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Modernizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego mocy i energii elektrycznej 
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Modernizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego Zakładu Górniczego "Janina" 
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4. OPIS TECHNICZNY 

4.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja układów pomiarowych 
mocy i energii elektrycznej w zakresie aparatury licznikowej oraz transmisyjnej, na 
przyłączach oznaczonych J1 - linia napowietrzna 110kV "Chrzanów" i J2 - linia napowietrzna 
110kV "Dwory", zasilających stację 110/6kV "GST-1" (GPZ Janina) w Zakładzie Górniczym 
"Janina", wchodzącym w skład Południowego Koncernu Węglowego SA w Jaworznie. Linie 
napowietrzne 110kV zasilające stację są własnością dostawcy energii elektrycznej - TAURON 
Dystrybucja SA. 

Projekt modernizacji obejmuje również zmianę lokalizacji urządzeń pomiarowych z 
rozdzielni 6kV oznaczonej "GSZ-1" do budynku Nastawni na terenie stacji "GST-1". 

Wzajemne usytuowanie podanych powyżej obiektów elektroenergetycznych na 
terenie Zakładu Górniczego "Janina" pokazano na rysunku P485E01. Na rysunku P485E02 
przedstawiono schemat główny stacji 110/6kV "GST-1". 

Wykonywanie robót objętych niniejszym projektem, mieści się w zakresie 
użytkowania obiektów budowlanych - napowietrznej stacji elektroenergetycznej oraz 
budynków na terenie stacji, zgodnie z ich przeznaczeniem i nie podlega przepisom ustawy 
"Prawo Budowlane". Tym samym, przy wykonywaniu robót nie jest wymagane uzyskanie 
pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia. 

Wszystkie prace, objęte niniejszą dokumentacją, wykonywane będą w czynnych 
obiektach podstawowych zakładu górniczego mogą być wykonywane wyłącznie pod 
nadzorem osoby nadzoru PKW SA. 

4.2. Podstawy opracowania  

Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, 

  Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A., 

 materiały katalogowe producentów urządzeń pomiarowych, 

 wizje terenowe, 

 dokumentacja powykonawcza istniejących układów pomiarowo-rozliczeniowych, a 
przed wszystkim: 
- projekt wykonawczy nr 09/1-10 "Modernizacja układu pomiarowo-

rozliczeniowego mocy i energii elektrycznej Zakład Górniczy JANINA. Stacja 
110/6kV JANINA, opracowany we wrześniu 2010r. przez firmę WODEL z Będzina, 

 norm i przepisów, a w szczególności: 
- normy PN-E-05115 „Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o 

napięciu wyższym do 1kV”, 
- normy N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”, 
- normy PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” 
- Rozrządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dziennik Ustaw Nr 75 poz. 690). 
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4.3. Zakres projektu 

Zakres projektu obejmuje: 

 dobór i zabudowę liczników energii elektrycznej pozwalających na rozliczanie 
obiektu w dowolnej taryfie rozliczeniowej,  

 rozwiązanie synchronizacji czasu w licznikach energii elektrycznej,  

 rozwiązanie zdalnej, dwutorowej transmisji danych do centrali TAURON 
Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, 

 rozwiązanie zdalnej, dwutorowej transmisji danych do serwera głównego 
Południowego Koncernu Węglowego SA, znajdującego się w budynku przy 
Grunwaldzkiej 37 w Jaworznie, 

 wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót. 

4.4. Opis stanu istniejącego 

Zakład Górniczy Janina w Libiążu, wchodzący w skład Południowego Koncernu 
Węglowego SA, zasilany jest napięciem 110kV dwoma liniami napowietrznymi "Chrzanów" i 
"Dwory", wprowadzonymi do stacji 110/6kV "GST-1", znajdującej się na terenie Zakładu 
Górniczego Janina. Przyłączem oznaczonym JI jest linia napowietrzna 110kV relacji 
"Chrzanów - stacja GST-1", natomiast przyłączem JII - linia napowietrzna 110kV "Dwory - 
stacja GST-1". 

