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1. Rövidítések jegyzéke
a
at
ca
cb
cc
cs
ct
CD;CDJ
CL
CPM
CRL
EB
H
HP
i
KS1
KS1W
KS2
KS2W
L1
L2
L3
L4
L
LEMP
LP
LPL
LPS
LPZ
m
ND
NM
NG
PB
PEB
PSPD
R
R1
R2
R3
R4
RA

amortizációs ráta
amortizációs idő
állatok értéke az övezetben, pénzben kifejezve
építmény övezetének értéke, pénzben kifejezve
övezetben lévő javak értéke, pénzben kifejezve
belső rendszerek értéke az övezetben (beleértve a funkciójukat is) pénzben kifejezve
az építmény teljes értéke, pénzben kifejezve
elhelyezkedési tényező
teljes veszteség éves költsége védelmi intézkedések nélkül
a kiválasztott védelmi intézkedések éves költsége
megmaradó veszteségek költsége védelmi intézkedések mellett
villámvédelmi potenciálkiegyenlítés – Lightning Equipotential Bonding
az építmény magassága
az építmény legmagasabb pontja
kamatláb
tényező, amely az építmény árnyékolásának hatékonyságát veszi figyelembe (külső
térbeli árnyékolás)
az árnyékolás hálóosztása az építményben
tényező, amely az építmény belsejében az árnyékolás hatékonyságát veszi figyelembe
(belső térbeli árnyékolás)
az árnyékolás hálóosztása az építmény belsejében
emberi élet elvesztése
közszolgáltatás kiesése
pótolhatatlan kulturális örökség elvesztése
gazdasági veszteségek
az építmény hossza
elektromágneses villámimpulzus – Lightning ElectroMagnetic imPulse
villámvédelem – Lightning Protection (villámvédelmi rendszerből (LPS) és a LEMP elleni
védelmi intézkedésekből áll)
villámvédelmi szint – Lightning Protection Level
villámvédelmi rendszer – Lightning Proctection System
villámvédelmi zóna – Lightning Protection Zone (olyan zóna, ahol az elektromágneses
környezet a villámveszélyeztetés szempontjából definiálva van)
karbantartási ráta
az építményt érő villámcsapások által okozott veszélyes események száma
az építmény környezetét érő villámcsapások által okozott veszélyes események száma
villámsűrűség
építményben keletkező fizikai károsodás valószínűsége villámcsapás következtében
károsodás valószínűsége villámvédelmi potenciálkiegyenlítés esetén
belső rendszerek károsodásának valószínűsége koordinált túlfeszültség-védelmi (SPD)
intézkedések esetén
kockázat
emberi élet elvesztésének kockázata építményben
közszolgáltatás kiesésének kockázata építményben
pótolhatatlan kulturális örökség elvesztésének kockázata építményben
gazdasági érték elvesztésének kockázata építményben
kockázati összetevő (élőlények sérülése – építményt érő villámcsapások)
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RT

kockázati összetevő (építményben keletkező fizikai károsodás - építményt érő
villámcsapások)
kockázati összetevő (belső rendszerek kiesése - építményt érő villámcsapások)
kockázati összetevő (belső rendszerek kiesése – építmény környezetét érő
villámcsapások)
kockázati összetevő (élőlények sérülése – csatlakozó vezetéket érő villámcsapás)
kockázati összetevő (építményben keletkező fizikai károsodás – csatlakozó vezetéket érő
villámcsapás)
kockázati összetevő (belső rendszerek kiesése – csatlakozó vezetéket érő
villámcsapások)
kockázati összetevő (belső rendszerek kiesése – csatlakozó vezeték környezetét érő
villámcsapások)
elfogadható kockázat (a kárkockázat legnagyobb értéke, amely a védendő építmény

rf

esetében még elfogadható)
csökkentő tényező, amely egy építmény tűzkockázatát figyelembe veszi

RB
RC
RM
RU
RV
RW
RZ

rp
SM
SPD
SPM
tex
W
Z(Ö)

csökkentő tényező, amely a tűz következményeinek csökkentésére irányuló
intézkedéseket figyelembe veszi
éves megtakarítás
túlfeszültség-védelmi készülék – surge protective device
LEMP elleni védelmi intézkedések (intézkedések a LEMP által okozott villamos és
elektronikus rendszerek kiesése kockázatának csökkentésére)
a veszélyes, robbanóképes atmoszféra jelenlétének időtartama
az építmény szélessége
övezetek az építményben

2. Szabványi alapok
A(z) MSZ EN 62305 szabványsorozat az alábbi részekből áll:
- MSZ EN 62305-1:2011 - „Villámvédelem – 1. rész: Általános alapelvek“
- MSZ EN 62305-2:2012 - „Villámvédelem – 2. rész: Kockázatkezelés”
- MSZ EN 62305-3:2011 - „Villámvédelem – 3. rész: Építmények fizikai károsodása és életveszély“
- MSZ EN 62305-4:2011 - „Villámvédelem – 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek épületekben“

3. Kárkockázat és kárforrások
A villámcsapás következtében kialakuló károk elkerülése érdekében célzott védelmi intézkedéseket kell a
védendő építményen végrehajtani. A(z) MSZ EN 62305-2:2012 szabványban leírt kockázatkezelés, olyan
kockázatelemzést tartalmaz, amelynek segítségével az építmény védelmi igénye a villámcsapásokkal
kapcsolatban meghatározható. A kockázatkezelés célja, hogy a kockázatot védelmi intézkedésekkel
elfogadható szintre csökkentsük.
A kockázatok bemutatása érdekében a vizsgálandó építményt először bárminemű védelmi intézkedés
nélkül vizsgáljuk meg (jelenlegi állapot). Az építményt, valamint a csatlakozóvezetéket érő
közvetlen/közvetett villámcsapás okozta veszélyeket R kárkockázatnak nevezzük. A kárkockázat a
lehetséges éves veszteség mérőszáma. Egy tetszőleges építmény esetében a meghatározandó
kockázatok az alábbiak lehetnek:
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• R1 kockázat:
• R2 kockázat:
• R3 kockázat:
• R4 kockázat:

Emberi élet elvesztésének kockázata;
Közszolgáltatás kiesésének kockázata;
Pótolhatatlan kulturális örökség elvesztésének kockázata;
Gazdasági veszteségek kockázta;

Ezen kockázatokat együtt, vagy csak egyes kockázatokat is lehet értékelni, a választott nézőpont alapján.
Minden kockázathoz meghatározásra került egy un. tolerálható, elfogadható kockázat számérték
formájában. Annak érdekében, hogy az elfogadható kockázatot elérjük, műszakilag és gazdaságilag
optimalizált védelmi intézkedéseket határozunk meg, pl. külső villámvédelmi intézkedéseket a(z) MSZ EN
62305-3:2011 alapján, ill. túlfeszültség-védelmi intézkedéseket (SPM - Surge Protective Measures) a(z)
MSZ EN 62305-4:2011 alapján.
Annak érdekében, hogy a veszélyek súlypontját pontosabban meg lehessen határozni, az egyes
kockázatokat részleteiben is meg kell vizsgálni. Minden kockázat kockázati összetevők összegéből áll.
• R1 = RA + RB + RC + RM + RU + RV + RW + RZ
• R2 = RB + RC + RM + RV + RW + RZ
• R 3 = R B + RV
• R4 = RA + RB + RC + RM + RU + RV + RW + RZ
Minden kockázati összetevő egy meghatározott veszélyt ír le. A kockázati összetevőkből eredeztethetők a
lehetséges veszteségek. A veszteségek, amelyek a villámhatás következtében kialakulhatnak a
következők lehetnek:
• L1 = Emberi élet elvesztése
• L2 = Közszolgáltatás kiesése
• L3 = Pótolhatatlan kulturális örökség elvesztése
• L4 = Gazdasági veszteségek
Az egyes kockázati összetevőkhöz a lehetséges veszteségeket a következők alapján lehet hozzárendelni.
Az egyes kockázati összetevőket a kárforrások szerint csoportosíthatjuk.

S1 kárforrás:
RA

Az építményt érő közvetlen villámcsapás által létrejövő kockázati
összetevők

Élőlények sérülésére vonatkozó komponens. A villámcsapás által okozott érintési- vagy
lépésfeszültség miatti villamos áramütés következtében az építményben vagy az építmény
körül a levezetők 3 m-es környezetében alakul ki. A kockázatszámításban az L1
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veszteségnél, továbbá mezőgazdasági üzemek esetében a haszonállatok lehetséges
elvesztéseként az L4 kárforrásnál kell figyelembe venni.
RB

Komponens, ami fizikai károsodásra vonatkozik az építményen belül kialakuló veszélyes
szikraképződés következtében létrejövő tűz és robbanás miatt. A vizsgált építmény
környezete is veszélyben lehet. Minden veszteségfajtánál (L1, L2, L3, L4) felléphet.

RC

Komponens, ami LEMP következtében a belső rendszerek kiesésére vonatkozik. Az L2 és
L4 veszteségtípus minden esetben felléphet, ezen kívül esetenként az L1 veszteség is
megjelenhet, olyan létesítmények esetében, ahol robbanásveszélyes zóna van jelen illetve
kórházakban és más létesítményekben, ahol a belső rendszerek kiesése közvetlenül az
emberi élet veszélyeztetését okozhatja.

S2 kárforrás:
RM

Az építmény környezetét érő villámcsapás által az építményben létrejövő
kockázati összetevők

Komponens, ami LEMP következtében a belső rendszerek kiesésére vonatkozik. Az L2 és
L4 veszteségfajta minden esetben felléphet, ezen kívül esetenként az L1 veszteség is
megjelenhet, olyan létesítmények esetében, ahol robbanásveszélyes zóna van jelen illetve
kórházakban és más létesítményekben, ahol a belső rendszerek kiesése közvetlenül az
emberi élet veszélyeztetését okozhatja.

S3 kárforrás:

A csatlakozóvezetéket érő közvetlen villámcsapás által az építményben
létrejövő kockázati összetevők

RU

Élőlények sérülésére vonatkozó komponens. A lépésfeszültség miatti villamos áramütés
következtében az építményben alakulhat ki. A kockázatszámításban az L1 veszteségnél,
továbbá mezőgazdasági üzemek esetében a haszonállatok lehetséges elvesztéseként az
L4 kárforrásnál kell figyelembe venni.

