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Sé Község önkormányzata
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Tárgy: Ennlékertető fe$egyzés a Sé Község Polgármesterének, társaságunk

képvisetetében eljáró kollégák áttal tartott tájékoztatóról a telepÜlésen tapasztalható

feszÜltségletörések és üzemzavarok kapcsán.

A tájékoztató időpontja: 2021. október 18. 10:30.

Je[en vannak:

Nagy Róbert: Sé Község Polgármestere Ügyintéző tetefonszáma:06/30-707-724a

Mo[nár József: Kiemelt területi üzemeltetési irányító
Baranyai Zsott: E.oN területi képvisető (terütetgazda)

Az áramszolgáttató képvisetői tájékoztatják Tisztelt Po[gármester Urat az a[ábbiakró[:

Sé község terÜletén a közelmúltban fordultak elő hosszabb rövidebb ideig tartó lktatószám: : ,.tul (':)\(
feszültségkimaradások, zavartatások' melyek a fe[használókat zavarhatták a

vittamosenergia véte[ezésben.
Ezek az a[ábbiak vottak:

- Hosszabb ideio tartó etlátáskiesések Közéofeszültségen (KoF üzemzavarok) Üzem neve:

. 2021'.06.23. sé l. (41'654) Transzformátor átLomásból csöpög az olaj.
Transzformátor gép csere miatt feszültségmentesítés. (nem tervezett Aramhálózati Uzem Szombathely

esemény)
. 2021-'o7 '25. Szombathe[y, Aranypatak(41922) Transzformátor á[[omás Üzem címe:

Primer biztosító otvadás. Nincs tátható oka. (nem tervezett esemény)
e 202]_'08.14. Szombathe[y Új Város-1-es vona[on a véde[em kikapcsolt. Nincs 970o Szombathety, Puskás Tivadar u.3-5.

tátható oka. (nem tervezett esemény)
o 2021'.1'0.03. Torony vl. (42348) Transzformátor állomásnát Primer biztosító

olvadás. A Transzformátor meltett (biztonsági övezeten betü[) akácfa nőtt a

Primer biztosító csapba. A növény eltávolítása és a biztosító póttása
megtörtént. (nem tervezett esemény)

. 2o2t.10.05' /ettérő üzemál[apot/ A Kőszeg-Lukácsháza vona[on, Bozsok-
Bucsu közt vezetékszakadás a szigete[ő nyakná[. (nem tervezett esemény)
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Védelmi működések Szombathely Új Város 1. közéPfeszültségű hálózaton. GVA
(gyors vissza, T<1_ sec): 14db (nem történt)

Védelmi működések Szombathely Új Város 1. közéofeszültségű hálózaton. LVA
([assú vissza, T< 180sec)): 14db (nem történt)
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Feszü[tség letörések:
2o2l. január o1'-től2021. október 02-ig, összese n 44db volt a Szombatr'ety, Ú1

Város 1-es vonalon, (metyrőt a tetepütés e[ van látva).

Kisfeszültségű csoooÉos hiba a te[ePülésen:

. 202L'0L'11- KlF kábel, Szakaszhiba (Túlterhelés)

. 2o2L.01.22 KlF szabadvezeték, Szakaszhiba (Túlterhelés)

. 202L'08.31 KlF szabadvezeték, Szakaszhiba (Túlterhelés)

A tetepütést e[[átó középfeszüttségű kommunális hátózat hossza:

Légvezeték:43,123km
Fötdkábet: 12,885km.



Az áramkörön [évő transzformátor állomások darabszáma: 87db

Fogyasztói darabszám: 47 94db

A vi[[amos energiaszolgáltatás nem szÜnetmentes. Szabadvezetékes há[ózatainkon
etőfordutnak olyan események - időjárási, fötdra,jzi' és egyéb környezeti tényezők miatt -

metyek Üzemzavarokat, feszültség kimaradásokat okoznak. Fogyasztóinknak számolni ke[[

az esetleges feszültség kimaradásokkal.

KözcéIú elosztó hó!ózotokon szolgóltotott villomos energia feszültség jeIIemzőirőI szótó, MSZ EN
50160 szómú szobvóny szerint o hólózotokon eIőfordulhotnok tortós kimarodósok, tópfeszültség -
letörések, és tópfeszültség rövid idejű kimarodósok is.

A Mogyar Energetikai és Közmű-szabóIyozósi Hivatal óltol eIőírt minőségi porométerek szerint

tudjuk Ügyfeteinknek oz energia szoIgóttotósót végezni, omeIy szoIgóltotós oz előírósoknok

megfelelően folyamotos, de nem szünet és zovormentes.
A MEKH óttgt jóvóhogyott EIosztói Üzletszobolyzotunk M3-os szómú me[Iéklete szerint:

3.2.4' T ópf eszültség - Ietörés

A feszüttség letőrésrőI beszéIünk, ha o tópfeszüItség o 0,052....0,9 Uc tartomónybo esik. A rövid
idejű tetörések ídőtortomo 1 sec olotti és a maradék feszüItség nogysógo óltolóbgn nagyobb, mint

0,6 t.)c. Ritkón előfordulnok nogyobb és hosszabb Ídejű feszültség letörések, ezek a letörések

O,O5.....0,15 IJc tortomónybo eshetnek. Az ebben oz tdőszokbon szolgóltotott villomos energío

feszültség minősége o minősítésbe beleszámít.
Ósszeférhetőségi szint: egy évben o feszültség letörések szómo felhasznólónkként max. 300 db

lehet közép- és kisfeszültségű hóIózoton egyorónt, csotlokozósi pontonként.

