV  volt, a primer tekercs feszültségének 
mérése a Próbaállomás feszültségváltójával történt. 
 
A melegítés folyamán a tekercsek sarkain mért feszültségeket a 4. ábra, az állandósult 
állapotban, 16,7óra melegítés után mért „meleg” ellenállások lehűlési görbéit az 5. és 6. 
ábra mutatja. 
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A tekercsek feszültség / áram mérése METEX multiméterekkel történt. 
A feszültség lekapcsolásakor a 4 környezeti hőmérséklet átlaga: tK2 = 25,1oC volt. 
A t=0 időpontra extrapolált időponthoz tartozó Rm „meleg” ellenállások ismeretében a te-
kercsek hőmérséklete az alábbi képlettel számítható: 
 

θm = 
Rh

Rm
 (235 + tk1) – 235              a tekercs melegedése:  Δθ = θm – tk2 

 
A mért és számolt értékeket az alábbi 8. táblázat tartalmazza. 
 
8. Táblázat: 6,35kV és 200VA + 200VA esetén mért melegedések 

Tekercs Rm  
(ohm) 

Rh 

 (ohm) 
θm  

(
o
C) 

tK2  
(
o
C) 

Δθ 
(K) 

Megengedett 
(K) 

primer 2201 2032 48,2  
25,1 

23,1  
85 1a – 1n 0,3638 0,3341 49,7 24,6 

2a – 2n 0,3293 0,3038 48,4 23,3 

da - dn 0,3942 0,3663 46,4 21,3 

 

4.6.2 A Melegedés mérése 1,2 x 6,35kV feszültség és a tekercsek névleges terhelése 
esetén 
 
Másnap, tehát a próbatárgy hideg állapotában kezdett, [2] 7.2.2 a) pont szerint elvégzett 
második mérésnél mindhárom tekercset a névleges terhelésével terheltük, a primer te-
kercs feszültsége 1,2 x 6,35 = 7,62kV  volt. 
 
A terhelő ellenállások: Rb1 = Rb2 = (100/√3)2 / 10 = 333,3 ohm 
    Rb3 = (100/3)2 / 25 = 44,4 ohm 
 
A melegítés folyamán a tekercsek sarkain mért feszültségeket a 7. ábra kb. 6:25-ig terjedő 
szakasza mutatja. Az állandósult állapotban, ~18 óra melegítés után mért „meleg” ellenál-
lások lehűlési görbéit az 8. és 9. ábra mutatja. 
A feszültség lekapcsolásakor a 4 környezeti hőmérséklet átlaga: tK2 = 25,5oC volt. 
A mért és számolt értékeket az alábbi 9. táblázat tartalmazza. 
 
9. Táblázat:    1,2 x 6,35kV és 10VA + 10VA + 25VA esetén mért melegedések 

Tekercs Rm  
(ohm) 

Rh 

 (ohm) 
θm  

(
o
C) 

tK2  
(
o
C) 

Δθ 
(K) 

Megengedett 
(K) 

primer 2070,5 2032 31,4  
25,5 

5,9  
85 1a – 1n 0,3406 0,3341 31,6 6,1 

2a – 2n 0,3102 0,3038 32,0 6,5 

da - dn 0,3743 0,3663 32,2 6,7 

 

4.6.3 A Melegedés mérése 1,9 x 6,35kV – 8óra feszültség és a tekercsek névleges terhe-
lése esetén 
 
[2] 7.2.2 c) pont előírása szerint az előző, 4.6.2 pontban tárgyalt melegedés mérés kb. 16 
perc ideig rögzített lehűlési görbéinek felvétele után azonnal 1,9 x 6,35 = 12,07kV-ra emel-
tük a próbatárgy primer feszültségét. 
 
A terhelő ellenállások nem változtak: Rb1 = Rb2 = (100/√3)2 / 10 = 333,3 ohm 
      Rb3 = (100/3)2 / 25 = 44,4 ohm 
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A 8 órás melegítés folyamán a tekercsek sarkain mért feszültségeket a 10. ábra mutatja. A 
melegítés után mért „meleg” ellenállások lehűlési görbéit az 11. és 12. ábra mutatja. 
A feszültség lekapcsolásakor a 4 környezeti hőmérséklet átlaga: tK2 = 27,5oC volt. 
 
A mért és számolt értékeket az alábbi 10. táblázat tartalmazza. 
 
