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1.       Hőhatás 

Az elektromos áram hőhatása több, egymáshoz kapcsolódó kölcsönhatás eredménye. 

Ezek a kölcsönhatások: 

• az elektromos mező gyorsítja a szabad elektronokat 

• az áramló elektronok a helyhez kötött részecskékkel ütközve lelassulnak, és azokat 

élénkebb rezgésre kényszerítik 

• az élénkebben rezgő részecskéjű, tehát felmelegedett vezető felmelegíti környezetét  

• Azt találjuk, hogy ha egy vezető végei között U volt a feszültségkülönbség, és a 

vezetőben I amper folyik, akkor 

• az áram által 1 mp alatt fejlesztett meleg = amperek száma * voltok száma * 0,24 

grammkalória 

• képletben: 

• Q = J * U * 0,24 grammkalória (1 mp alatt) 

• A képletet más alakban is írhatjuk, ha a képletben a U = I * R helyettesítést 

alkalmazzuk. 

• Q = 0,24 * I* U = 0,24 * I * I * R = 0,24 I2R grammkalória 

• Ezt a törvényt az angol Joule (1818 - 1889) állapította meg 1841-ben, ezért Joule-

törvénynek is nevezik. 

• Példa. Zsebizzónkon  0,2 A áram halad át, az izzó sarkai között 4 V a 

feszültségkülönbség. Mennyi hőt fejleszt 1 óra alatt? 

• 1 mp alatt 0,24 * I * U = O,24 * 0,2 A * 4 V = 0,192 grammkal hőt fejleszt. 

1 óra (3600 mp) alatt 3600 * 0,192 grammkal = 69l,2 grammkalóriát. 

• Ez a hő 691,2 gramm 0°-os vizet 1°-ra melegítene fel, vagy 6,91 gramm, kereken 7 

gramm vizet felforralna. 

2.       Kémiai hatás 

 



AZ ELEKTROMOS ÁRAM HATÁSAI 

2 

  A szabadon mozgó ionokkal rendelkező folyadékokat elektrolitoknak nevezzük. 

  Pl.: a sók, savak, lúgok vizes oldata 

  Az elektrolitokban az ionok rendezett mozgása az elektromos áram. 

  Az elektrolitok áramvezetése következtében az elektródákon bekövetkező változásokat       

elektrolízisnek nevezzük 

  A folyadékba merülő két fémlapot vagy szénrudat elektródának nevezzük.  

 a negatív elektródát katódnak nevezzük.  

 A pozitív elektróda neve anód. 

Mi történik az ionokkal, amikor elérik az elektródákat? 

Az elektrolitban áramló ionok az elektródákon semlegesítődnek, és kiválnak. Ez a folyamat az 

elektrolízis.  

A negatív ionok az anódon leadják töltésüket, a többletelektronokat, a pozitív ionok pedig 

elektront vesznek föl a katódon. A folyamatban szerepet játszik az elektródák anyaga is. Ha 

az előző kísérletben szénelektródákat használunk, akkor a kloridion az anódon semlegesítődik 

itt klórgáz keletkezik. A nátriumionok a katód felé vándorolnak, de nem a nátrium válik ki, 

hanem hidrogéngáz keletkezik. Az elektrolízis jelenségét az iparban nagyon sok helyen 

alkalmazzák, például az alumínium előállításánál vagy fémeken, vékony fémbevonatok 

kialakításánál. Galvanizálás: Az elektrolízis jelenségét felhasználva fémmel tudunk bevonni 

különböző tárgyakat: az áramforrás negatív sarkához kapcsoljuk a bevonandó tárgyat, 

elektrolitként pedig az adott fémet tartalmazó oldatot kell használni. 

Az elektromos áram mágneses hatása : Az áramjárta vezeték közelében elhelyezett iránytű 

kitér az északi irányból. 

Az elektromos áram mágneses mezőt hoz létre az áramjárta vezeték körül. A mágneses erővonalak 
koncentrikus gyűrűkként veszik körbe a vezetőt. Ha az áramot kikapcsoljuk, a mágneses mező 
megszűnik. 
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Vasreszelék áramjárta vezeték körül : 

 

Jobbkéz-szabály 1. 

 

Ha a jobb kezünk hüvelykujja azáram irányába mutat, a vezetéket körül ölelő többi ujj 

mutatja a mágneses mező irányát. 

Áramjárta tekercs mágneses tere :  

 

A tekercs belsejében közelítőleg párhuzamosak az erővonalak. A tekercsen kívül az 

erővonalak úgy helyezkednek el, mint egy rúdmágnes esetében. 
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Jobbkéz-szabály 2. 

 

A jobb kéz behajlított ujjai az áram irányába mutatnak, ekkor a kinyújtott hüvelykujj az északi 

pólus felé mutat. 

3.       Élettani hatás 

Köztudott, hogy az emberi test vezeti az áramot. Ezen áramvezetésért a testnedvek a 

felelősek. A fémekkel ellentétben a testben az ionok a okozzák az áram vezetését. Ha az 

emberi vagy az állati testen, közvetett vagy közvetlen módon elektromos áram folyik át, 

akkor annak veszélyessége az alábbi összetevőktől függ: 

 áramerősség és behatás időtartama, 

 testimpedancia és az áram útja a testben, 

 áram jellege és frekvenciája, 

 szív-áram faktor, 

 érintési feszültség. 

Mérnökök és orvosok már a 30-as évektől kezdődően folytatnak kutatásokat az elektromos 

áram emberi szervezetre gyakorolt hatásaival és a veszélyes határok megtalálásával 

kapcsolatban. A 60-as évek vége felé az IEC is felállított egy munkacsoportot aminek az volt a 

feladata, hogy az elektromos áram emberi és állati szervezetre gyakorolt veszélyes 

értékhatárait kidolgozza. Ezen munkacsoport az eredményeit először 1974-ben tette közzé, 

majd többször átdolgozták jelenleg az IEC-Report 60479-1:2007 számú tanulmányban 

található. Németországban a tanulmány a DIN V VDE V 0140-479:1996-02 számú 

előszabványként jelent meg. Fontos tudni hogy a tanulmányokban rögzített adatok főként 

állatkísérleteken alapulnak. 

Áramerősség és behatási idő : Az elektromos áram emberre gyakorolt hatása szempontjából 

nem csak az áramerősség hanem annak az időtartama is fontos. Az  ábra mutatja a 15 és 100 

Hz közötti frekvenciájú áramok esetén az orvosi szempontból fellépő károsodások mértékét. 
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                                   15-100 Hz közötti frekvenciájú áramerősségek hatásai. 

 AC1: Általában semmi hatás 

 AC2: Általában semmi káros hatás 

 AC3: Szervi kár nem keletkezik. Az áram növekedésével és a behatási idő 

növekedésével visszafordítható szívritmuszavarok, pitvari fibrilláció és ideiglenes 

szívleállás várható. 2másodpercnél hosszabb idejű behatások esetén görcs szerű izom 

összehúzódások és nehézségek léphetnek fel a légzés során. 

 AC4: Veszélyes halálos hatások mint szívmegállás, légzésleállás, és súlyos égések 

léphetnek fel az AC3hatásain felül. 

 AC4.1 A szívkamra fibrilláció valószínűsége 5% 

 AC4.2 A szívkamra fibrilláció valószínűsége 50% 

 AC4.3 A szívkamra fibrilláció valószínűsége több mint 50% 