RV

Komponens, ami a csatlakozó vezetékben folyó és az építménybe bevezetett villámáram
által okozott fizikai károsodásra vonatkozik. (Tűz vagy robbanás kialakulása veszélyes
szikraképződés következtében a külső installáció és az építményben lévő fémes vezető
részek között, ami általában a csatlakozóvezeték építménybe történő belépési pontján
alakul ki). Minden veszteségtípus (L1, L2, L3, L4) kialakulhat.

RW

Komponens, ami LEMP következtében a belső rendszerek kiesésére vonatkozik. A
csatlakozóvezetékben keletkező túlfeszültségek okozzák, ami a csatlakozóvezeték mentén
az építménybe is bevezetésre kerül. Az L2 és L4 veszteségtípus minden esetben felléphet,
ezen kívül esetenként az L1 veszteség is megjelenhet, olyan létesítmények esetében, ahol
robbanásveszélyes zóna van jelen illetve kórházakban és más létesítményekben, ahol a
belső rendszerek kiesése közvetlenül az emberi élet veszélyeztetését okozhatja.

S4 kárforrás:
RZ

A csatlakozóvezeték környezetét érő villámcsapás által az építményben
létrejövő kockázati összetevők

Komponens, ami LEMP következtében a belső rendszerek kiesésére vonatkozik. A
csatlakozóvezetékben keletkező túlfeszültségek okozzák, ami a csatlakozóvezeték mentén
az építménybe is bevezetésre kerül. Az L2 és L4 veszteségtípus minden esetben felléphet,
ezen kívül esetenként az L1 veszteség is megjelenhet, olyan létesítmények esetében, ahol
robbanásveszélyes zóna van jelen illetve kórházakban és más létesítményekben, ahol a
belső rendszerek kiesése közvetlenül az emberi élet veszélyeztetését okozhatja.
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Az egyes kockázati komponensek nagysága alapján az egyes veszélyforrások elemezhetők és a
lehetséges veszteségek elkerülése érdekében célzott védelmi intézkedések választhatók ki.
A(z) MSZ EN 62305-2:2012 szabvány alapján, a(z) Tócóvölgy Piac nevű projektre és a(z) Piac nevű
objektumra elvégzett kockázatelemzésben bemutatásra kerül a védelmi intézkedések szükségessége. Az
értékelés alapján az építmény veszélyeztetési szintje meghatározásra került és szükség esetén a
kockázatok csökkentésére védelmi intézkedések kerültek meghatározásra. A kockázatértékelés
eredménye nemcsak a külső villámvédelem védelmi fokozatának meghatározása, hanem egy komplett
védelmi koncepció, amely tartalmazza a LEMP elleni árnyékolási intézkedéseket is.
Az eredmény egy gazdaságilag értelmes védelmi intézkedéscsomag, amely illeszkedik a meglévő
épülettulajdonságokhoz és az épület felhasználási jellegéhez.
4. Projekt adatai
4.1 Figyelembe veendő kockázatok
A(z) Piac nevű építmény használati jellegének (rendeltetésének) megfelelően, a következő kockázatok
kerültek kiválasztásra és figyelembe véve:
R1 kockázat: Emberi élet elvesztésének kockázata;

RT: 1,00E-05

A kockázatok kiválasztásával az elfogadható kockázatok, RT is meghatározásra kerültek.
A kockázatelemzés célja, hogy a meglévő kockázatot elfogadható (tolerálható), RT kockázati szintre
csökkentse gazdaságilag ésszerű védelmi intézkedések kiválasztásával.
4.2 Geográfiai és épület-paraméterek
A kockázatelemzés alapjául a(z) MSZ EN 62305-2:2012 szabvány szerint az NG villámsűrűség szolgál.
Ez a közvetlen villámcsapások számát 1/év/km² mértékegységben határozza meg. A vizsgált objektum:
Piac , helyén a villámsűrűség-térkép alapján 1,25 villámcsapás/év/km² került meghatározásra. Ebből
számítással határozható meg az építmény helyszínén az évenkénti zivataros napok száma, melynek
értéke 12,50 nap.
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A villámsűrűség értéke a következő térkép alapján lett meghatározva:

Meghatározóak a közvetlen villámcsapás veszélye szempontjából a vizsgált épület geometriai méretei.
Ezek képezik a közvetlen/közvetett villámcsapás gyűjtőterület-számításának alapját. A(z) Piac nevű
építmény a következő méretekkel rendelkezik:
Lb

Hossz:

35,30 m

Wb

Szélesség:

27,50 m

Hb

Magasság:

6,00 m

Hpb

Legmagasabb pont (ha van):

6,00 m

Ez alapján a közvetlen villámcsapás számított gyűjtőterülete 7 748,00 m², továbbá a közvetett
villámcsapás (az építmény környezetét érő villámcsapás) gyűjtőterülete 884 998,00 m².
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Fontos a közvetlen/közvetett villámcsapások számának meghatározásakor az építmény elhelyezkedése,
relatív helyzete. A(z) Piac nevű építmény esetében ez a következőképpen került meghatározásra:
Cdb elhelyezkedési tényező: 0,50
Ha a villámsűrűséget az építmény gyűjtőterületére vonatkoztatjuk, és az építmény környezetét is
figyelembe vesszük, akkor az építményt érő közvetlen villámcsapás gyakoriságára, N D: 0,0048
villámcsapás/év, az építményt érő közvetett villámcsapás gyakoriságára N M: 1,1062 villámcsapás/év
érték adódik.
4.3 Az építmény felosztása villámvédelmi zónákra/övezetekre
A(z) Piac nevű építmény a kockázatelemzés szempontjából a következő villámvédelmi
zónákra/övezetekre került felosztásra:
- LPZ 0B - Közvetlen villámcsapás ellen védett építmény
- LPZ 1 - A védett építmény belső tere
A villámvédelmi zónákat az alábbi szabványos definíciók alapján különböztetjük meg:
LPZ 0B

=

Közvetlen villámcsapás ellen védett terület. A villám teljes elektromágneses
tere által veszélyeztetett terület, a belső rendszerek rész-villámáramok
hatásainak lehetnek kitéve.

LPZ 1

=

Az impulzusáramok további korlátozása az áramelosztás és a zónahatáron
elhelyezett túlfeszültség-védelmi készülékek (SPD-k) révén. A villám
elektromágneses terét térbeli árnyékolással lehet csillapítani.

LPZ 2 … n

=

Az impulzusáramok további korlátozása az áramelosztás és a zónahatáron
elhelyezett túlfeszültség-védelmi készülékek (SPD-k) révén. A villám
elektromágneses terét térbeli árnyékolással lehet csillapítani.
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Az övezetekre történő felosztást a következő lehetséges épülettulajdonságok alapján végeztük el:
a talaj, padló fajtája,
tűzszakaszok,
térbeli árnyékolás,
a belső rendszerek kialakítása,
meglévő vagy előirányzott védelmi intézkedések,
veszteségi értékek.








5. Csatlakozóvezetékek
A kockázatelemzés során minden, a vizsgált építménybe be- és kilépő csatlakozóvezetéket figyelembe
kell venni. A villamosan vezető csöveket nem kell figyelembe venni abban az esetben, ha ezek az
építmény fő földelő sínjével össze vannak kötve. Ha ez az összekötés nincs kialakítva, akkor a villamosan
vezető csővezetékeket is figyelembe kell venni a kockázatelemzésben (A potenciálkiegyenlítés
követelményét figyelembe kell venni!).
A kockázatelemzésben a vizsgált Piac nevű építményre a következő csatlakozóvezetékeket vettük
figyelembe:
- 0,4 kV
- internet
5.1 0,4 kV
Installációs tényező:

Földkábel

Vezeték fajtája:

Telekommunikációs vezeték

Környezet:

Vidéki környezet

Vezeték csatlakozása:

Nincs különleges feltétel

Transzformátor:

Kisfeszültségű erősáramú csatlakozóvezeték,
telekommunikációs- vagy adatvezeték
Külső: árnyékolt: 5 Ohm/km < árnyékolás-ellenállás (RS) = 20
Ohm/km

Vezeték árnyékolása:

A vezeték hossza az építményen kívül a következő csomópontig: 50,00 m.
A csatlakozóvezeték másik végén 50,00 m távolságban található a csatlakozó építmény, amely a
következő méretekkel rendelkezik:
La
Wa
Ha
Hpa

Hossz:
Szélesség:
Magasság:
Legmagasabb pont (ha van):

5,00 m
5,00 m
3,50 m
0,00 m

Ebből számítható a csatlakozó építményt érő közvetlen villámcsapás gyűjtőterülete, amelynek értéke:
581,00 m².
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Ennek alapján a csatlakozóvezeték gyűjtőterületére az alábbi értékek adódtak:
- a csatlakozóvezetéket érő közvetlen villámcsapás gyűjtőterülete:
2 000,00 m²
- a csatlakozóvezeték környezetét érő közvetett villámcsapás gyűjtőterülete:
200 000,00 m²

A villamos berendezések lökőfeszültség-állósága, amelyek a(z) 0,4 kV nevű vezetékkel összeköttetésben
vannak, az alábbiak szerint övezetenként kerültek figyelembe vételre:

0,4 kV - Uw
1,0 kV < Uw <= 1,5 kV
Uw <= 1,0 kV

LPZ 0B
LPZ 1

A belső kábelezés módja az épületben, amelyek a(z) 0,4 kV nevű vezetékkel összeköttetésben vannak,
az alábbiak szerint övezetenként kerültek figyelembe vételre:

0,4 kV - KS3
Árnyékolatlan kábel - nincs óvintézkedés a hurkok elkerülésére
Árnyékolt kábel vagy olyan kábel, amely átfogó fémes árnyékolású
nyomvonalon halad

LPZ 0B
LPZ 1

5.2 internet
Installációs tényező:

Földkábel

Vezeték fajtája:

Telekommunikációs vezeték

Környezet:

Vidéki környezet
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Vezeték csatlakozása:

Nincs különleges feltétel

Transzformátor:

Kisfeszültségű erősáramú csatlakozóvezeték,
telekommunikációs- vagy adatvezeték
Külső: árnyékolt: 5 Ohm/km < árnyékolás-ellenállás (RS) = 20
Ohm/km

Vezeték árnyékolása:

A vezeték hossza az építményen kívül a következő csomópontig: 50,00 m.
A csatlakozóvezeték másik végén 50,00 m távolságban található a csatlakozó építmény, amely a
következő méretekkel rendelkezik:
La
Wa
Ha
Hpa

Hossz:
Szélesség:
Magasság:
Legmagasabb pont (ha van):

1,00 m
1,00 m
10,00 m
0,00 m

Ebből számítható a csatlakozó építményt érő közvetlen villámcsapás gyűjtőterülete, amelynek értéke:
2 948,00 m².

