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Nettó energiafogyasztás Hálózatveszteség
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34,93 TWh

19,176 TWh

A termelt és importált energia aránya

Termelés Import

41,452 TWh

2,016 TWh

3,139 TWh

7,499 TWh

Összesített felhasználás

Belföldi felhasználás Erőművi önfogyasztás Hálózatveszteség Export
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Hálózatveszteség: Az átvivő- és elosztó rendszerbe betáplált és a
fogyasztóknak átadott villamos energia különbsége.

A hálózatveszteséget feloszthatjuk:

- számítható, műszaki jellegű és

- nem számítható, kereskedelmi jellegű összetevőkre.

Az egyes években hálózatveszteségként elszámolt villamos energia
egyrésze megtérülhet a tárgyévet követő időszakban.

Ennek megfelelően megkülönböztetünk:

- megtérülő összetevőket,

- megtérülhető összetevőket és

- meg nem térülő összetevőket.

66%

34%

Számítható, műszaki jellegű veszteség

Nem számítható, kereskedelmi jellegű veszteség
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A nem számítható hálózatveszteség jelentős hányada leginkább a kereskedelmi forgalomhoz, az
elszámolásokhoz és a mérésekhez kapcsolódik.

A hálózatveszteség ezen összetevője származhat:

- a nem egyidejű fogyasztásmérő leolvasásokból

- a nem egy időben történő elszámolásokból

- a fogyasztásmérő berendezések hibájából, meghibásodásából

- szabálytalan vételezésekből, áramlopásokból
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A műszaki hálózatveszteség a villamos energia szállítása,
átalakítása, felhasználása során kialakuló negatív tényező.

A műszaki hálózatveszteség kategóriájában megkülönböztetünk

- a terheléstől függő, soros veszteséget és

- a terheléstől független, párhuzamos veszteséget. 63,15%

36,85%

Soros és párhuzamos veszteségek aránya

Soros veszteség Párhuzamos veszteség
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A terhelő áramtól négyzetesen függő veszteségelem

Vezetékek soros vesztesége

Áramkötések vesztesége

Transzformátorok soros vesztesége

Gyűjtősínek soros vesztesége

Védelmi készülékek soros vesztesége

Zárlatkorlátozó fojtó tekercsekben keletkető veszteség

ZTUT R1

R3

R2C1 C2

Soros veszteség

L1
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A terhelő áramtól független, gyakorlatilag állandó veszteségelem.

Transzformátorok párhuzamos vesztesége

Kábelek dielektromos és szivárgási vesztesége

Nagyfeszültségű vezetékek sugárzási vesztesége

Szabadvezetékek szivárgási vesztesége

Kondenzátorok dielektromos vesztesége

Védelmi készülékek párhuzamos vesztesége

ZTUT R1

R3

R2C1 C2

Párhuzamos veszteség

L1



Műszaki hálózatveszteség a különböző feszültségszinteken

10

A műszaki hálózatveszteség meghatározása az elosztó hálózaton
feszültségszintenként, illetve transzformációnként történik a következő
bontásban:

- Nagyfeszültségű (NAF) hálózat veszteségei

- Nagy-/középfeszültségű (NAF/KÖF) transzformáció veszteségei

- Középfeszültségű (KÖF) hálózat veszteségei

- Közép-/kisfeszültségű (KÖF/KIF) transzformáció veszteségei

- Kisfeszültségű (KIF) hálózat veszteségei

32%

21%

24%

9%

14%

KIF KÖF/KIF KÖF NAF/KÖF NAF
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A háztartási méretű kiserőművek bizonyos penetráció eléréséig csökkentik
a veszteséget, azonban egy bizonyos penetráció után pozitív hatásuk
stagnálni kezd, majd veszteségnövelővé változik.

Megoldási lehetőségek:

Felhasználói rugalmasság alkalmazása

Tárolóval kombinált berendezések építése

Jól megtervezett hálózati beavatkozások, illetve innovatív hálózatfejlesztési
lépések és eszközök szükségesek!



Köszönöm a figyelmet!


