
 

Pár szó a villámlásról  

  

A villám a természetben eloforduló elektromos kisülés, amely többnyire zivataros idojáráskor a felhok 
között, vagy a felho és föld között jön létre fény és hangjelenség kíséretében. Ritka jelenségnek 
tunhet, de valójában másodpercenként 100, azaz naponta 8,640,000 villámcsapás fordul elo.  

A villám több egymást idoben követo részkisülésbol áll. A fokisülés egy nagy, több 10 000 Amperes 
áramcsúcsértéku impulzus, melyet rendszerint több kisebb utókisülés követ. A villám a becsapási 
ponton fellépo magas homérséklet miatt az ott lévo égheto és tuzveszélyes anyagokat meggyújtja és 
tüzet okoz. Dinamikus erohatása rombol, nyitott vagy zárt vezeto hurkokban nagy feszültséget indukál, 
és másodlagos ívkisüléseket okoz. A villám elektromágneses impulzus-hatása a túlfeszültségekre 
érzékeny elektronikus berendezésekben hibás muködést, vagy maradó meghibásodásokat okoz!  

Magyarországon  eg évben több mint egy millió villámkisülés történik, melyekbol 80% a felho-felho, 
20% pedig felho-föld kisülés. Hazánkban évente négyzetkilométerenként legalább két villámcsapás 
fordul elo. A villámcsapások száma és idobeni eloszlása erosen függ a zivataros napok 
gyakoriságától.  

A legnagyobb mért ívhomérséklet 30 000 C. Az ívcsatorna átméroje néhány cm, hossza  általában 10 
kilométer, de extrém módon lehet a felhon belül pár centimlter is vagy egy viharzónán belül 140 km 
is!!!!  

A villám ívcsatorna-átméroje csak néhány centiméter, de az ívkisülés fényereje 1 millió darab 100 
Wattos izzólámpa fényének felel meg.  A villámkisülés zivatarfelhokben keletkezik. Az eros függoleges 
légáramlás következtében a felhok belsejében pozitív és negatív töltésu felhotömegek keletkeznek. 
Ezek között, illetve a felho és a Föld között fellépo elektromos kisülés a villám. A villám 
elektromágneses impulzus hatása kilométeres távolságból is tönkreteheti az elektronikus 
készülékeket, számítógépeket, televíziókat, ha nem létesítenek az elektromágneses összeférhetoség 
( EMC ) követelményeinek megfelelo villám- és túlfeszültségvédelmet.A közvetlen villámcsapás 
emberéletet is veszélyeztet, és esetenként több millió forintos vagyoni kár is keletkezik. Tapasztalatok 
szerint a legtöbb villámkár oka a villámvédelem hiánya, a villámbalesetek okai pedig mindig a hozzá 
nem értésre vezethetok vissza.  

A villám létrejöttekor mindig az utolsó száz illetve tíz méteres szakaszán dol el, hogy a villám többnyire 
a magasabban lévo pontokon csap be. Ezért a környezetbol kiemelkedo tetoket, kéményeket, 
antennákat, égheto szerkezeteket külso villámvédelemmel (felfogó, levezeto, földelo) kell ellátni!  

A fém szerkezetekbe mindig gyakrabban csap bele a villám, mint a száraz, áramot nem vezeto 
szerkezetekbe. A nedves fal és faszerkezetekbe azonban ugyanúgy belecsap a villám, mint állatba, 
emberbe, vagy kiterjedt, egybefüggo tereptárgyakba, fákba, növényekbe, korlátokba. Ezért 
villámveszély esetén az érvényes eloírásokat tartsuk be, és keressünk villámvédett helyet, és ott 
várjuk meg, amíg a villámveszély elmúlik.  

A néphit szerint vannak olyan területek, ahol sokkal gyakrabban fordul elo villámcsapás, mint máshol. 
A környezetbol kiemelkedo fenyofa például nem azért szenved villámcsapást mert fenyofa, hanem a 
magassága miatt. Statisztikai eredmények kiértékelései és tudományos vizsgálatok arra mutattak rá, 
hogy a környezet meteorológiai adottságai, az uralkodó légáramlás, a talajban lévo föld alatti 
vízjáratok , érctartalom, radioaktív ásványi anyagok vonulatai döntoen befolyásolják a villámcsapások 
gyakoriságát.  