Ennek alapján a csatlakozóvezeték gyűjtőterületére az alábbi értékek adódtak:
- a csatlakozóvezetéket érő közvetlen villámcsapás gyűjtőterülete:
2 000,00 m²
- a csatlakozóvezeték környezetét érő közvetett villámcsapás gyűjtőterülete:
200 000,00 m²

A villamos berendezések lökőfeszültség-állósága, amelyek a(z) internet nevű vezetékkel
összeköttetésben vannak, az alábbiak szerint övezetenként kerültek figyelembe vételre:
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internet - Uw
Uw <= 1,0 kV
Uw <= 1,0 kV

LPZ 0B
LPZ 1

A belső kábelezés módja az épületben, amelyek a(z) internet nevű vezetékkel összeköttetésben vannak,
az alábbiak szerint övezetenként kerültek figyelembe vételre:

internet - KS3
Árnyékolatlan kábel - nincs óvintézkedés a hurkok elkerülésére
Árnyékolt kábel vagy olyan kábel, amely átfogó fémes árnyékolású
nyomvonalon halad

LPZ 0B
LPZ 1

6. Az építmény tulajdonságai
6.1 Tűz kockázata
A tűz kockázata az egyik legfontosabb kritérium az LPS (villámvédelemi rendszer) fokozatának
meghatározása során. A tűz kockázatának besorolása a fajlagos tűzterhelésen alapul. A tűzterhelést
tűzvédelmi szaktervezőnek kell meghatároznia adott esetben az építmény tulajdonosával és az
építmény kockázatait viselő biztosítótársasággal egyetértésben. A következő kritériumokat
különböztetjük meg:








nincs tűzkockázat
csekély tűzkockázat (a fajlagos tűzterhelés az épületben kisebb, mint 400 MJ/m²)
normál tűzkockázat (a fajlagos tűzterhelés az épületben 400 MJ/m² és 800 MJ/m² között van)
magas tűzkockázat (a fajlagos tűzterhelés az épületben nagyobb, mint 800 MJ/m²)
robbanásveszély: Ex-zóna 2/22
robbanásveszély: Ex-zóna 1/ 21
robbanásveszély: Ex-zóna 0/20

A vizsgált építmény tűz kockázata fontos részét képezi a szükséges védelmi intézkedések
meghatározásának. A tűz kockázata a(z) Piac nevű építmény esetében a számítás során az alábbi
besorolással került figyelembe vételre:

Nincs tűz vagy robbanás
kockázata
Csekély tűzkockázat
Normál tűzkockázat
Magas tűzkockázat
Robbanás - EX-zóna 2, 22
Robbanás - EX-zóna 1, 21
Robbanás - EX-zóna 0, 20 és
szilárd robbanóanyagok

1. Z(Ö)

2. Z(Ö)





















6.2 A tűz következményeinek csökkentésére irányuló intézkedések
A tűz kockázatainak csökkentése érdekében a következő intézkedéseket választottuk ki a számítás során:
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Nincsenek meglévő intézkedések
Tűzoltó készülék, kézi
működtetésű tűzjelző készülék,
tűzcsapok, tűzbiztos szakaszok,
védett menekülési utak
Automatikus tűzoltó/tűzjelző
berendezés

1. Z(Ö)

2. Z(Ö)













6.3 Személyek rendkívüli veszélyeztetése az építményben
A(z) Piac nevű építményben tartózkodó személyek száma alapján a lehetséges pánikveszélyre, a
következő besorolást vettük figyelembe:

Nincs rendkívüli veszélyeztetés
Csekély pánikveszély (pl.
építmény max. két emelettel és
max. 100 főig)
Átlagos pánikveszély (pl.
építmény kulturális és
sportrendezvények
lebonyolítására 100 és 1000 fő
közötti befogadóképességgel)
Nehézségek az evakuálás során
(pl. építmény segítségre szoruló
személyekkel, kórházak)
Nagy pánikveszély (pl. építmény
kulturális vagy
sportrendezvények
lebonyolítására, több mint 1000
fő befogadóképességgel)

1. Z(Ö)

2. Z(Ö)





















6.5 Külső térbeli árnyékolás
A térbeli árnyékolás csillapítja a mágneses teret az építményen belül és csökkenti a belső lökőhullámokat,
amelyet, az építményt valamint az építmény környezetét érő villámcsapás okoz.
A térbeli árnyékolás hálószerű potenciálkiegyenlítő rendszerrel is kialakítható, amelybe az építmény,
valamint a belső rendszerek minden vezetőképes része be van vonva. A külső/belső térbeli árnyékolás,
ezáltal csak egy részét képezi az árnyékolt épületszerkezetnek. Arra kell figyelni, hogy a fémfedés,
valamint fémes burkolatok alkalmazása esetén az egyes elemek egymással és az épület
potenciálkiegyenlítő hálózatával villamosan vezetőképesen, megfelelő módon összekötésre kerüljenek.
Ennek során a megfelelő szabványi követelményeket be kell tartani.
A(z) Piac nevű építmény külső térbeli árnyékolása:
- Nincs árnyékolás
7. Kockázatértékelés
Mint, ahogy a 4.1 pontban bemutatásra került, a 7. fejezetben az alábbi kockázatok kerültek kiértékelésre.
A mindenkori kockázat esetében a kék oszlopdiagram mutatja az elfogadható kockázat értékét, a
zöld/piros oszlopdiagram pedig a számítással meghatározott kockázatot.
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7.1 R1 kockázat, Emberi élet
A(z) Piac nevű építmény belsejében illetve az építmény környezetében tartózkodó személyekre a
következő kockázat került kiszámításra:
RT elfogadható kockázat:
R1 számított kockázat (védelem nélkül):

1,00E-05
3,55E-05

R1 számított kockázat (védelemmel):

4,29E-07

Az R1 kockázat az alábbi kockázati összetevőkből áll:

A meglévő kockázat csökkentése érdekében a(z) 7. fejezet szerinti védelmi intézkedések végrehajtására
van szükség.
7.2 Védelmi intézkedések kiválasztása
A következő védelmi intézkedések kiválasztásával a meglévő kockázat az elfogadható szintre
csökkenthető.
Az alább kiválasztott védelmi intézkedések a(z) Piac nevű objektum kockázatkezelésének részét képezik
és csak ezzel összefüggésben érvényesek.
Intézkedések; Védelemmel / tervezett állapot:
Terület

Intézkedés

Tényező

pB:

LPS villámvédelmi rendszer
LPS III védelmi fokozat

1.000E-01

pEB:

Villámvédelmi potenciálkiegyenlítés
Potenciálkiegyenlítés az LPL III vagy LPL IV
szint szerint

5.000E-02
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0,4 kV:

Xcon:

Vezeték csatlakozása
Árnyékolt földkábeles csatlakozás

Árnyékolt
földkábeles
csatlakozás
0,3

internet:

Xcon:

Vezeték csatlakozása
Árnyékolt földkábeles csatlakozás

Árnyékolt
földkábeles
csatlakozás
0,3

LPZ 0B

pa:

Áramütés elleni védelem (Építményt érő
közvetlen villámcsapás)
Hatékony potenciálvezérlés a talajban,
Figyelmeztető jelzések,
Betonvasalás vagy fém tartószerkezet
levezetőként használva,

rp:

Tűzvédelmi intézkedések
Tűzoltó készülék, kézi működtetésű tűzjelző
készülék, tűzcsapok, tűzbiztos szakaszok,
védett menekülési utak

0

5.000E-01

0,4 kV:
pSPD:

Koordinált túlfeszültség-védelem
LPL III vagy IV

5.000E-02

internet:
pSPD:

Koordinált túlfeszültség-védelem
LPL III vagy IV

5.000E-02

LPZ 1
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pa:

Áramütés elleni védelem (Építményt érő
közvetlen villámcsapás)
Hatékony potenciálvezérlés a talajban,
Figyelmeztető jelzések,
Betonvasalás vagy fém tartószerkezet
levezetőként használva,

pu:

Áramütés elleni védelem
(Csatlakozóvezetéket érő közvetlen
villámcsapás)
Figyelmeztető jelzések,
fizikai korlátok,

rp:

Tűzvédelmi intézkedések
Tűzoltó készülék, kézi működtetésű tűzjelző
készülék, tűzcsapok, tűzbiztos szakaszok,
védett menekülési utak

0

0

5.000E-01

0,4 kV:
pSPD:

Koordinált túlfeszültség-védelem
LPL III vagy IV

5.000E-02

internet:
pSPD:

Koordinált túlfeszültség-védelem
LPL III vagy IV
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8. Jogi kötelezettségek
Az elkészített kockázatértékelés az épület üzemeltetőjétől és/vagy tulajdonosától illetve szakképzett
alkalmazottaktól kapott adatokon alapul, amely adatok jelen feltételezés szerint a helyszínen kerültek
meghatározásra és értékelésre. Fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy a kapott bemenő adatokat a
kockázatelemzés után még egyszer ellenőrizni kell.
A DEHNsupport programban a kockázatok számítással történő meghatározásának eljárása a(z) MSZ EN
62305-2:2012 szabványból került levezetésre.
A villámvédelmi kockázatelemzés, és a kockázatok becslése a szakma általánosan elismert szabályai
valamint a rendelkezésre álló feltételezések, dokumentumok, ábrák, rajzok, méretek, paraméterek alapján
történt. Amennyiben a kockázatelemzés kellő gondossággal készül, és a készítője legjobb tudása és
lelkiismerete alapján jár el, akkor semmilyen jogi felelősség nem terheli.

