
NAPELEMES   ERŐMŰVEK 
ÉV + TÚLFESZÜLTSÉG 

+ÜZEMVITEL
Előadó: DR. MORVA GYÖRGY és 

DR. NOVOTHNY FERENC – Kandó Energetikai Kutató 

Hely



� Érintésvédelem – hová soroljuk a DC-
rendszert  ,  villámvédelem – FI relék 

� Szlovák tapasztalatok : ~ 600 MW , 
háztartások ~ 10 kW és 0.5 -2 MW-os telepek
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háztartások ~ 10 kW és 0.5 -2 MW-os telepek

� Védelem –automatika :  nem egyértelmű !
� Üzemvitel: veszélyes
� Üzlet ……….?.................  NEM !!!!!!!!!!!!!
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Szlovák háztartások

� Mérő mérési pontossága a befolyásoló mágnes:
� Pozíciója alapján (É-D)
� Távolsága alapján (cm)
� Tartam vizsgálatok (t=12 óra, I=állandó, B=állandó)
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� Jellemző befolyásolási pontok meghatározása:
� Kijelző: hagyományos, léptetőmotoros, folyadékkrist.
� Csapágyazás: két köves, mágneses
� Fékhatás: mágneses erő változása
� Mérési elv: indukciós mérők, elektronikus mérők,
� Tárolt adatok: elektronikus mérőknél
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Actaris H10 mágnes helyzet - relatív hiba jelleggörbék
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M1 pozíció

M2 pozíció

M3 pozíció

M4 pozíció

Befolyásolás mértéke a távolság függvényében

10

-60,00%

-50,00%

-40,00%

-30,00%

-20,00%

-10,00%

0,00%

0,00 cm 0,50 cm 1,00 cm 1,50 cm 2,00 cm 2,50 cm 3,00 cm 3,50 cm

mágnes helyzet (cm)

re
la

tí
v 

h
ib

a 
(a

 h
ib

a 
"-

" 
a 

m
ér

h
a 

"+
" 

a 
m

ér
ő
 s

ie
t)

MU - mágnesezés utáni pontosság. Maradandó pontosság 

károsodás lépett fel!!!

A mérő siet, a hiba + 45%!



Mérő 

megnevezése

Mérőmű 

befolyásolható

Kijelző 

befolyásolható

Pontosság a 

vizsgálat után

NE3 10-30A -37,5% Nem +28%

DE4 10-40A -17,6% Nem +12%

DHf4 3*10-50A -28% Nem +3,56%

Mérési pontosság - Indukciós mérők esetén  

(Mágnes M1 pozíciójában)
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DHf4 3*10-50A -28% Nem +3,56%

DHf4 3*5-25A -12,7% Nem +5,68%

GH46f 3*10-60A -30,2% Nem +7,48%

GE26 10-60A -34.6% Nem +23%

Actaris 
C114UR1D

Igen/Leállt Nem +3,36%

Actaris H10 -17,6% Nem +45%

Iskra E72L-02 -50,46% Nem -50,46%

Iskra T31F-3S -37,1% Nem o.p-on belül

Siemens CM-100 -17,25% Nem +55,07 %



1 fázisú indukciós mérők

1 fázis indukciós

Actaris H10
12%

E-10 230 V
3%

EGYÉB 1F1T 
230V
1%

GE26 10-
60A/220V

0%

Iskra E72L-02
2%
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NE 230V
31%

12%

DE4 10-
40A/220V

51%

■ befolyásolható

■ nem befolyásolható

■ nem vizsgált



3 fázisú indukciós mérők

3 fázis indukciós 

Actaris 
C114UR1D

7%

DHf4 3*10-
50A/220V

31%

Iskra T31F-3S
11%
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DHf4 3*5-
25A/220V

27%

GH46f 3*10-
60A/220V

24%

■ befolyásolható

■ nem befolyásolható

■ nem vizsgált



A mérés

Omicron  CMC 156

Fogyasztásmérő (DE-4)
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Optikai leolvasó (SM 3050)

Schlumberger SM 3050 



ÉV  PROBLÉMA

� A napelemek földkapacitásán folyó 
levezetési áram. Szigeteléssérülés 
esetén a szivárgási és a levezetési áram 
eredője a hibavédelmi célból beépített 
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eredője a hibavédelmi célból beépített 
„B” típusú áram-védőkapcsoló (RCD) 
működését válthatja ki, melynek 
következtében a napelemes rendszer 
leválik a hálózatról. 

� Galvanikus leválasztás!!!! kérdése



Földkapacitások
vizsgálata:

� A napelem modul kapacitásának 
számítása   

� Kétköves alsó csapágy esetén:

a mágnes a mérők ezen paraméterét nem 
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a mágnes a mérők ezen paraméterét nem 

befolyásolja.

� Mágnes csapágyas:

� Standart 1 m2-es modul , 2 mm   ~  50 nF



INVERTEREK :

17



INVERTEREK  GALVANIKUS LEVÁLASZTÁS NÉLKÜL

transzformátor nélküli inverter váltakozó 
feszültségét üzemszerűen, a hálózati 
feszültség felét kitevő amplitúdóval a 
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feszültség felét kitevő amplitúdóval a 
napelemre átadja. A berendezés 115V/50 
Hz-cel leng. 
hibaáram-figyelőkészülékkel (RCMU) van 
felszerelve



• Minden indukciós mérő érintett. Az indukciós mérők árnyékolása nem lehetséges, 

ezért a mágneses  befolyásolás ezen típusú mérőknél nem akadályozható meg!

Az átadott fémborítású (alumínium) korábbi gyártású (10 éves és idősebb) mérőket bevizsgálva 

ugyanazon befolyásolást tapasztaltuk , mint a műanyag borításúak esetében.

TÚLFESZÜLTSÉGEK
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• A mágneses befolyásolhatóság a távolság függvényében jelentősen csökken!

(burkolat kialakítással elérhető egy nagyobb védettség)

• Léptető motoros mérők befolyásolhatók, a mechanikai alkatrészek miatt.

• Elektronikusmérők többségében védettek,  a  tároló regiszterek nem 

befolyásolhatóak.



Köszönöm a figyelmet!

20

Köszönöm a figyelmet!
Dr. Morva György

morva.gyorgy@kvk.uni-obuda.hu.hu

Dr. Novothny Ferenc 
novothny.ferenc@kvk.uni-obuda.hu

www.eki.kando.hu