Układy pomiarowo-rozliczeniowe poszczególnych przyłączy znajdują się w 
pomieszczeniu Nastawni budynku stacji 6/0,5/0,4kV "GSZ-1" zlokalizowanego w miejscu 
pokazanym na rysunku P485E01, na terenie Zakładu Górniczego Janina w Libiążu. 

Układ zasilania Zakładu Górniczego Janina napięciem 110kV, został przedstawiony na 
rysunku P485E02. Na rysunku przedstawiono usytuowanie przekładników prądowych i 
napięciowych układu pomiarowo-rozliczeniowego poszczególnych przyłączy, w schemacie 
głównym zasilania Zakładu.  

Dane charakterystyczne przekładników (identyczne dla przyłączy JI i JII): 
- przekładniki prądowe typu J123 o przekładni 150-300/5/5/5/5/5A z następującymi 

uzwojeniami wtórnymi: 
 I: S2n1=45VA; klasie dokładności 0,2 ; współczynniku bezpieczeństwa FS5, 
 II: S2n2=45VA; klasie dokładności 0,2 ; współczynniku bezpieczeństwa FS5, 
 III: S2n3=60VA; klasie dokładności 10P10, 
 IV: S2n4=90VA; klasa dokładności 10P15, 
 V: S2n5=60VA; klasa dokładności 10P10 
- przekładniki napięciowe typu Uo110b o przekładni 110:√3 / 0,1:√3 / 0,1:3 z uzwojeniami 

wtórnymi: 
 I: S2N1=200VA; klasy 0,5 
 II: S2N2=100VA; klasy 3 

Przekładniki zlokalizowane są na terenie rozdzielni napowietrznej 110kV "GST-1". 
Jak wspomniano wcześniej, tablice licznikowe dla obu przyłączy, znajdują się w 

budynku głównej stacji zasilającej 6kV "GSZ-1", na piętrze w pomieszczeniu Nastawni.  
Na tablicy licznikowej przyłącza JI, oznaczonej jako "Transformator T-1", znajdują się: 

- dwa liczniki energii elektrycznej (podstawowy i kontrolny) typu ZMD405 CT44.0459 
3x58/100..240/415V; 5A, wyposażone w moduły komunikacyjne CU-B2+, 

- synchronizator czasu rzeczywistego typu MK-6/DCF77/230V w obudowie przystosowanej 
do plombowania, 

- moduł komunikacyjny CU-M22 umieszczony w adapterze ADP-1, 



Projekt nr: P485E  strona: 11 

SYGNITY SA 

- komutator (przełącznik) zasilania KZ2-1, 
- przekaźnik kontroli ciągłości napięcia RCN-301, 
- listwy kontrolne SKa, dla pomiaru podstawowego i kontrolnego. 

Poniżej pokazano zdjęcie istniejącej tablicy licznikowej przyłącza JI. 

 
Na tablicy licznikowej przyłącza JII, oznaczonej jako "Transformator T-2", znajdują 

się: 
- dwa liczniki energii elektrycznej (podstawowy i kontrolny) typu ZMD405 CT44.0459 

3x58/100..240/415V; 5A, wyposażone w moduły komunikacyjne CU-B2+, 
- moduł komunikacyjny CU-P32 umieszczony w adapterze ADP-1, 
- listwy kontrolne SKa, dla pomiaru podstawowego i kontrolnego. 

Poniżej pokazano zdjęcie istniejącej tablicy licznikowej przyłącza JII. 

 
 
 



Projekt nr: P485E  strona: 12 

SYGNITY SA 

Pomiędzy tablicami licznikowymi "Transformator T-1" i "transformator T-2" znajduje 
się tablica sumatora "DataPAF 3.2", na której oprócz samego sumatora DATAPAF, znajdują 
się  konwertery impulsów licznikowych KIL-PIN (2 sztuki) ora konwertery RS232/RS485 typu 
MK-3 (3 sztuki). Poniżej pokazano zdjęcie tablicy sumatora. 