DEHN Risk Tool 16/29 (3.102) - 2017.12.09.

oldal 18 a 21

Kockázatelemzés az építmény kárkockázatainak
meghatározásához az MSZ EN 62305-2:2012 alapján

9. Általános információk
9.1 A külső villámvédelem komponensei
A külső villámvédelem kialakítása során felhasznált komponenseknek meg kell felelniük bizonyos
mechanikai és villamos követelményeknek, amelyek az MSZ MSZ EN 50164-x szabványsorozatban
vannak rögzítve. Ez a szabványsorozat az alábbi részekből áll:
- MSZ MSZ EN 50164-1:2009
- MSZ MSZ EN 50164-2:2009
- MSZ MSZ EN 50164-3:2009
- MSZ MSZ EN 50164-4:2009
- MSZ MSZ EN 50164-5:2009

Összekötő elemek követelményei
A vezetők és a földelők követelményei
Az összecsatoló szikraközök követelményei
Vezetőtartók követelményei
A földelők ellenőrzési aknáinak és a földelők tömítéseinek
követelményei

9.1.1 MSZ MSZ EN 50164-1:2009 Összekötő elemek követelményei
Az összekötő elemekkel, mint például a kapcsokkal szemben támasztott követelmények az MSZ MSZ EN
50164-1 szabványban vannak rögzítve. Ez a külső villámvédelmet kivitelező villamos szakember számára
azt jelenti, hogy az összekötő elemeket a beépítés helyén várható terhelés alapján kell kiválasztani (H
vagy N változat). Így például felfogócsúcs esetében (100%-os villámáram) H (100 kA) terhelhetőségű
kapcsot kell választani, míg felfogóháló vagy földbe történő bevezetés esetén (a villámáram már több
ágáramra eloszlott) N (50 kA) terhelhetőségű kapcsot kell választani.
A fenti különböző terhelhetőségeknek megfelelő alkalmazást gyártói vizsgálati jegyzőkönyvekkel kell
igazolni.
9.1.2 MSZ MSZ EN 50164-2:2009 A vezetők és a földelők követelményei
A vezetőkkel szemben, mint pl. felfogó- és levezetőkkel illetve földelővezetőkkel szemben az MSZ MSZ
EN 50164-2 konkrét követelményeket támaszt. Ezek a következőképpen foglalhatók össze:
- mechanikai tulajdonságok (minimális folyási- és szakítószilárdság),
- villamos tulajdonságok (maximális fajlagos ellenállás) és
- korrózióvédelmi tulajdonságok (mesterséges öregítés).
A földelőkkel és mélyföldelőkkel szemben az MSZ MSZ EN 50164-2 szabvány külön követelményeket
határoz meg. Ebben az esetben mindenekelőtt az anyag típusa, a geometria, a minimálisan használható
méretek és a villamos tulajdonságok fontosak.
Ezek a szabványból származó követelmények fontos termékjellemzők, amelyeket a gyártói
dokumentumokban és a termék adatlapján fel kell tüntetni.
9.1.3 MSZ MSZ EN 50164-3:2009 Az összecsatoló szikraközök követelményei
Az összecsatoló szikraközöket földelőrendszerek galvanikus leválasztására lehet használni.
Az összecsatoló szikraközök kialakítása szempontjából az MSZ MSZ EN 50164-3 meghatározza, hogy
ezeket úgy kell méretezni, hogy az egyes komponensek, amennyiben a gyártói adatoknak megfelelően
vannak beépítve megbízhatóan, tartósan és biztonságosan működjenek a személyek és a környező
berendezések veszélyeztetése nélkül.
9.1.4 MSZ MSZ EN 50164-4:2009 Vezetőtartók követelményei
Az MSZ MSZ EN 50164-4 rögzíti a fémes és nemfémes anyagból készült, a felfogóval és levezetővel
kapcsolatba kerülő vezetőtartók műszaki követelményeit és bevizsgálásának módját.
9.1.5 MSZ MSZ EN 50164-5:2009 A földelők ellenőrzési aknáinak és a földelők tömítéseinek
követelményei
Minden vizsgáló dobozt és földelőátvezetőt úgy kell kialakítani és megtervezni, hogy rendeltetésszerű
használat mellett megbízhatóan és személyek vagy a környezet veszélyeztetése nélkül üzemeljenek.
Az MSZ MSZ EN 50164-5 a vizsgálódobozok és földelőátvezetők műszaki követelményeit és
bevizsgálásának módját írja elő (pl. tömítettségi vizsgálat).
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10. Fogalmak magyarázata
Koordinált túlfeszültség-védelmi (SPD) rendszer
Túlfeszültség-védelmi készülékek (SPD - Surge Protecting Device) szakszerűen kiválasztott, telepített és
összehangolt működésű rendszere, amely a villamos és elektronikus rendszerek kiesésének veszélyét
lecsökkenti.
Szigetelő interfész
Olyan készülékek, amelyek egy LPZ zónába belépő vezetékeken a lökőhullámokat csökkenteni képesek.
Ilyen készülékek például a szigetelő transzformátorok földelt árnyékolással a tekercselések között, fémet
nem tartalmazó optikai kábelek és optocsatolók. Ezen készülék szigetelési szilárdságának önállóan vagy
SPD-k segítségével meg kell felelnie az alkalmazáshoz előírtaknak.
LEMP, elektromágneses villámimpulzus [en: lightning electromagnetic impulse]
A villámáram elektromágneses hatásainak összessége, amely galvanikus, induktív vagy kapacitív
csatolással vezeték mentén terjedő lökőhullámokat és elektromágneses impulzusmezőket hoznak létre.
LP, villámvédelem [en: lightning protection]
Teljeskörű rendszer építmények védelmére, beleértve a belső rendszereket és az épületben lévő javakat
is, valamint az emberek védelmét a villámcsapások hatásai ellen. A villámvédelem villámvédelmi
rendszerből (LPS) és a LEMP elleni védelmi intézkedésekből áll.
LPL, villámvédelmi szint [en: lightning protection level]
A villámparaméterek értékeinek olyan csoportjához rendelt szám, amely akkora valószínűséghez tartozik,
amelynél a vonatkozó legnagyobb és legkisebb tervezési értékeket az általában előforduló
villámparaméterek nem lépik túl.
LPS, villámvédelmi rendszer [en: lightning protection system]
Az építményt érő villámcsapások által okozott fizikai károsodás csökkentésére szolgáló teljes rendszer.
EB – Villámvédelmi potenciálkiegyenlítés (en: lightning equipotential bonding)
Egymástól különálló fémes részek potenciálkiegyenlítése a villámvédelmi rendszerrel (LPS) közvetlen
összekötés révén vagy túlfeszültség-védelmi készüléken keresztül a villámáram által okozott
potenciálkülönbségek csökkentésére.
SPD, túlfeszültség-védelmi készülék [en: surge protective device]
Olyan eszköz, amelynek rendeltetése a tranziens túlfeszültségek korlátozása és a lökőáramok levezetése.
Legalább egy nemlineáris alkotóelemet tartalmaz.
Csomópont
A csatlakozóvezeték olyan pontja, amelyen a lökőhullám áthatolása feltételezhetően elhanyagolható.
Csomópontokra példák az energetikai vezetékek elosztási pontjai, pl. KöF/KiF-transzformátorok,
alállomások, a távközlési hálózaton alközpontok vagy berendezések (pl. multiplexer vagy xDSL készülék).
Fizikai károsodás
A villám mechanikai, hő-, vegyi vagy robbantó hatásai következtében az építményben (vagy a benne lévő
javakban) bekövetkezett károsodás.
Élőlények sérülése
A villámcsapás által okozott érintési vagy lépésfeszültség miatti áramütés következtében az emberek
vagy állatok tartós sérülése, ideértve az élet elvesztését is.
R, kockázat
A villám által okozott évenkénti (emberi és anyagi) veszteség várható átlagos értéke a védendő objektum
teljes (emberi és anyagi) értékéhez viszonyítva.
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Z(Ö), az építmény övezete
Az építmény azonos jellemzőkkel leírható része, ahol a kockázati összetevő meghatározásához csak
egyféle paraméterkészletet kell figyelembe venni.
LPZ, villámvédelmi zóna [en: lightning protection zone]
Az a zóna, amelyben a villám elektromágneses tere meghatározott. Egy villámvédelmi zóna határai nem
szükségszerűen esnek egybe a fizikai határokkal (pl. falak, padló és mennyezet).
Mágneses árnyékolás
A védendő objektumot vagy annak egy részét körülvevő zárt, fémes, rácsszerű vagy folytonos árnyékolás,
amely csökkenti a villamos és elektronikus rendszerek meghibásodását.
Villámvédelmi kábel
Olyan, megnövelt villamos szilárdságú különleges kábel, amelynek fémes köpenye vagy közvetlenül, vagy
vezetőképes műanyag burkolaton keresztül folytonosan érintkezik a talajjal.
Villámvédelmi kábelcsatorna
A talajjal tartósan érintkező, kis fajlagos ellenállású kábelcsatorna (pl. egymással összekötött szerkezeti
betonvas elemeket tartalmazó beton- vagy fémcsatorna.

_____________________________________
aláírás
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J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

0,0m

-X5

-0,7m

É

A villámvédelmi levezető
falhoronyban vakolat alá
süllyesztve elhelyezve.

A villámvédelmi levezető
falhoronyban vakolat alá
süllyesztve elhelyezve.

ZS

A villámvédelmi levezető
falhoronyban vakolat alá
süllyesztve elhelyezve.

ZS

ZS

-VF4

-VF3
-L10

-X2

-X2
-X1

-L7

A villámvédelmi levezető
a faszerkezeten
0,15m kiemeléssel elhelyezve.

-X1

A villámvédelmi levezető
falhoronyban vakolat alá
süllyesztve elhelyezve.

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

A villámvédelmi levezető
falhoronyban vakolat alá
süllyesztve elhelyezve.

-L13

-UL1

ZS

-L6

Cserépfedésen
vezetve
-X3

-U1

0,0m
-VF5
VCS
VCS

ZS
A villámvédelmi levezető
a faoszlopon 0,15m kiemeléssel
elhelyezve.