Gyakran ért már villámcsapás autót is. A bennülokkel az ijedelmen kívül nem történt baj, mert az autó 
fém karosszériája Faraday kalitkaként muködik, és megakadályozza a villámáram behatolását a 
védett belso térbe. A nyitott (Cabriolet) autók már kérdésesek, de felcsukott vászontetovel a fém 
tetomerevítok már elegendo villámvédelmet biztosítanak. Villámcsapáskor elofordul, hogy a fény 
elvakítja a bennüloket és a pánik miatt a vezeto elvesztheti az autó feletti uralmat. Kísérletek igazolták, 
hogy a futógumik jó villamos szigetelok, és a fém abroncs és a talaj közötti villám-átívelés hohatása 
miatt jelentos károsodásokkal kell számolni. Ezért zivatar esetén javasolt az autót nem elhagyni, 
hanem egy biztonságos ,villámvédett parkolóba beállni, és megvárni, amíg elmúlik a villámveszély.  

Az EMC angol betuszó (Electro Magnetic Compatibility ) magyarra lefordítva jelentése 
elektromágneses összeférhetoség. Minden villamos muködésu készülék és berendezés vagy 
elektronikus rendszer a környezetével állandó elektromágneses kölcsönhatásban van. Egyrészt a 
saját környezetükre elektromágneses hatást fejtenek ki (így esetenként megengedhetetlenül nagy 



elektromágneses zavarok forrásai is lehetnek), vagy fordítva, a környezetükben fellépo 
elektromágneses hatások az érzékeny berendezések muködésében különbözo zavarokat, hibás 
muködést is eloidézhetnek, vagy esetenként a berendezés meghibásodását vagy teljes 
tönkremenetelét is okozhatják. Ezért az EMC eloírások és rendeletek szerint a villamos berendezések 
csak akkor hozhatók kereskedelmi forgalomba, és csak akkor tekinthetok biztonságosnak, ha az 
elektromágneses zavarás és zavartatás EMC "Az elektromágneses összeférhetoség" MSZ EN 61 000 
szabványsorozat vizsgálati határérték követelményeinek is megfelelnek, és ezt a termékek gyártói és 
forgalmazói hivatalos vizsgálati jegyzokönyvekkel igazolják. 

A villám 

 

Mi a villám? 

     A zivatar, villámlással és égzengéssel egyike ama jelenségeknek, melyek már osidok óta 

foglalkoztatják az embert. A természeti népek a felsobb hatalmak haragjának tartották. Ez 

majdnem minden nép osvallásában ilyen értelemben szerepelt. A görögök és a rómaiak 

villámokkal együtt ábrázolták Zeust és Jupitert. A magyar nyelvben is az "Isten haragja" vagy 

"Isten nyila" kifejezések az osi idokböl származnak. 

 

     A XVII. században még azt hitték, hogy a felhökben lappangó robbanó gázok gyulladnak 

fel villámláskor. Descartes (Dékárt) is ezt hirdette. A villám pontos magyarázatát csak a XIX. 

század derekán adták meg a tudósok. 

 

     A villám egy hatalmas villamos szikrakisülés a levegoben, tekintélyes kisülési árammal. 

Az áram legnagyobb erössége 20-30.000 amper között van, de kivételesen meghaladhatja a 

300.000 ampert is. Összehasonlításként egy 100 wattos izzólámpa árama kb. 0,5 amper. 

 
 

     A megdörzsölt fésürol szikara ugrik át ujjunkra, ha közelítünk hozzá. Sercego hangot ad, 

sot, ha sötétben vagyunk az elektromos szikra fényét is láthatjuk. Ez kicsiben ugyanaz mint a 

villám. 

 

     Dörzsöléskor a fésüben a töltések felhalmozodnak. Ezt statikus feltöltödésnek nevezzük. 