 
W zestawie tablic, znajduje się 

ponadto tablica obwodów 
impulsowych na której zainstalowano: 
- synchronizator czasu rzeczywistego 
FRANWIN-S DCF77 przeznaczony do 
synchronizacji liczników kontrolnych , 
- zasilacz awaryjny UPS z 
zabezpieczeniem strony wtórnej 
230VAC - bezpiecznik topikowy 4A 
- konwerter pętli prądowej ETENWIN-P 
- listwy zaciskowe obwodów 
impulsowych 

 Widok tablicy obwodów 
impulsowych pokazano na zdjęciu 
obok. 
 

Projektuje się demontaż wszystkich, przedstawionych powyżej, istniejących tablic 
licznikowych oraz aparatury pomiarowej i pozostałych urządzeń zainstalowanych na tych 
tablicach. Materiały z demontażu należy przekazać do dyspozycji inwestora (magazyn lub 
utylizacja).  

Likwidacji ulegają również kable pomiarowe układu pomiarowo-rozliczeniowego 
łączące tablice licznikowe w budynku rozdzielni 6kV "GSZ-1" z przekładnikami prądowymi 
oraz przekładnikami napięciowymi, znajdującymi się na terenie rozdzielni napowietrznej 
110kV stacji "GST-1". Przewody YKSYFtY 4*4mm2 (obwody napięciowe) i YKSYFtY 7*4mm2 
(obwody prądowe), prowadzone w kanałach kablowych na terenie GST-1 oraz na estakadzie 
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technologicznej, na odcinku od stacji "GST-1" do budynku stacji "GSZ-1", należy 
zdemontować z estakady i kanałów kablowych po uzgodnieniu z inwestorem. 

4.5. Opis stanu projektowanego 

Celem zamierzonej modernizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego w 
Południowym Koncernie Węglowym SA, jest konieczność jego dostosowania do aktualnych 
wymogów określonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON 
Dystrybucja S.A.  

Biorąc pod uwagę potrzebę umieszczenia urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, jak 
najbliżej granicy eksploatacji urządzeń oraz jak najbliżej przekładników pomiarowych, 
projektuje się zlokalizowanie tablic licznikowych w budynku Nastawni na terenie stacji 
110/6kV "GST-1". 

W projektowanym układzie pomiarowo-rozliczeniowymi wykorzystuje się 
przekładniki prądowe umieszczone w torach głównych poszczególnych przyłączy, na terenie 
rozdzielni napowietrznej 110kV. Przekładniki napięciowe 110kV układu pomiarowo-
rozliczeniowego zostaną wymienione, co jest przedmiotem odrębnego opracowania 
wykonanego równolegle (projekt nr P485G).  

Na sztalugach, w pomieszczeniu nastawni stacji GST-1, należy zabudować liczniki 
typu ZMD405CT44.0459 3x58/100V, 0,1-1(6)A, o klasie dokładności 0,5 dla energii czynnej i 
1 dla energii biernej. Liczniki tego typu dokonują pomiaru energii czynnej i biernej w dwóch 
kierunkach i umożliwiają rozliczanie w dowolnej taryfie rozliczeniowej. Ponadto liczniki te 
umożliwiają rejestrowanie i przechowywanie w pamięci pomiarów mocy czynnej w okresach 
od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni oraz posiadają funkcję automatycznego 
zamykania okresu rozliczeniowego i rejestrację i przechowywanie w pamięci pomiarów 
mocy czynnej 15 minutowej. Listwy zaciskowe liczników połączone będą z listwami S-ka M3 
zgodnie z rysunkami P485E05 i P485E06. Każdy z liczników dodatkowo będzie zasilony 
napięciem gwarantowanym 230VAC. Liczniki należy wyposażyć w moduły komunikacyjne 
typu CU-B4+.  

Napięciem gwarantowane zapewnione zostanie z urządzenia UPS, które 
zainstalowane zostanie w dolnej części stojaka P5 tablicy licznikowej, w Nastawni.   
Dodatkowo, UPS należy zasilić z tablicy rozdzielczej niskiego napięcia w budynku Nastawni 
stacji GST-1. 