-L5

-X4

A villámvédelmi levezető
a faoszlopon 0,15m kiemeléssel
elhelyezve.

-L4
-X4

-X3

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010
-0,7m

Cserépfedésen
vezetve

-1,0m

-X3

ÉLETVESZÉLYES!

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010
-1,0m

-VF1
0,0m

-X4

-L2

VIGYÁZZ!

-J2

VCS

ÉLETVESZÉLYES!

A villámvédelmi levezető
a faoszlopon 0,15m kiemeléssel
elhelyezve.

-EF1

ZS

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Cserépfedésen
vezetve

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

-EF1

Nem tárgya a villámvédelmi tervnek

Erősáramú földelő

-EPH1

Nem tárgya a villámvédelmi tervnek

EPH csomópont az épületben

-F1

OBO V50-3+NPE-280 5093526

-FF1

J. Pröpster felfogórúd O16x l=2000

Főelosztóban, a csatlakozási ponton

VIGYÁZZ!

J. Pröpster felfogórúd O16x l=2000

101002

Tetőátvezetőn keresztül rögzítve, min.1,4m-re beállítva

J. Pröpster felfogórúd O16x l=2000

101002

Tetőátvezetőn keresztül rögzítve, min.1,4m-re beállítva

-FF4

J. Pröpster felfogórúd O16x l=2000

101002

Tetőátvezetőn keresztül rögzítve, min.1,4m-re beállítva

-FF5

J. Pröpster felfogórúd O16x l=2000

101002

Tetőátvezetőn keresztül rögzítve, min.1,4m-re beállítva

-FF6

J. Pröpster felfogórúd O16x l=2000

101002

Tetőátvezetőn keresztül rögzítve, min.1,4m-re beállítva

-FF7

J. Pröpster felfogórúd O16x l=2000

101002

Tetőátvezetőn keresztül rögzítve, min.1,4m-re beállítva

-J1

Egyedi szerelt tábla

Belső falon 1,8m mag. elhelyezve

-J2

Egyedi szerelt tábla

Faoszlopon 2,2m mag. elhelyezve

-L1

J. Pröpster leválasztó kapocs 111375

Süllyesztve, járdaszinttől 1,5m

-L2

J. Pröpster leválasztó kapocs 111375

Járdaszinttől 1,5m

-L3

J. Pröpster leválasztó kapocs 111375

Járdaszinttől 1,5m

-L4

J. Pröpster leválasztó kapocs 111375

Járdaszinttől 1,5m

-L5

J. Pröpster leválasztó kapocs 111375

Járdaszinttől 1,5m

-L6

J. Pröpster leválasztó kapocs 111375

Süllyesztve, járdaszinttől 1,5m

-L7

J. Pröpster leválasztó kapocs 111375

Süllyesztve, járdaszinttől 1,5m

-L8

J. Pröpster leválasztó kapocs 111375

Süllyesztve, járdaszinttől 1,5m

-L9

J. Pröpster leválasztó kapocs 111375

Süllyesztve, járdaszinttől 1,5m

-L10

J. Pröpster leválasztó kapocs 111375

Süllyesztve, járdaszinttől 1,5m

-L11

J. Pröpster leválasztó kapocs 111375

Süllyesztve, járdaszinttől 1,5m

-L12

J. Pröpster leválasztó kapocs 111375

Süllyesztve, járdaszinttől 1,5m

-L13

J. Pröpster leválasztó kapocs 111375

Süllyesztve, járdaszinttől 1,5m

-U1

Vízzáró harang DFE 1 O 0-35mm

Felfogó részére, vízzáró lefedéssel

-UL1

KAISER 1298-09 elágazódoboz 175 x 120 x 65 mm Süllyesztve, járdaszinttől 0,8m

-UL1

J. Pröpster ellenőrző ajtó 155x205

1044

-VF1

J. Pröpster profilföldelő 50x50/3m 110300

Villámvédelmi földelő

-VF2

J. Pröpster profilföldelő 50x50/3m 110300

Villámvédelmi földelő

-VF3

J. Pröpster profilföldelő 50x50/3m 110300

Villámvédelmi földelő

-VF4

J. Pröpster profilföldelő 50x50/3m 110300

Villámvédelmi földelő

-VF5

J. Pröpster profilföldelő 50x50/3m 110300

Villámvédelmi földelő

-X1

Betonalap vasalás bekötés

Hegesztéssel (pontalap)

-X2

Vasalt aljzatbeton vasalás bekötés

Hegesztéssel

-X3

J. Pröpster ereszcsatorna kapocs 111670

-X4

J. Pröpster négyszögbilincs 100mm 911280

Ereszcsatorna ejtőcső alsó bekötés

-X5

Acél kerítés bekötés

Laposvasak közé szorított kötéssel

KPE 25/2 védőcső

VCS

1,5m-es
J. Pröpster horganyzott laposvas 40x4 100440
galvanikus átvezetés (az O10mm - es köracélra zsugorított zsugorcső)

ZS

rázsugorítás után legalább 3 mm minimális vastagságú
J. Pröpster O10mm horg. acél 100010

Kárfajta: D1, D2
Alkalmazandó villámvédelmi fokozat: LPL III. osztály

ÉLETVESZÉLYES!

ZS

-J2

Keretföldelő
J. Pröpster O10mm horg. acél 100010
Levezető, földelővezető

Levezető: O10mm horg. acél vezeték

A villámvédelmi levezető
a faoszlopon 0,15m kiemeléssel
elhelyezve.

Tetőátvezetőn keresztül rögzítve, min.1,4m-re beállítva

-FF2

Felfogó: felfogórúd O16x l=2000mm
VCS

101002

-FF3

Kárforrás: S1, S2

-L3

-1,0m

Funkció

Kockázati tényező: R1, R2
-X4

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

VIGYÁZZ!

Típus

A piac épület
MSZ EN 62305 szabvány norma szerinti
villámvédelme kockázatelemzés alapján:
-X3

-X1

Jelzés

-X5

-0,7m

-X1

3,0m

-J1

Cserépfedésen
vezetve

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Cserépfedésen
vezetve
Cserépfedésen
vezetve

-U1

-0,7m

-X4

-FF1

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

-U1

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Cserépfedésen
vezetve

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

A villámvédelmi levezető
falhoronyban vakolat alá
süllyesztve elhelyezve.

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

-FF3

Cserépfedésen
vezetve

-FF2

-U1

Aljzatban
vezetve

-X2

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

-L1

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

6,0m

Cserépfedésen
vezetve
Cserépfedésen
vezetve

-X1

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

-EPH1

-UL1

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

10,0m

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010
-1,0m

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

ZS

-X1

-X1

3,0m

-F1

-X3

3,0m
Cserépfedésen
vezetve

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

-X3

1,0m

-1,0m

ZS

A villámvédelmi levezető
falhoronyban vakolat alá
süllyesztve elhelyezve.

ZS

-U1

Cserépfedésen
vezetve
-UL1

-UL1

-FF4

-X4

-1,0m

-X2

-L8

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

-1,0m

-1,0m

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

ZS

-X1

-X2

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

ZS

A villámvédelmi levezető
falhoronyban vakolat alá
süllyesztve elhelyezve.

-X3

-X1

-1,0m

-UL1

-1,0m

-1,0m

-UL1

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

-L12

1,0m

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

ZS

0,0m

3,0m
-X3

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

A villámvédelmi levezető
falhoronyban vakolat alá
süllyesztve elhelyezve.

-X3

Cserépfedésen
vezetve

-X4

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

-U1

-1,0m

6,0m

-U1

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

-X1

-U1

Jelmagyarázat

-FF7

Cserépfedésen
vezetve

-FF6

Cserépfedésen
vezetve

-X2

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

1,0m

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

6,0m

Cserépfedésen
vezetve

-X1

-X2

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Cserépfedésen
vezetve

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Cserépfedésen
vezetve

-FF5

-X3

Cserépfedésen
vezetve

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

-1,0m

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

-X2

Cserépfedésen
vezetve

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

-1,0m

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

-X1

-X2

-X4

-L9
-UL1

-X3

3,0m

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

-X1

-UL1

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

-1,0m

-X3

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Cserépfedésen
vezetve

-L11
-UL1

1,0m

-X4

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

J. Pröpster O10mm horg. acél 100010

-VF2

Aljzatban vezetve

Földelő: keretföldelő, telepített
földelő szondákkal ( B típusú)

Magassági adat

Re: < 10 Ohm

-X5

R7 Faszerkezetű födém
--- cserépfedés
3,5 cm 3,5/5 cm cserépléc
3,5 cm 3,5/5 cm ellenléc
1 rtg. tetőfólia
15 cm 10/15 szarufa

R8 Külső térelválasztó teherhordó fal
1,5 cm belső vakolat
30 cm POROTHERM N+F 30 falazat
1,0 cm külső vakolat
---- vékonylvakolat

Tiltótábla elhelyezése
az alábbi szöveggel:
ZIVATAROS IDŐBEN A
VILLÁMHÁRÍTÓ ÉS
FÉMSZERKEZETEK ÉRINTÉSE
VESZÉLYES ÉS TILOS!
Méret: 250x160mm
időjárásálló kivitelben

Tiltótábla elhelyezése
az alábbi szöveggel:
ZIVATAROS IDŐBEN A
VILLÁMHÁRÍTÓ ÉS
FÉMSZERKEZETEK ÉRINTÉSE
VESZÉLYES ÉS TILOS!
Méret: 250x160mm
időjárásálló kivitelben

-X5

TÁNCSICS MIHÁLY UTCA

Tiltótábla elhelyezése
az alábbi szöveggel:
ZIVATAROS IDŐBEN A
VILLÁMHÁRÍTÓ ÉS
FÉMSZERKEZETEK ÉRINTÉSE
VESZÉLYES ÉS TILOS!
Méret: 250x160mm
időjárásálló kivitelben

Az épület befoglaló méretei:
Hosszúság: 35,3m
Szélesség: 27,5m
Magasság: 6,0m

Megnevezés:

Rajz tárgya:

Piac kialakítása.

Piac épület

4232 Geszteréd, Táncsics Mihály u.

villámvédelem

Hrsz: 5/8

nyomvonal rajz, felülnézet.

