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1.5 
2.5 Biztonságos és minőségi áramszolgáltatás 

a privatizáció utáni helyzetben 

Tárgyszavak: elektromos hálózati zavarok: feszültségkimaradás; 
feszültség- és frekvenciaingadozás; 

illetve üzemekben, információtechnikában 
elhárítási és megelőzési módszerek lakóterületen, 

 
 
Az árampiac liberalizációja után Németországban teljesen új helyzet állt 

elő. A fogyasztókért folytatott verseny következtében – és ez volt a liberalizá-
ció fő célja – drasztikusan csökkentették az elektromos energia egységárát. 
Az energiaellátó vállalatoknak így csökkent a haszna is, ezt csak úgy tehették 
meg, hogy visszafogták a beruházásokat, főleg a karbantartás és az energia-
továbbítás terén. Egyéb racionalizálási intézkedéseket is tettek; többek között 
csökkentették a személyzet létszámát és minimalizálták az üzemi tartalékokat. 
Ennek az volt a káros következménye, hogy romlott az áramellátás biztonsága 
és minősége, a hálózatokban feszültségkimaradások, feszültség- és frekven-
ciaingadozások léptek fel. Egy átlagos háztartásban az ingadozást észre sem 
veszik, ha nem haladja meg a szabványok által előírt mértéket. Más a helyzet 
olyan gazdaságilag nagyon fontos ipari és kereskedelmi tevékenységeknél, 
ahol igen nagy feszültség- és frekvenciastabilitás szükséges - az ingadozások 
itt súlyos anyagi károkat okozhatnak. Ilyen tevékenység a félvezetőgyártás, 
számítógépes vezérlésű berendezések működtetése, információtechnikában 
az adattovábbítás és -tárolás bankok, biztosítótársaságok saját információs 
hálózatában, internetszolgáltatóknál. A gazdasági számítások elég nagy szó-
rást mutatnak az egyes tevékenységeknél: 1 kWh kiesés pénzügyi hatása 5 – 
29 euró között mozog. Egy konkrét példa: Kanadában egy hóvihar által oko-
zott, nagy területre kiterjedő áramkimaradás a gazdaságnak 1,6 Mrd CAD kárt 
okozott. 

A hálózati zavarok fajtái 
A teljes feszültségkimaradáson kívül a legfontosabb zavarok: 
a) Nemlineáris fogyasztók - PC-k, szabályozómotorok, faxberendezések, 

egyenirányítók működésének hatására a hálózatban felharmonikusok je-
lennek meg, a feszültség lefolyása eltér az ideális szinuszos alaktól. 

 



b) Nagy terhelést felvevő impulzusüzemű berendezések, például hegesz-
tőkészülékek miatt feszültségingadozás jelentkezhet. Ha ezek – né-
hány Hz nagyságú – periodicitással jelentkeznek, akkor a jelenséget 
„remegésnek” (németül: Flicker) nevezik. 

c) Periodikusan átkapcsoló, kommutációs üzemű berendezésekben az 
átkapcsoláskor létrejövő rövid tartamú rövidzár a hálózati feszültség 
igen nagy változását („tüske” németül: Nadelimpuls) okozhatja. 

d) Nagy fogyasztók kapcsolási folyamatai vagy villámcsapás következté-
ben túlfeszültség jöhet létre: a feszültség több másodpercig több mint 
10%-kal haladhatja meg az ideális értéket. Másik irányú eltérés, a fe-
szültségcsökkenés oka lehet például nagy teljesítményű elektromotorok 
indítása, a feszültség ilyenkor a névleges érték 80%-a alá eshet. 

A zavarok elhárítása más intézkedéseket igényel a városi, zömében ház-
tartásokat ellátó hálózatokban és mást a „kényes” üzemeknél. 