Z uwagi na możliwość pracy układu zasilania stacji GST-1 przy wyłączonej jednej linii 
110kV (załączone sprzęgło) oraz z uwagi na lokalizację przekładników napięciowych  w 
polach liniowych rozdzielni 110kV, dla zapewnienia wykonywania po wyłączeniu 
przekładników napięciowych w jednym torze rozdzielni, projektuje się układ przełączający 
napięcie pomiarowe liczników na czynny tor linii. Układ przełączenia zasilania pokazano na 
rysunkach P485E05 i P485E06. Układ przełączenia zasilania zapewnia automatyczne 
przełączenie napięcia pomiarowego, w chwili pojawienia się napięcia w każdym torze 
rozdzielni 110kV. Zastosowane przekaźniki w układzie przełączającym zostały uwzględnione, 
w analizie obciążenia strony wtórnej przekładników napięciowych układu pomiarowo-
rozliczeniowego. 

Jak wspomniano wcześniej, w odrębnym, opracowanym równolegle projekcie 
wykonawczym, planuje się wymianę przekładników napięciowych 110kV w stacji "GST-1". 
Nowy schemat połączeń układu pomiędzy przekładnikami prądowymi i napięciowymi w 



Projekt nr: P485E  strona: 14 

SYGNITY SA 

stacji GST-1 oraz skrzynkami kontrolnymi SKa, zainstalowanymi na stojakach P5 i P20 w 
budynku Nastawni - przedstawiono na rysunkach P485E03 i P485E04. 

Transmisja danych z liczników podstawowych do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w 
Będzinie, wykonana będzie za pośrednictwem sieci światłowodowej TAURON Dystrybucja 
SA oraz komórkowej GSM. Wyjścia RS485 w licznikach podstawowych oraz w module CU-
P32 umieszczonym w adapterze CU-ADP1, zabudowanym na sztalugach obok liczników 
(rysunek P485E09), należy ze sobą połączyć za pomocą kabla typu KP6 zgodnie z rysunkiem 
P485E07. Adapter CU-ADP1 zasilony będzie napięciem gwarantowanym 230VAC. Moduł CU-
P32 po wyposażeniu w kartę SIM umożliwi rezerwową drogę transmisji danych 
pomiarowych z liczników rezerwowych ZMD do systemu pomiarowego TAURON 
Dystrybucja S.A., wykorzystując technologię GSM/GPRS. Model anteny podłączonej do 
modułu CU-P32 oraz miejsce jej instalacji na obiekcie jest zależne od poziomu sygnału 
operatora telefonii komórkowej. 

Transmisja danych z liczników podstawowych do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w 
Będzinie, wykonana będzie za pośrednictwem sieci światłowodowej należącej do tej firmy. 
Wyjścia RS232 w licznikach podstawowych zostaną połączone z serwererem portów 
4xRS232/422/485 NPort 6450/EU z modułem 100BaseFX. Ten modem światłowodowy 
zostanie połączony patchcordem (duplex) z istniejącą szafą Wydziału Telekomunikacji, 
znajdującą się w budynku Nastawni stacji GST-1.  Dla umożliwienia transmisji do centrali 
Oddziału w Będzinie TAURON Dystrybucja SA, należy w istniejącej szafie Wydziału 
Telekomunikacji w stacji "GPZ Chrzanów", zainstalować konwerter NPort 6450/EU z 
modułem 100BaseFX i zasilaczem DR-45-24. 

Przedstawione w projekcie rozwiązania transmisji danych do centrali TAURON w 
Będzinie zostały na roboczo uzgodnione w Wydziale Pomiarów oraz w Wydziale 
Telekomunikacji TAURON Dystrybucja SA Oddział w Będzinie. 

4.6. Budowa linia kablowych układu pomiarowo-rozliczeniowego 

Z uwagi na zmianę lokalizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego z rozdzielni GSZ-1 
do Nastawni stacji GST-1, zachodzi potrzeba wykonania nowych linii kablowych łączących 
przekładniki prądowe i napięciowe, zlokalizowane w rozdzielni napowietrznej 110kV stacji 
110/6kV "GST-1", z stojakami tablic licznikowych opisanych P5 i P20 zlokalizowanych w 
pomieszczeniu na piętrze budynku Nastawni stacji GST-1. 