10. Táblázat: 1,9 x 6,35kV és 10VA + 10VA + 25VA  terhelés esetén mért melegedések 

Tekercs Rm  
(ohm) 

Rh 

 (ohm) 
θm  

(
o
C) 

tK2  
(
o
C) 

Δθ 
(K) 

Megengedett 
(K) 

primer 2118 2032 37,6  
27,5 

10,1  
85 1a – 1n 0,3507 0,3341 39,5 12,0 

2a – 2n 0,3198 0,3038 40,3 12,8 

da - dn 0,3862 0,3663 40,7 13,2 

 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a próbatárgy a vonatkozó szabvány melegedési 
előírásainak megfelelt. 
 
4. A VIZSGÁLAT SORÁN HASZNÁLT BERENDEZEZÉSEK, MÉRŐESZKÖZÖK 
 

11. Táblázat: Méréseknél használt műszerek jegyzéke 

Megnevezés gyártó típus Gyári szám OP Kalib jkv JEL 

Áramváltó GANZ 
MAK 86/60 

400/5 

822497 0.5 MKJ08L063 CT 

822498 0.5 MKJ08L064 CT 

Feszültségváltó TRANSVILL 
FM24 

3000/100V 
432001 0.5 MKJ10L022 VT 

Hőmérsékleti 
adatgyűjtő 

Ahlborn THERM5500 A2719105 1 °C MKJ13L052 THERM 

Lökőgenerátor 
rendszer 

Impulsphysik 
Gmbh 

ISOLEX 
125-250kV 

415.221.010.01 2 MKJ13L051 LI 

Multiméter METEX M4650CR 

GE510858  0,05 K/45698 200mV 

GE510868  0,05 K/45697 200mV 

GE510750  0,5 K/45695 200mA 

GE510736 0,05 K/45696 200mV 

Multiméter NORMA MP12 
CN18661XB  0,1 K/45700 200mV 

CG08477XB  0,1 K/45700 200mV 

Multiméter HP 34401A 3146A32584 0.1 0907/2012 Rpr 

Részleges kisü-
lésmérő rendszer 

TETTEX 9124 134541 5 MKJ13L004 PD 

Szigetelésvizsgáló RFT WIP-6 33126 2 MKJ13L049 ISOL 

Tranziensrekorder HS ITR-7068 001 0.5 MKJ12L029 TR 

A kalibrálási vagy ellenőrzési dokumentumok alapján a berendezésekkel és/vagy mérőeszközökkel végzett mérések eredménye az 
országos etalonra visszavezethető. 

 
Feszültségmérés hibája:      ≤ ± 1% 
Hőmérséklet mérésének hibája:      ≤ ± 1,0 

o
C 

Ellenállás mérésének hibája:      ≤ ± 0,85% 
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1. ábra:  + polaritású lökések 

 

 
2. ábra:  -  polaritású lökések 
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3. ábra: Zárlati vizsgálat áramköre 

 
 

 
4. ábra: A primer tekercs feszültsége és a szekunder tekercsek kapcsain mért feszültségek (V)  

az 1x6,35kV –    200VA + 200VA  - 16,7 órás melegedés folyamán 
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5. ábra: Primer tekercs RPR ellenállása (ohm) az idő (s) függvényében 

 

 
6. ábra: R1, R2 és R3 tekercsek ellenállása (ohm) az idő (s) függvényében 
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7. ábra: A primer tekercs feszültsége és a szekunder tekercsek kapcsain mért feszültségek (V)  

az 1,2 x 6,35kV - 18órás melegedés folyamán 
 

 
8. ábra: Primer tekercs RPR ellenállása (ohm) az idő (s) függvényében 
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9. ábra: R1, R2 és R3 tekercsek ellenállása (ohm) az idő (s) függvényében 

 
 

 
10. ábra: A primer tekercs feszültsége és a szekunder tekercsek kapcsain mért feszültségek (V)  

az 1,9 x 6,35kV - 8 órás melegedés folyamán 
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11. ábra: Primer tekercs RPR ellenállása (ohm) az idő (s) függvényében 

 

 
12. ábra: R1, R2 és R3 tekercsek ellenállása (ohm) az idő (s) függvényében 
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Oszc. 20140725 - 2 
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  1. fénykép                                                                        2. fénykép 

 
 

   
3. fénykép 
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4. fénykép 

 

 5. fénykép 
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