De hogyan is keletkezik a felhökben a statikus töltés? Nem keletkezik, hiszen a töltések 



mindenüt, így a felhökben is ott vannak. De ha a pozitív és negatív töltések együtt vannak, 

akkor semlegesitik egymast, igy nincs kifelé, a környezet felé hatásuk. A felhökben a pozitív 

és negatív töltések szétválasztódnak a napsugárzás, és a felszáló légáramlat következtében. Az 

egynemu töltések egymáshoz közel halmozódnak fel. Közben a felho nem marad egy 

helyben, állandoan mozog és vándorol. Ha két különbözo elektromossággal töltött felho kerül 

egymáshoz közel, a töltéskülönbség villám formályában kiegyenlítodik. Kiegyenlítödhet a 

töltéskülönbség a felho és a föld között is. Találóan jegyezte meg a villámokra vonatkozóan 

Kippling, hogy "Az egek kiegyenlítik voltszámláikat". A villamosságot a töltésekkel teli 

levegorészek vezetik, útját a töltések pillanatnyi elehelyezkesése szabja meg. 

 
 

      Amikor a felhok hatalmasra megnonek, leggyakrabban azoknak elso részébol kékes 

fényu, vékony zeg-zugos fénysáv tör ki, és siklik a talaj felé. Azt azonban többnyire csak több 

probálkozás után éri el. Ez az ugybevezett elovillám. Ezt követi egy sokkal eroeljesebb 

vörösses sárga fénysáv, de ez már a talajtól fölfele halad a felhobe. Ez a fovillám. Mindez 

nagyon rövid ido alatt zajlik le. Általában a felho alja negatív töltésu, a föld pedig pozitív, de 

lehet fordítva is. A villám feltünését követoen menydörgést hallunk. Közel lecsapó villám 

esetén eros csattanás, távoli villámláskor morajló, elnyújtott dörgo hangot. Ennek oka, hogy a 

magas hangok terjedés közben sokkal jobban csillapodnak, mint a mély hangok. Igy a távoli 

villámból csak a mély hangok jutnak el hozzának. Ahol a villamos áram "átrohan", ott erosen 

felizzítja a levegot. (több ezer fokkra) A forró levego azonnal kitágul, de utánna rögtön lehul, 

és így összehuzódik. Ez adja a hangot. Mivel a villám néha 50km hosszú, zeg-zugos útján 

különbözo pontokból kiinduló, egy idoben érkezo hanghullámok, hol erosítik, hol gyengítik 

egymást, ezért dübörgo hangot hallunk.  

 
 

     A hang a levegoben 1 milliószor kisebb sebeséggel terjed, mint a fény, ezért a villám 

hangja késöbb ér hozzánk, mint a fénye. Ha a villám felvillanásától a dörgésig eltelt idot 

másodpercenként 333-al megszorozzuk, megkapjuk a villámcsapás távolságát méterben.  

 

Nem minden villám egyforma 



     Beszélnek arról, hogy egyszer gyújt a villám máskor nem, és vannak helyek, ahová 

eloszeretettel vág le. Ez mind igaz. Lényeges különbség van aközött, hogy a villám a felho 

pozítív, vagy negatív töltésu sarkábol indul-e ki. Az elso esetben pozitív villámról bezélünk, 

és ekkor az elovillámban pozitív töltés megy le a földre, a fovillám pedig negatív töltést emel 

a légkörbe. Ennek ellenkezoje történik a negatív villámban. Ebben az esetben negatív töltés 

megy le a földbe, és pozitív töltés emelkedik a légkörbe. Ez azért fontos, mert a pozitív villám 

lecsapási helye a talaj viszonyaitól függ. A negatív viszont a kiemelkedo fémtárgyakat 

kedveli. Még egy nagyon lényeges különbség is van a két villám között. A negatív villám 

hosszabb ideig tart, idotartama többszöröse a pozitívénak. (legalább 1ms), ezért gyújt, és 

tuzveszélyes. Innen a neve is gyújtóvillám. A pozitív villámot hidegvillám is nevezik. Ennek 

áramerossége kisebb, nem gyújt, csak mechanikai hatást fejt ki, például lehasítja a fakérget.  