Trasę kabli pomiarowych na terenie rozdzielni napowietrznej GST-1 pokazano na 
rysunku P485E11, a w budynku Nastawni - na rysunku P485E10. 

Zastosowano kable pomiarowe prądowe typu YKSYFtY 7*2,5mm2 i kable pomiarowe 
napięciowe typu YKSYFtY 5*1,5mm2. Kable należy układać w istniejących kanałach 
kablowych na terenie rozdzielni napowietrznej oraz na istniejących korytach kablowych w 
budynku Nastawni. 

W trakcie układania kabli pomiarowych należy przestrzegać wymagań podanych w 
normie N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”, w zakresie 
sposobu układania kabli w kanałach oraz zachowania odległości przy zbliżeniach i 
skrzyżowaniach z innymi urządzeniami. 

Na wszystkich kablach pomiarowych należy założyć oznaczniki kablowe (paski 
plastikowe z wybitymi cechami kabla: numer ewidencyjny linii, rok ułożenia, typ kabla, znak 
użytkownika kabla) na kablach przy wprowadzeniu do budynku lub szafki obwodów 
pomocniczych na terenie rozdzielni napowietrznej, do skrzynki przyłączeniowej 
przekładników oraz wzdłuż całej trasy - co 2m. 
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W miarę możliwości należy zdemontować lub wyciąć odcinkowo, istniejące kable 
pomiarowe łączące przekładniki prądowe i napięciowe w stacji GST-1 z rozdzielnią GSZ-1. 

4.7. Transmisja danych do serwera głównego PKW SA w Jaworznie 

Transmisja danych z poszczególnych, opisanych wcześniej, układów pomiarowo-
rozliczeniowych do centralnego serwera Południowego Koncernu Węglowego SA, który 
zlokalizowany jest w piwnicy budynku centrali telefonicznej przy ulicy Grunwaldzkiej 37 w 
Jaworznie, odbywała się będzie na podstawie warunków technicznych określonych przez 
służby techniczne koncernu PKW SA (kopia warunków w załączeniu). Z każdego układu 
pomiarowo-rozliczeniowego projektuje się podstawową i rezerwową drogę transmisji. 

Transmisja danych realizowana będzie w oparciu o zakładową sieć informatyczną i 
telefoniczną. 

Ogólny schemat  strukturalny przesyłu danych z wszystkich układów pomiarowo-
rozliczeniowych Południowego Koncernu Węglowego SA do serwera centralnego, w Centrali 
Telefonicznej w siedzibie zarządu przy ulicy Grunwaldzkiej 37 w Jaworznie, został 
przedstawiony na rysunku P485E12. 

Elementy układu transmisji danych do serwera głównego, umieszczone na tablicach 
licznikowych poszczególnych przyłączy, zostały pokazane na schematach połączeń układu 
synchronizacji czasu i transmisji danych (rysunek P485E07 - dla układu podstawowego lub 
rysunek P485E08 - dla układu rezerwowego). Należy również zwrócić uwagę na 
rozmieszczenie elementów na tablicach licznikowych każdego przyłącza J1 i J2.  

Zgodnie z wymaganiami Inwestora oraz przepisami Prawa Geologiczno-Górniczego, 
projektowane obwody transmisyjne nie mogą zakłócać pracy obwodów 
telekomunikacyjnych centrali telefonicznej. Obwody transmisyjne powinny być opisane i 
zabezpieczone przed możliwością przypadkowego rozłączenia lub zwarcia. 

Dla umożliwienia podstawowej drogi transmisji z nowej lokalizacji układu 
pomiarowo-rozliczeniowego do serwera głównego PKW należy wykonać nowe połączenie 
światłowodowe pomiędzy budynkiem Nastawni w stacji GST-1 i szafą krosową  w budynku 
Magazynu (patrz rysunek P485E01). Szafę krosową należy wyposażyć w panel krosowy 
światłowodowy ze złączami SC oraz modułami SFP SM. 