Tervező: KISS ISTVÁN
TNSZ.:V-09-0572,
VN-65/2012/01
Revízió: 0

Villámvédelmi terv.

Szakág: Elektromos
Terv fajta: Kiviteli terv

Oldal:1 / 6

Dátum:
2017.12. hó

Munkaszám:
V-106/2017
Rajzszám:

Egyeztetve: 1.

2.

Lépték: M 1:100

3.

4.

Rajzlap: 700x420mm

GE-Vf

Gördűlőgömb sugara: R= 45m

LPZ 0A
LPZ 0B
Gördűlőgömb sugara: R= 45m

LPZ 0A

3,0m

ÉLETVESZÉLYES!

-UL1

-X4
-X2

-X4

-X1

-VF4

-X2

ZS

-X1

-VF1

VCS

A villámvédelmi levezető
falhoronyban vakolat alá
süllyesztve elhelyezve.

-L2

-J1

-EPH1

-L1

-UL1

ZS

VIGYÁZZ!

-X4
J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

-EF1

Kárfajta: D1, D2
Alkalmazandó villámvédelmi fokozat: LPL III. osztály
Felfogó: felfogórúd O16x l=2000mm
Levezető: O10mm horg. acél vezeték
Földelő: keretföldelő, telepített
földelő szondákkal ( B típusú)

-X1

-L3

LPZ 0B
-X5

VCS
-X4

ZS
-X1

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010
-1,0m

A villámvédelmi levezető
a faoszlopon 0,15m kiemeléssel
elhelyezve.

A villámvédelmi levezető
a faoszlopon 0,15m kiemeléssel
elhelyezve.

0,0m

-VF2

KPE 25/2 védőcső

J. Pröpster horganyzott laposvas 40x4 100440
Tiltótábla elhelyezése
az alábbi szöveggel:
ZIVATAROS IDŐBEN A
VILLÁMHÁRÍTÓ ÉS
FÉMSZERKEZETEK ÉRINTÉSE
VESZÉLYES ÉS TILOS!
Méret: 250x160mm
időjárásálló kivitelben

galvanikus átvezetés (az O10mm - es köracélra zsugorított zsugorcső)
Kárforrás: S1, S2

ÉLETVESZÉLYES!

-X5
VCS

-1,0m
Tiltótábla elhelyezése
az alábbi szöveggel:
ZIVATAROS IDŐBEN A
VILLÁMHÁRÍTÓ ÉS
FÉMSZERKEZETEK ÉRINTÉSE
VESZÉLYES ÉS TILOS!
Méret: 250x160mm
időjárásálló kivitelben

VIGYÁZZ!

-J2

LPZ 0A

1,5m-es

A piac épület
MSZ EN 62305 szabvány norma szerinti
villámvédelme kockázatelemzés alapján:
Kockázati tényező: R1, R2

ZS

-J2

Gördűlőgömb sugara: R= 45m

-X3

VIGYÁZZ!

ÉLETVESZÉLYES!

J. Pröpster horganyzott
laposvas 40x4 100440

-L12

-F1

Aljzatban
vezetve

0,0m

J. Pröpster horganyzott
laposvas 40x4 100440

-X5

-X3

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010
Süllyesztve
J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

-X3

0,15m kiemeléssel

-X3

A villámvédelmi levezető
falhoronyban vakolat alá
süllyesztve elhelyezve.

-U1

J. Pröpster horganyzott
laposvas 40x4 100440

-U1

-U1

6,0m
Cserépfedésen
vezetve
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J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

LPZ 0B

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

-FF2

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Cserépfedésen
vezetve

Cserépfedésen
vezetve
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Cserépfedésen
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J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

6,0m

-U1

-FF1

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

-FF5

ZS

rázsugorítás után legalább 3 mm minimális vastagságú
J. Pröpster O10mm horg. acél 100010
Keretföldelő

Tiltótábla elhelyezése
az alábbi szöveggel:
ZIVATAROS IDŐBEN A
VILLÁMHÁRÍTÓ ÉS
FÉMSZERKEZETEK ÉRINTÉSE
VESZÉLYES ÉS TILOS!
Méret: 250x160mm
időjárásálló kivitelben

J. Pröpster O10mm horg. acél 100010
Levezető, földelővezető
J. Pröpster O10mm horg. acél 100010
Aljzatban vezetve
Magassági adat

Az épület befoglaló méretei:
Hosszúság: 35,3m
Szélesség: 27,5m
Magasság: 6,0m

Megnevezés:

Rajz tárgya:

Piac kialakítása.

Piac épület

4232 Geszteréd, Táncsics Mihály u.

villámvédelem nyomvonal rajz,

Hrsz: 5/8

nyugati nézet.

Villámvédelmi terv.

Szakág: Elektromos

Re: < 10 Ohm
További jelmagyarázat a GE-Vf rajzon.

Terv fajta: Kiviteli terv

Tervező: KISS ISTVÁN
TNSZ.:V-09-0572,
VN-65/2012/01
Revízió: 0

Oldal:2 / 6

Dátum:
2017.12. hó

Munkaszám:
V-106/2017
Rajzszám:

Egyeztetve: 1.

2.

Lépték: M 1:100

3.

4.

Rajzlap: 594x297mm

GE-Vny

Gördűlőgömb sugara: R= 45m

LPZ 0A
LPZ 0B
Gördűlőgömb sugara: R= 45m
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0,15m kiemeléssel

0,15m kiemeléssel
VIGYÁZZ!

ÉLETVESZÉLYES!

VCS

-L3

-J2
-F1
-EPH1

-X4 -X4
0,0m

-X5

ZS

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010
Aljzatban
vezetve
-X1

-EF1

-VF2

J. Pröpster horganyzott
laposvas 40x4 100440

-X5

A villámvédelmi levezető
a faoszlopon 0,15m kiemeléssel
elhelyezve.

VCS

-L4

VCS

Cserépfedésen
vezetve

-X4

Kárfajta: D1, D2
Alkalmazandó villámvédelmi fokozat: LPL III. osztály
Felfogó: felfogórúd O16x l=2000mm
Levezető: O10mm horg. acél vezeték
Földelő: keretföldelő, telepített
földelő szondákkal ( B típusú)

Gördűlőgömb sugara: R= 45m

LPZ 0A

-U1

A villámvédelmi levezető
falhoronyban vakolat alá
süllyesztve elhelyezve.

ZS

-X4

-L8

-L9

-UL1

-X2

ZS

0,0m

-X2

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

-1,0m

-1,0m

A villámvédelmi levezető
falhoronyban vakolat alá
süllyesztve elhelyezve.

-VF5

-X4

-UL1

-X1

-X1

-X5

Süllyesztve

ZS
-X1

LPZ 0B

-X3

Süllyesztve

-X1

A villámvédelmi levezető
falhoronyban vakolat alá
süllyesztve elhelyezve.

-VF3

KPE 25/2 védőcső

J. Pröpster horganyzott laposvas 40x4 100440
galvanikus átvezetés (az O10mm - es köracélra zsugorított zsugorcső)

Kárforrás: S1, S2
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1,5m-es

A piac épület
MSZ EN 62305 szabvány norma szerinti
villámvédelme kockázatelemzés alapján:
Kockázati tényező: R1, R2

6,0m

-X3

-X2

A villámvédelmi levezető
a faoszlopon 0,15m kiemeléssel
elhelyezve.
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ZS

-1,0m

-FF7

3,0m

-UL1

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

LPZ 0A
LPZ 0B
m

A villámvédelmi levezető
a faszerkezeten
0,15m kiemeléssel elhelyezve.

-L6
-X4

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

J. Pröpster horganyzott
laposvas 40x4 100440
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-U1

Tiltótábla elhelyezése
az alábbi szöveggel:
ZIVATAROS IDŐBEN A
VILLÁMHÁRÍTÓ ÉS
FÉMSZERKEZETEK ÉRINTÉSE
VESZÉLYES ÉS TILOS!
Méret: 250x160mm
időjárásálló kivitelben

J. Pröpster horganyzott
laposvas 40x4 100440

Cserépfedésen
vezetve

0,15m kiemeléssel

Cserépfedésen
vezetve

-FF4

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Süllyesztve

-FF3

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

-FF1

-U1

ZS

Az épület befoglaló méretei:
Hosszúság: 35,3m
Szélesség: 27,5m
Magasság: 6,0m

rázsugorítás után legalább 3 mm minimális vastagságú
J. Pröpster O10mm horg. acél 100010
Keretföldelő
J. Pröpster O10mm horg. acél 100010
Levezető, földelővezető
J. Pröpster O10mm horg. acél 100010
Aljzatban vezetve
Magassági adat

Megnevezés:

Rajz tárgya:

Piac kialakítása.

Piac épület

4232 Geszteréd, Táncsics Mihály u.

villámvédelem nyomvonal rajz,

Hrsz: 5/8

déli nézet.

Villámvédelmi terv.

Szakág: Elektromos

Re: < 10 Ohm
További jelmagyarázat a GE-Vf rajzon.

Terv fajta: Kiviteli terv

Tervező: KISS ISTVÁN
TNSZ.:V-09-0572,
VN-65/2012/01
Revízió: 0

Oldal:3 / 6

Dátum:
2017.12. hó

Munkaszám:
V-106/2017
Rajzszám:

Egyeztetve: 1.

2.

Lépték: M 1:100

3.

4.

Rajzlap: 420x297mm

GE-Vd

Gördűlőgömb sugara: R= 45m

Gördűlőgömb sugara: R= 45m

LPZ 0A

-U1

LPZ 0B

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

-FF5

Cserépfedésen
vezetve
-U1

3,0m

-X3

LPZ 0B

Cserépfedésen
vezetve

-U1

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

-X3

Cserépfedésen
vezetve
Cserépfedésen
vezetve

LPZ 0A

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Gördűlőgömb sugara: R= 45m

-FF6

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

LPZ 0B

Cserépfedésen
vezetve

-FF7
6,0m

LPZ 0A

LPZ 0A
LPZ 0B

-X3
Süllyesztve

Süllyesztve

Gördűlőgömb sugara: R= 45m

Süllyesztve

J. Pröpster horganyzott
laposvas 40x4 100440

-X5
-X4
0,0m

-L9
-UL1

-X2

ZS
-X1

-L10

-L11

-UL1

-UL1

-X2

ZS
J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

-X1

VCS

A villámvédelmi levezető
falhoronyban vakolat alá
süllyesztve elhelyezve.

