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V prípade elektrickej energie v súvislosti
s kvalitou sa hovorí predov�etkým o kvali-
te napätia. Je to odôvodnené tým, �e po
technickej stránke je elektrická energia sú-
èinom napätia, prúdu a èasu. Definova� ta-
kúto velièinu, ktorá pozostáva z rôznych
velièín, by bolo ve¾mi obtia�ne. Preto sa
�tandardne v oblasti kvality elektrickej
energie hodnotí kvalita napätia. Samoz-
rejme, medzi napätím a prúdom existuje
úzky vz�ah, tak�e nie je mo�né tieto veli-
èiny oddeli�. Napríklad hoci generátor
vyrába takmer �èistú� sínusovú vlnu na-
pätia, prúd, ktorý preteká impedanciami,
mô�e toto napätie mimoriadne deformova�.
Takáto situácia mô�e nasta� napríklad ak:

� vznikne skrat v sieti, ktorý spôsobí po-
kles alebo preru�enie napätia,

� vznikne prepä�ová vlna spôsobená za-
siahnutím vedenia bleskom,

� v obvode je generovaný deformovaný
prúd zo zariadenia, ktoré produkuje vy�-
�ie harmonické, èo následne pretekaním

cez impedancie prvkov siete spôsobí de-
formáciu napätia.

Ako bolo uvedené, napriek spomínaným
dôvodom sa �tandardne pod pojmom kvali-
ta elektrickej energie rozumie kvalita na-
pätia.

Poh¾ad na kvalitu elektrickej energie z rôz-
nych h¾adísk je rozdielny. Iný je prístup ku
kvalite elektrickej energie zo strany výrob-
cov, iný zo strany spotrebite¾ov a, samo-
zrejme, odli�ný je poh¾ad výrobcov rôz-
nych zariadení. To sa odrá�a aj vo fakte, �e
definovanie problému, ktorý vznikol z dô-
vodu zlej kvality elektrickej energie, býva
odli�né. Napriek tomu sa odborníci v ob-
lasti kvality elektrickej energie dohodli na
nasledovnej definícii:

Ka�dý problém, ktorý je spojený s odchýlkou
napätia, prúdu alebo frekvencie od menovi-
tej hodnoty a spôsobuje poruchu alebo chyb-
nú èinnos� zariadenia, je problémom kvality
elektrickej energie.

V súèasnosti je snaha zavies� jednotnú ka-
tegorizáciu v oblasti kvality elektrickej
energie. Vedúca úloha v tejto oblasti patrí
predov�etkým komisii IEEE SCC22, ktorá
rozde¾uje elektromagnetické javy pre ob-
las� kvality elektrickej energie pod¾a tab. 1.

Pochopenie jednotlivých kategórií elektro-
magnetických javov mô�e do znaènej mie-
ry pomôc� rie�i� problém z oblasti kvality
elektrickej energie.
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Úvod do kvality 
elektrickej energie

V súèasnom období sa kladie po�iadavka nielen na kvantitu vyrábaných produktov, ale v èoraz
väè�ej miere sa vy�aduje ich vysoká kvalita. Medzi produkty zaraïujeme aj elektrickú energiu,
hoci je to výrobok s ve¾mi �pecifickými vlastnos�ami. Samozrejme, napriek existujúcim
svojským vlastnostiam, ako výsledný produkt musí rovnako spåòa� prísne kritériá kvality.
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kategória subkategória då�ka trvania typická
ve¾kos�
napätia

prepätie impulzívne
oscilatívne

krátkodobé ve¾mi krátky pokles preru�enie 0,5-30 cyklov <0,1 pu
zmeny napätia pokles 0,5-30 cyklov 0,1-0,9 pu

vzrast 0,5-30 cyklov 1,1-1,8 pu
krátky pokles preru�enie 30 cyklov-3 s <0,1 pu

pokles 30 cyklov-3 s 0,1-0,9 pu
vzrast 30 cyklov-3 s 1,1-1,4 pu

doèasný pokles preru�enie 3 s-1 min <0,1 pu
pokles 3 s-1 min 0,1-0,9 pu
vzrast 3 s-1 min 1,1-1,2 pu

dlhodobé trvalé preru�enie >1 min 0,0 pu
zmeny napätia podpätie sie�ovej frekvencie >1 min 0,8-0,9 pu

prepätie sie�ovej frekvencie >1 min 1,1-1,2 pu
nesymetria napätia 0,5-2 %
deformácia deformácia jednosmernou zlo�kou 0-0,1 %
napä�ovej vlny vy��ie harmonické 0-20 %

medziharmonické 0-2 %
ru�ivé vplyvy
�um 0-1 %

kolísanie napätia 0,1-7 %
kolísanie frekvencie
Tab.1
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