Kabel światłowodowy prowadzony będzie na istniejącej estakadzie kablowej łączącej 
stację GST-1 z rozdzielnią GSZ-1 i budynkiem Magazynu oraz w piwnicy budynku rozdzielni 
GSZ-1.   

 Schemat strukturalny podstawowej drogi transmisji ze stacji GST-1 został 
przedstawiony na rysunku P485E13. 

Z uwagi na brak bezpośredniej linii teletechnicznej pomiędzy Zakładem Górniczym 
Janina w Libiążu i siedzibą centrali PKW SA w Jaworznie, do rezerwowej transmisji danych 
należy wykorzystać połączenia modemowe (wdzwaniane) z połączeniem skrośnym („9”) 
central ZG Janina i ZG Sobieski. Do tego celu zostaną zarezerwowane dwa numery 
wewnętrzne centrali telefonicznej ZG Janina: 5145 (326270145) oraz 5146 (326270146). 
Punkt styku: głowica teletechniczna zlokalizowana w pomieszczeniu telemechaniki – I piętro 
budynku nastawni GST-1. 

Schemat strukturalny rezerwowej drogi transmisji do serwera głównego PKW SA 
przedstawiono na rysunku P485E14. 

4.8. Uwagi końcowe 

1) zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych należy 
stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone 
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do obrotu i stosowania uznaje się wyroby dla których, zgodnie z odrębnymi przepisami 
wydano: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną 
(w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono normy), jeżeli nie są objęte 
certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

2) wszystkie połączenia obwodów prądowych na tablicach licznikowych należy wykonywać  
przewodem DY 2,5mm2, a obwody napięciowe - przewodem DY 1,5mm2, 

3) wszelkie prace przy układzie pomiarowym należy wykonywać w porozumieniu i pod 
nadzorem Wydziału Pomiarów TAURON Dystrybucja SA Oddział w Będzinie. 

4.9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Prace, związane z realizacją projektowanej modernizacji układu pomiarowo-
rozliczeniowego, prowadzone będą na terenie zakładu górniczego, bez wstrzymywania jego 
ruchu. W związku z tym, przed rozpoczęciem robót kierownik zakładu u którego mają być 
prowadzone roboty i kierownik robót elektromontażowych, powinni ustalić w podpisanym 
protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, z podziałem obowiązków w 
tym zakresie.  

O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie 
należy stosować w trwania prac, kierownik zakładu produkcyjnego powinien poinformować 
pracowników przebywających w sąsiedztwie terenu w którym prowadzone będą prace 
elektromontażowe.  

Teren robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach 
niebezpiecznych (praca w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych) należy 
umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające 
przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery, itp.). 

W trakcie prowadzenia prac ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę przy 
wykonywaniu rowów kablowych i przekopów kablowych o głębokości powyżej 100cm. 
Wykonywanie rowu kablowego bez stosowania dodatkowych umocnień, powinno być 
poprzedzone badaniami gruntu i dostępnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 

Wszystkie podane powyżej czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo i ochronę 
zdrowia, powodują obowiązek wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan 
bioz) przez Kierownika Budowy, przed rozpoczęciem budowy. Szczegółowy zakres planu 
bioz powinien spełniać wymagania przedstawione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 

       Informację BIOZ opracował: 
         
              inż. Janusz Zygulski 
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5. OBLICZENIA 

5.1. Sprawdzenie przekładników prądowych - strona pierwotna 

W modernizowanym układzie pomiarowo-rozliczeniowym wykorzystuje się istniejące 
przekładniki prądowe oraz projektowane przekładniki napięciowe (oddzielne opracowanie).  

Z tego powodu nie przeprowadza się obliczeń sprawdzających doboru przekładni 
przekładników prądowych do mocy umownej poszczególnych przyłączy.  

Z uwagi na projektowaną zmianę obciążenia strony wtórnej przekładników 
prądowych i napięciowych oraz z uwagi na zmniejszenie długości przewodów pomiarowych, 
wynikających ze zmiany lokalizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz zmianę 
zastosowanej aparatury taryfowej, obliczeniom sprawdzającym podlegają obciążenia strony 
wtórnej istniejących przekładników. 