0,0m

ZS
-X1

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010
-1,0m

-1,0m

-VF3

-X4

-X2

A villámvédelmi levezető
falhoronyban vakolat alá
süllyesztve elhelyezve.

A villámvédelmi levezető
falhoronyban vakolat alá
süllyesztve elhelyezve.

-VF4

KPE 25/2 védőcső
1,5m-es

A piac épület
MSZ EN 62305 szabvány norma szerinti
villámvédelme kockázatelemzés alapján:

J. Pröpster horganyzott laposvas 40x4 100440
galvanikus átvezetés (az O10mm - es köracélra zsugorított zsugorcső)

Kockázati tényező: R1, R2
Kárforrás: S1, S2
Kárfajta: D1, D2
Alkalmazandó villámvédelmi fokozat: LPL III. osztály
Felfogó: felfogórúd O16x l=2000mm
Levezető: O10mm horg. acél vezeték
Földelő: keretföldelő, telepített
földelő szondákkal ( B típusú)

ZS

rázsugorítás után legalább 3 mm minimális vastagságú
J. Pröpster O10mm horg. acél 100010
Keretföldelő
J. Pröpster O10mm horg. acél 100010
Levezető, földelővezető
J. Pröpster O10mm horg. acél 100010
Aljzatban vezetve
Magassági adat

Az épület befoglaló méretei:
Hosszúság: 35,3m
Szélesség: 27,5m
Magasság: 6,0m

Megnevezés:

Rajz tárgya:

Piac kialakítása.

Piac épület

4232 Geszteréd, Táncsics Mihály u.

villámvédelem nyomvonal rajz,

Hrsz: 5/8

keleti nézet.

Villámvédelmi terv.

Szakág: Elektromos

Re: < 10 Ohm
További jelmagyarázat a GE-Vf rajzon.

Terv fajta: Kiviteli terv

Tervező: KISS ISTVÁN
TNSZ.:V-09-0572,
VN-65/2012/01
Revízió: 0

Oldal:4 / 6

Dátum:
2017.12. hó

Munkaszám:
V-106/2017
Rajzszám:

Egyeztetve: 1.

2.

Lépték: M 1:100

3.

4.

Rajzlap: 594x297mm

GE-Vk

Gördűlőgömb sugara: R= 45m
Gördűlőgömb sugara: R= 45m

LPZ 0A

LPZ 0A

-U1

3,0m
-X3

-X3

Süllyesztve
-L12

-L11

ZS

-UL1

-X2
-X1

ZS
J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

-X4

-X2
-X1

Kárfajta: D1, D2
Alkalmazandó villámvédelmi fokozat: LPL III. osztály

Földelő: keretföldelő, telepített
földelő szondákkal ( B típusú)

-L1
-UL1

-EPH1

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010
-1,0m

-X4
ZS
J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

-X2

-X1

Aljzatban
vezetve

A villámvédelmi levezető
falhoronyban vakolat alá
süllyesztve elhelyezve.

A villámvédelmi levezető
falhoronyban vakolat alá
süllyesztve elhelyezve.

0,0m

-VF1 -EF1

KPE 25/2 védőcső

J. Pröpster horganyzott laposvas 40x4 100440
galvanikus átvezetés (az O10mm - es köracélra zsugorított zsugorcső)

Kárforrás: S1, S2

-UL1

1,5m-es

A piac épület
MSZ EN 62305 szabvány norma szerinti
villámvédelme kockázatelemzés alapján:
Kockázati tényező: R1, R2

-F1

-L13

-X5

-J1

VIGYÁZZ!

-X1

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

A villámvédelmi levezető
falhoronyban vakolat alá
süllyesztve elhelyezve.

VCS

Levezető: O10mm horg. acél vezeték

-X3
Süllyesztve

-1,0m

A villámvédelmi levezető
falhoronyban vakolat alá
süllyesztve elhelyezve.

Felfogó: felfogórúd O16x l=2000mm

LPZ 0B

ZS

-1,0m

-VF4

10,0m

LPZ 0A

ÉLETVESZÉLYES!

-UL1

0,0m

-U1

-X3

Süllyesztve
-X4

Cserépfedésen
vezetve

Süllyesztve

-X2

LPZ 0B

3,0m

J. Pröpster horganyzott
laposvas 40x4 100440

LPZ 0A

-U1

Gördűlőgömb sugara: R= 45m

Cserépfedésen
vezetve

Gördűlőgömb sugara: R= 45m

Cserépfedésen
vezetve
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J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010
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6,0m

-FF4

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

-FF5

ZS

Az épület befoglaló méretei:
Hosszúság: 35,3m
Szélesség: 27,5m
Magasság: 6,0m

Tiltótábla elhelyezése
az alábbi szöveggel:
ZIVATAROS IDŐBEN A
VILLÁMHÁRÍTÓ ÉS
FÉMSZERKEZETEK ÉRINTÉSE
VESZÉLYES ÉS TILOS!
Méret: 250x160mm
időjárásálló kivitelben

rázsugorítás után legalább 3 mm minimális vastagságú
J. Pröpster O10mm horg. acél 100010
Keretföldelő
J. Pröpster O10mm horg. acél 100010
Levezető, földelővezető
J. Pröpster O10mm horg. acél 100010
Aljzatban vezetve
Magassági adat

Megnevezés:

Rajz tárgya:

Piac kialakítása.

Piac épület

4232 Geszteréd, Táncsics Mihály u.

villámvédelem nyomvonal rajz,

Hrsz: 5/8

északi nézet.

Villámvédelmi terv.

Szakág: Elektromos

Re: < 10 Ohm
További jelmagyarázat a GE-Vf rajzon.

Terv fajta: Kiviteli terv

Tervező: KISS ISTVÁN
TNSZ.:V-09-0572,
VN-65/2012/01
Revízió: 0

Oldal:5 / 6

Dátum:
2017.12. hó

Munkaszám:
V-106/2017
Rajzszám:

Egyeztetve: 1.

2.

Lépték: M 1:100

3.

4.

Rajzlap: 420x297mm

GE-Vé

0,5m

5m
0,
Szögesdrót
döntött

Szögesdrót
függőleges

0,5m

0,5m

J. Pröpster horganyzott
laposvas 40x4 100440

J. Pröpster horganyzott
laposvas 40x4 100440

Drótfonat

J. Pröpster horganyzott
laposvas 40x4 100440

Drótfonat

J. Pröpster horganyzott
laposvas 40x4 100440

Összefogatás helye

A kerítés bekötési módjai a villámvédelembe

Megnevezés:

Rajz tárgya:

Piac kialakítása.

Részletrajzok: általános kialakítás

4232 Geszteréd, Táncsics Mihály u.

Kerítés csatlakozási pont

Hrsz: 5/8

-X5

Villámvédelmi terv.

Szakág: Elektromos
Terv fajta: Kiviteli terv

Tervező: KISS ISTVÁN
TNSZ.:V-09-0572,
VN-65/2012/01
Revízió: 0

Oldal:6 / 6

Dátum:
2017.12. hó

Munkaszám:
V-106/2017
Rajzszám:

Egyeztetve: 1.

2.

Lépték: M 1:20

3.

4.

Rajzlap: 210x297mm

GE-Vr1

Msz: V-106/2017

VILLÁMVÉDELMI TERV

Piac épület
kialakítása.
4232 Geszteréd, Táncsics Mihály utca
Hrsz.: 5/8

Tervez :

Debrecen, 2017.december. hó

…………….…………………
Kiss István
elektromos tervez
V-09-0572
VN-65/2012/01

Tartalomjegyzék

1. Homloklap

2. Műszaki leírás

3. Kockázat elemzés

4. Építész dokumentáció / társtervezői alapadat /

5. Építész műszaki leírás / társtervezői alapadat /

6. Árazatlan tervezői költségvetés

7. Tervrajzok

Tervjegyzék

GE -Vf

Piac épület villámvédelem felülnézet

GE-Vd

Piac épület villámvédelem déli oldalnézet

GE –Vk

Piac épület villámvédelem keleti oldalnézet

GE-Vé

Piac épület villámvédelem északi oldalnézet

GE-Vny

Piac épület villámvédelem nyugati oldalnézet

Műszaki leírás

1.

Villámvédelmi terv tárgya

A Piac épület kialakítása 4232 Geszteréd, Táncsics Mihály utca, Hrsz.: 5/8 adottságai, használata
és funkciója alapján az elkészített kockázatelemzés alapján az előírt fokozatú villámvédelemmel
kell ellátni.
Az épületek technológiai és használati módja, jellege, környezete és egyéb meghatározó tényezők
alapján végzett kockázatelemzés előzi meg a tervezést, melyet a tervezés első fázisában megelőző
helyszíni szemle és adatgyűjtést követően elvégeztünk.
A kockázatelemzés, a kapott tűzvédelmi terv és felvett paraméterek alapján a fejlesztés során
építésre kerülő épületekre tervezett villámvédelmet a villámvédelmi terv szerint kell kivitelezni,
mely megfelel az MSZ EN 62305 szabvány előírásainak.

2. A villámvédelmi rendszer felépítése és elemei
2.1. Fokozata (LPS): LPL III
A villámvédelemről szóló MSZ EN 62305-3; 3. rész: Építmények fizikai károsodása és
életveszély; előírásai alapján a III fokozatú villámvédelem a fejlesztés során tervezett Piac
épület épületre alkalmazható a szabvány méretezési és méret követelményeinek betartása mellett.
Általános elvek alapján a szabvány szempontjai szerint a III. fokozatú villámvédelem a kockázat
elemzés alapján minden esetben alkalmazható, az építmény környezetét, a benne levő javak
érzékenységét figyelembe véve a villám hatásaival szemben.

A kockázat elemzés a DEHNsupport Toolbox kockázat elemző programmal készült.