3.2.5. Rövid idejű tápfeszültség kimarodós
Rövid idej(i kimoradósngk tekintjük, ha o tópfeszültség o megegyezéses feszüItség 5 %-o otó

csökken és ez oz altopot 3 percet nem holad meg. Jellemzően o középfeszüItségű védelmi
működések okozzók. Éves előfordutóso csotlokozósi pontonként szabodvezetéki és kóbeIhdlózat
esetén eltérhet.
Összeférhetőségi szint: egy évben (o bejelentést megelőző 365 nap) o feszültség róvid idejű
kimorodósónok szómo o középfeszüttségű ellótós jellegétől függően oz elosztói engedéIyes

felhosznóIóinól (a sikeres GVA és LVA események összesen):
- középfeszüItségű kóbelhóIózati tóplólós esetén max.: 10 db
- középfeszültségű szobadvezeték hótózoti tóplóIós esetén pedig mox.: 70 db lehet'
A középfeszüItség(j szobodvezetékes tóplóIósro meghotórozott tovóbbi szobólyok oz aIóbbiak:
- A 70-es darabszómbo nem szomít bele, ho 24 óro o|ott oz odott vonalon a sikeres GVA
események szóma több mint 5 dorob.
- A rövid idejű tópfeszültség kimorodósok szómo felhosznóIóként o feIhasznólói bejeIentést
megelőző 90 nopbon nem holadhatjo meg o 40 db'ot.
Ennek mérésére:
. ott, ohoI o technikoi feltételek biztosítjók, oz alkoImazott outomatikus nyilvontartósi rendszer
(SCADA) odota i szolgóInok,
- ahol az óIIomósi irónyítóstechniko korszerűtlen, ott o védelmi készü[ékek szóm[ólóóIIósoi
szoIgóInok.

3.2.6. Hosszú idejű kimoradós
A 3 percnéI hosszobb idejű kimarodóst tortós kimorodósnok kel| tekinteni. Az eIőre nem lótható
kimarodósok (üzemzavorok) gyokorisógo függ o hótózotképtől, o hóIózotok szerkezetétőI, harmodik

féI cselekedeteitőI, az időjóróstó[. A hosszú idejű kimarodós szómóro és idejére oz elosztói
engedélyesre a Hivoto[ óltoI kiodott hatórozat alopjón évi ótlogos minimóIis minőségi kővetelmény
vonotkozik.

Mindezeket figye[embe véve, társaságunk az Önt ettátó középfeszüttségű hátózat
rendszeres és folyamatos monitorozását végzi. Rendszeresen tartunk bejárásokat, melyek
az esetleges hibahetyek fetkutatását céLozzák. Rendszeresen 'iárja a terűletet gattyazó

váltatkozó is, aki a ntivénytutajdonosok áltaI e[hanyagolt' biztonsági övezetbe kerü[t

növények ettávotítását végzi.2o24-ben, a jelen tervek szerint et fog készÜtni egy új

atállomás, mely a már megtévő középfeszüttségű ettátás területét fogja megfelezni. Ettőt a

beruházástót je[entős javulást várunk, mive[ ál[áspontunk szerint a sok feszüttségletörés
etsődteges oka az, hogy a Szombathety Úi Váro' ]--es vonat rendkívűt hosszú és tagott' sok



hibatehetőséggel és nehezen megközelíthető hettyet. Ezek mellett meg kívánjuk jegyezni,
hogy szakembereink, a bejelentett Üzemzavarokat, hibákat, ellátáskieséseket minden
esetben a Garantált Szolgáltatásban váttatt határidőn betÜl ethárították.
Szeretnénk biztosítani, hogy a települ'ést ettátó kommunális hátózat á[[apotáró[, annak
ismételten fetszaporodó hibajetenségeirő[ van tudomásunk, kiemelten keze[jÜk annak
javítását, a kÍváttó tényezők fetkutatását és egy üzembiztosabb hátózat kiatakítását.
Társaságunk vállalást tett, hogy Sé község te[epülésen felszerel egy érzékeny diagnosztikai
mérést, mely a te[eülést ettátó középfeszÜltségű hátózat eseményeiről ad pontosabb
tájékoztatást. Ennek célja, hogy az esetlegesen még fennáttó hibajetenséget kiváttó hálózati
e[emeket kiszűrjük, cserétjük, javítsuk.
Po[gármester úr, együttműködésérőt biztosította képviselőinket, melynek keretében, a

te[epÜlésen, a jövőben történő eseményeket (üzemzavar, véde[mi működés,
feszÜttségtetörés), metyek a fe[haszná[ókat zavarhatja, fet|egyzést készíttet, pontos idő,
időtartam és he[y meghatározássat' Ezt a Íetjegyzést rendszeresen megkÜtdi
társaságunknak' a zso[t.baranyai@eon-hungaria.com e-maiI címre.
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