 

Hová vághat le a villám? 

     Az is igaz, hogy vannak helyek, ahová a villám gyakrabban vág le, mint máshová. 

Különösképpen olyan kiemelkedo pontokat kedvel, amelyek jó villamos összekötetésben 

vannak a talajjal. Mintegy keresi azokat a helyeket, ahol nagy a talajvíz, vagy a felszin alatt 

vízforrás van. A humuszos talaj ugyancsak jó villamos vezeto, bár vezetoképessége függ a 

viztartalomtól. Így ez is "kedvenc" helye a villámnak. 

 

     Veszélyes zivatar idelyén a vasúti vágányok mellett haladni, mert azokban összegyulnek a 

villamos töltések, és oda gyakran vág le a villám. Hasonló a helyzet a távvezetékekkel. Ezeket 

tehát kerülni kell. A vízbe is szivesen csap le a villám. Ne álljunk a házaknál a villámhárító 

huzal mellé sem, mert a villámnak több ága is lehet. 

 

     Vannak fák, amelyek rossz vezetok, ezeket nem kedveli a villám: ilyenek a vadgesztenye, 

a bükk és az égerfa. Tehát ha erdoben vagyunk akkor ezek alá kell inkább állni. Jó vezetok, 

így veszélyesek az eros nedvkeringésu fák: a tölgy, a fenyo, a nyár, a köris, az akác. Helyes 

szólásmondás: "A villám kedvenc fája a tölgy, a bükköt viszont kerüli."  

 

     A kimagasló fa természetes villámhárítóként müködik. Tehát nagyon helytelen szabadban 

magányos fa alatt menedéket keresni. A föld alatti vízerek akkor veszedelmesek, ha sok oldott 

anyagot tartalmaznak. Szerfölött veszélyesek a nedves falú épületek. 

 

     A legtöbb embert magas fa alatt, toronyban, a sík mezon futás közben éri a villámcsapás. 

Sajnos, zivataros idoszakban gyakori a villámsújtotta halálesetek száma. 

 

     Legnagyobb biztonságban az épületekben vagyunk, mert a házakba, ha bele is vág a 

villám, csak a külso oldalukon tesz kárt. Vasúti kocsiban és autóban sem lehet baj, mert azok 

fémburkolata véd a villámtól. Általában gyorsan mozgó jármuvekbe ritkán vág bele a villám. 

Egy-egy füstölgo gyárkémény az egész környéket védi a villámcsapás ellen. Meg kell 

jegyeznünk, hogy a kémények koromrétege jól vezeti a villámot. A házak kéményét ezért 

villámcsapás elkerülése miatt is fontos tisztítani. Sík területek a fásítás csökkenti az épületek 

villámveszélyét. Zivatar idelyén ne legyünk sosem kiemelkedo célpont. Egy régi közmondás 

azt tartja "Csalánba nem üt a ménku", s ez arra vall, hogy a csalán nem no olyan magasra, a 

talaj közelében helyezkedik el. Ez legyen a tanulság számunkra. Ha a mezon ér bennünket a 

zivatar, legjobb, ha leülünk és így várjuk meg a zivatar elvonulását. 

 

     A villámsújtotta embert azonnal részesítsük mesterséges lélegeztetésben. Sok ember életét 

sikerült már így megmenteni. A menydörgéstöl ne féljünk, mert akkor már a villámon túl 

vagyunk. 

 

     A villám többnyire a zivatarfelho elülso és hátsó oldalán vág le, tehát amikor közeledik és 

amikor elvonul a felho.  

 

     A villám hohatása igen érdekesen nyilvánulhat meg azokon a helyeken, ahol a talajt éri. 



Teljesen megolvaszthatja a talajt, és sajátságos alakura merevedett közetdarabot formál. 

Ezeket fuguritnak nevezzük. Különösen homoktalajon csinálhat a villámcsapás üvegszeru 

anyagú, hosszú "villámcsöveket". 

 