2.2.Felfogó: Piac épület

7 db felfogórúd

A villámvédelemről szóló MSZ EN 62305-3 3. rész: Építmények fizikai károsodása és
életveszély,
5.2. szakasza szerint a 2. táblázatban III. fokozatnak megfelelően szerkesztett
módszerrel a Piac épület épületre 7 db felfogórúd került elhelyezésre ø16 mm a tervezett hosszban
tűzi horganyzott köracélból. A felfogó rendszerhez és levezetőihez a tetőszegély és esőcsatornák
alsó és felső bekötései kialakítva szabvány szerinti bekötéssel, valamint a fém tartószerkezetek, és
betonvasalás.
A minimális méreteknél a 6sz. táblázat anyagait és méreteit betartva.

A kivitelezés GE-Vf, GE-Vé, GE-Vk, GE-Vd, GE-Vny terv szerint.

2.3.Levezet : Piac épület

kiépített 13 db levezető

A villámvédelemről szóló MSZ EN 62305-3 3. rész: Építmények fizikai károsodása és
életveszély, 5.2. szakasz előírásait és méretezési elveit, a 6. táblázatban előírt anyagait és
minimális méreteit betartva a tervezett épületnél az alkalmazott levezetők ø 10mm tűzi
horganyzott köracélból készülnek.
A kiépített felfogó rendszerhez és levezetőihez a tetőszegély és esőcsatornák alsó és felső
bekötései kialakítva szabvány szerinti bekötéssel, valamint a fémkorlát, fém előtető, fém
tartószerkezet, és a betonvasalat is bekötésre kerül.
Az Piac épület épületnél a falazott részen falba süllyesztve vakolat alatt vezetett, a faoszlopokon
0,15m kiemeléssel tartókon vezetve. falsíkon vezetett levezető elhelyezéssel
A leválasztó kapcsok szabványos leválasztó kapcsokkal ellátva kerülnek kiépítésre, gyártó által
ellátott jelzésekkel.

A kivitelezés GE-Vf, GE-Vé, GE-Vk, GE-Vd, GE-Vny terv szerint.

2.4. Földel rendszer: B típusú elrendezés.

A Piac épület környezetében B típusú keretföldelő kerül kialakításra ø 10mm köracélból
kivitelezve, földelő szondákkal rögzített potenciállal az épület vasbeton alapozásában vezetve, a
földelőhálóban kialakított terv szerinti hálóban való összekötésekkel. A földelő hálóhoz
csatlakoztatva 5 db földelő lesz telepítve. A földelő szondák 50x50 mm/3m profil földelő rudak,
a terven jelölt telepítéssel, a földelő szondák talajban telepítve. A földelő rendszer hatásosságáról
villámvédelmi felülvizsgálat során végzett földelés ellenállásméréssel meg kell győződni és az
előírt értéket biztosítani.

A 20 méteren belüli erősáramú földelő bekötendő a terv szerint. A fémszerkezetek, csövek,
átjárók, épület vasalás, korlátok, létrák bekötését el kell végezni terv szerint. A jelenleg meglévő
földelő rendszer és EPH vezetők összekötését a kiépülő villámvédelmi rendszerrel terv el kell
végezni.

A teljes villámvédelmi berendezés korrózió védelméről gondoskodni kell.

A kivitelezés GE-Vf, GE-Vé, GE-Vk, GE-Vd, GE-Vny terv szerint.

2.5. Villámáram és túlfeszültség levezetés: LPMS III fokozat
A villamos hálózat táppontjánál az elosztószekrényben az LPMS III fokozat alapján koordinált
túlfeszültség védelem alkalmazása B+C fokozatú gyártmány / villám áram + túlfeszültség
levezető kombinált védelmi egység / beépítését határozza meg.
Az energetikai rendszer belső villám áram + túlfeszültség levezetője az épület elektromos
elosztójában a betáplálási ponton került beépítésre-elektromos terv szerint.
A védelmi eszköz beépítési helye minden esetben a védelem hatásossága érdekében az elosztó
szekrényben a betáplálási ponton az elektronikai és számítógépes rendszerek védelmére.

2.6.

Villámvédelmi potenciálkiegyenlítés:
Az épületek villámvédelmi potenciálkiegyenlítését az épület szerkezeti elemei alkotják,
amelybe bekötésre kerültek az egyéb nagykiterjedésű fémszerkezetek, a technológiai
fémszerkezet, fém csővezetékek és kémény fémszerkezete.
A villámvédelmi- potenciálkiegyenlítés az energetikai szerkezetekhez szükséges.
A villámvédelmi rendszer az EPH főcsomópontba való bekötését el kell végezni.
Az energetikai rendszer belső villám áram + túlfeszültség levezetője a technológiai épület
elektromos elosztójában a betáplálási ponton került beépítésre-elektromos terv szerint.
A kábelek páncélozása és árnyékolása a PE vezetőhöz bekötendő, egyen-potenciálra
hozandó.
A környezet potenciál kiegyenlítése a földelő szondákat összekötő földelő vezető és kiépített
földelő háló és a bekötött műtárgyak és fémszerkezetek bevonása biztosítja.
A lépésfeszültség veszélyes kialakulásának megakadályozása céljából is szükséges volt ezt a
megoldást választani.
A feltáratlan és jelöletlen technológiai csövekről és vezetékekről információ hiányában nem
tudunk nyilatkozni.

2.7.

A villamos hálózat rendszere:
A kisfeszültségű villamos hálózat TN-S rendszerű, az épület villamos főelosztójában van a
nulla és védővezető szétválasztva. Az épület EPH hálózatán keresztül valamennyi
fémszerkezetet azonos potenciálra kell hozni, hogy a szabványosan kialakított PE-N
rendszer PE vezetője a villámvédelem földelőivel összekötve galvanikusan egybefüggő
rendszert alkossanak.

2.8.

A villámvédelem kivitelezési munkái:
Kivitelezéskor a vonatkozó és érvényben lévő szabványok, munkavédelmi és
balesetvédelmi óvórendszabályok szigorúan betartandók.
A kivitelezést e műszaki leírás a tervlapok és költségvetés ismerete és rendelkezései
alapján lehet végezni.
Szerelés megkezdése előtt a tervek megismerendők és az esetleges vitás kérdésekben
egyeztetéssel rendezendők. Egyebekben a terv előírásai irányadók.
A terven esetleg előforduló rajztechnikai vagy egyéb hibák sem mentesítik a kivitelezőt a
szabványok helyes alkalmazásának felelőssége alól. A tervek módosításához beruházó és
tervező együttes hozzájárulása szükséges. A tervtől eltérni csak a tervező belegyezésével
szabad.
A terv pályáztatása esetén a tervben jelölt konkrét szerelvény, készülék típusok velük
azonos paraméterű más gyártó által előállított típussal helyettesíthetők, azonban a tervben
megadott típus kiváltása esetén az alkalmazás felelőssége a kivitelezőre hárul.
Az érvényes munkavédelmi, életvédelmi, tűzvédelmi előírások a munkálatok során
betartandók.
A környezet megóvása, környezetvédelmi előírások betartása a kivitelezés során követendő
elvárás.

2.9.

A villámvédelem felülvizsgálata:
A villámhárító berendezést a 54/2014 (XII.5.) BM rendelet által előírt módon és
időközökben el kell végezni. Ennek megfelelően létesítéskor a telepítés során fényképekkel
kell rögzíteni a villámvédelmi berendezés elemeit, a készítését dokumentálni és mérésekkel
igazolni.
A villámvédelmi fokozatnak LPL III megfelelő időszakonként a
villámvédelmi berendezés időszakos villámvédelmi felülvizsgálatát el kell végezni.
A létesítés során a telepítésre kerülő földelő szondák szétterjedési ellenállásának mérését el
kell végezni, és a telepített földelő háló geodéziai bemérését és terven rögzítését meg kell
tenni.

VILLÁMVÉDELMI TERVEZ I ÉS MUNKAVÉDELMI NYILATKOZAT

3.

Az alábbiakban, mint felelős villamos-tervező kijelentem, hogy a
Piac épület kialakítása 4232 Geszteréd, Táncsics Mihály utca Hrsz.: 5/8 villámvédelmi terve.
műszaki megoldása megfelel a létesítmény megvalósítására, üzemeltetésére vonatkozó - a
tervezéskor érvényben lévő vonatkozó általános érvényű jogszabályoknak - igy különösen az
:Etv. 31. § (1), (2) es C4) bekezdésében meghatározott követelményeknek, az országos
településrendezési es építési követelményeknek, kiemelten a 54/2014 (XII.5.) BM rendelettel
hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat, valamint az eseti hatósági előírásoknak.
Az Etv. 33. § (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően, mint tervező felelős vagyok az általam
készített dokumentáció technológiai megvalósíthatóságáért.
A betervezett építési célú termékek, illetve műszaki megoldások gyártói minősítéssel
rendelkeznek, megfelelnek a vonatkozó műszaki specifikációban foglalt követelményeknek.
Az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmaztam a hatások és ellenhatások
megállapítására
és azt a tervezés során teljes körűen alkalmaztam.
A jogszabályokban meghatározottaktó1 eltérés engedélyezésére nem volt szükség.
Kijelentem továbbá, hogy a többször módosított1996. évi LVIII. törvény felhatalmazása alapján a
Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamarának tagja vagyok és a 104/2006. (III.28.) Korm.
rendelet alapján tervezési jogosultsággal rendelkezem, kiemelt villámvédelmi gyakorlattal.
A villámvédelmi terv az alábbiakban felsorolt szabványok és jogszabályok előírásainak
maradéktalan betartásával készült:
-

MSZ EN 62305-1; Általános alapelvek;
MSZ EN 62305-2; Kockázatkezelés;
MSZ EN 62305-3; 3. rész: Építmények fizikai károsodása és életveszély;
MSZ EN 62305-4; Villamos es elektronikus rendszerek építményekben;
MSZ HD 60364-5-54:2007 kisfeszültségű villamos berendezések. 5-54 rész.
Földelő berendezések, védővezetők és védő egyen potenciálra hozó vezetők;
MSZ 4851-2:1990 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. A földelési ellenállás és
a fajlagos talajellenállás mérése;
tűzvédelem területén a 54/2014 (XII.5.) BM számú rendelet;
munkavédelem területén az 1993. évi XCIII. tv. és az 5/1993. (XII. 23.) MÜM rend.

Debrecen, 2017. december. hó
Kiss István
villamos tervező
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