A közepes feszültségű, lakosságot ellátó hálózatokban előforduló zava-
rokat igyekeznek a vezetékrendszer átépítésével megoldani, mivel ekkor vagy 
a kábelek elavulása, vagy a hálózat korszerűtlensége okoz zavart. Példának 
hozzák fel erre a Lipcséhez tartozó Grünau lakónegyedet, ahol alapos vizsgála-
tokat végeztek. Az áramkimaradás helyének megállapítására, illetve az 
újrabekapcsolásra távellenőrzési és távirányítási módszerekkel kísérleteztek. 
Modernizálták a diagnosztikai berendezéseket azért, hogy folyamatosan tudják 
ellenőrizni a kábelek, transzformátorok állapotát, és megelőzzék az üzemzava-
rokat. A lánchálózatot átalakították körhálózattá, a kábelek hosszát ezzel sikerült 
161 km-ről 94 km-re csökkenteni. Statisztikus felmérést végeztek és azokon a 
szakaszokon, ahol a legtöbb zavar jelentkezett, kicserélték a kábeleket. 

Kiderült, hogy az automatikus jelzőberendezések nem gazdaságosak, 
mert nagyobb volt a beruházási költség, mint a megtakarítás, másrészt ezzel 
nem sikerült az ellátás minőségét javítani a lakónegyedekben. 

Az egyes szakaszok állapotát jelző távdiagnosztikai berendezések bevál-
tak, a feszültségkieséseket jelentősen tudták csökkenteni azzal, hogy időben 
végzett kábelcserével biztosították a folyamatos működést. 

Zavarelhárító berendezések 
Ott, ahol ipari üzemek, informatikai fogyasztók ellátásáról van szó, nem 

gazdaságos a hálózat átépítése, jobban beváltak azok a módszerek, ame-
lyekkel a felhasználónál küszöbölik ki az áramkimaradás vagy hálózati inga-
dozások következményeit. 

Az RWE Piller vállalat jól működő és széles körben forgalmazott energia-
kondicionáló és feszültségstabilizáló, dinamikus és statikus szünetmentes 
áramszolgáltató (angolul Uninterruptable Power Supply, UPS) berendezése-
ket fejlesztett. 

 



 

Dinamikus UPS-rendszer az „Uniblock System”, amelyben egy forgó-
transzformátor segítségével szüntetik meg a hálózat és a felhasználó közötti 
közvetlen kapcsolatot. Ez csillapítja a nemkívánatos feszültségcsúcsokat, biz-
tonságot nyújt különlegesen nagy terhelés vagy rövidzár esetére is. A rend-
szer 100–1100 kVA határok között nyújt teljes védelmet. A biztonságát garan-
tálja, hogy négy független vezetéken szolgáltat áramot. Akkumulátoros tároló, 
illetve dízelmotor gondoskodik az áramellátásról feszültségkimaradás esetén. 
Ahol erre igény van, vízhűtéses kivitelben szállítják a rendszert. 

Egy másik Piller-féle berendezés, az Uniblock-T, telepek nélkül működik, 
energiatárolója segítségével akár 2 perces hálózati feszültségkimaradást is át 
tud hidalni. Az egészet konténerben helyezik el, könnyen szállítható, és a 
helyszínen nem igényel átépítési munkát. 

Példaként említhető az egyik majna-frankfurti bank központjában beépí-
tett 6,82 MVA teljesítményű UPS rendszer, amely biztosítja a folyamatos üz-
letmenetet. Jelentős megtakarítást hozott az addigi léghűtéses rendszernek 
vízhűtéssel való felváltása. 2002-ben több olyan hálózati feszültségkimaradás 
volt, amelyet az alkalmazottak észre sem vettek; a védőberendezés nélkül je-
lentős adatvesztéssel és ennek következtében anyagi kárral kellett volna szá-
molni.  

A Piller-féle berendezéseket több USA-beli csipgyártó cég, például az 
AMD (Advanced Micro Devices) alkalmazza, ilyenekkel szerelték fel a leg-
utóbb Drezdában megnyitott üzemüket is. 

(Dr. Menczel György) 
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