Obliczenia przeprowadzono przy zastosowaniu programu obliczeniowego RD-50.1, 
udostępnionego przez firmę ZPrAE Sp. z o.o. z Siemianowic Śląskich. Wyniki obliczeń 
załączono w niniejszym projekcie.  

5.2. Sprawdzenie obciążenia strony wtórnej przekładników pomiarowych  

5.2.1. Przyłącze JI - transformator T1 

 Dane wejściowe: 

- przekładniki prądowe typu J123 150-300/5/5/5/5/5A o mocy znamionowej uzwojeń 
rdzeni pomiarowych I: 45VA; klasa 0,2; FS5, II: 45VA; klasa 0,2; FS5 

- projektowane przekładniki napięciowe typu PV123 3:1,0/3:1,0/3:110 kV o mocy 

uzwojeń pomiarowych I: 10VA; klasa 0,2, II: 10VA; klasa 0,2 
- liczniki typu: ZMD405 - obciążające obwody prądowe mocą - 0,125VA/fazę, 

          - obciążające obwody napięciowe mocą - 1,3VA/fazę, 
- długość przewodów pomiarowych: 

- prądowych 2,5mm2Cu: 64m 
- napięciowych 1,5mm2: 100m 

Sprawdzenie obciążenia strony wtórnej przekładników prądowych: 

s = 2,5mm2 Cu;   = 57m/Ω*mm2 
l = 64m 

Rzacisków = 0,05  

Suma obciążeń  WS 8,2305,0
5,257

642
*25125,0 













  

        0,25 SN < S < SN    
              11,25VA < 23,8VA < 45VA – warunek spełniony 

Sprawdzenie obciążenia strony wtórnej przekładników napięciowych: 

Warunkiem prawidłowej pracy przekładników napięciowych jest obciążenie strony 
wtórnej w granicach pomiędzy 25% ÷ 100% mocy znamionowej uzwojenia przekładnika. W 
projektowanym układzie obciążeniem strony wtórnej przekładnika są: 
- dwa liczniki ZMD405 o mocy znamionowej 1,3VA (drugi licznik w układzie pomiarowym 

pola liniowego zainstalowany w części TAURON Dystrybucja SA) 
- przekaźnik kontrolujący napięcie, w fazach skrajnych: 1,2VA (przekaźnik tupu R2M) 
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- przekaźnik przełączający, w fazie środkowej: 5,5VA pobierane wyłącznie w stanie 
pobudzenia - wyłączenie jednej linii 110kV (przekaźnik R400) 

Z uwagi na niedociążenie przekładnika w fazie środkowej, w przypadku pracy 
normalnej układu (obie linie 110kV załączone, sprzęgło wyłączone, przekaźnik R400 
niewzbudzony) - S=1,3VA < 0,25*SN, projektuje się dociążenie układu napięciowego 
rezystorami dociążającymi RD-50/1 3*2kΩ o mocy pobieranej w każdej fazie 1,68W. 

W układzie pracy przy wyłączonej jednej linii 110kV i pobudzeniu przekaźnika R400 
przełączającego zasilanie, obciążenie pracującego przekładnika napięciowego wynosiło 
będzie: 
- w fazie skrajnej: S1=2*1,3+1,2+1,7=5,5VA 
- w fazie środkowej: S2=2*1,3+5,5+1,7=9,8VA 

0,25 SN < S < SN 

2,5VA < 5,5 (9,8)VA < 10VA - warunek spełniony 

Spadek napięcia w obwodzie napięciowym układu pomiarowego, przy umieszczeniu 
rezystorów dociążających na tablicy licznikowej,  nie przekroczy 0,26% co jest mniejsze od 
dopuszczalnej wartości 0,5% (szczegóły patrz załączone obliczenia). 

5.2.1. Przyłącze J2 - transformator T2 

 Dane wejściowe: 

- przekładniki prądowe typu J123 150-300/5/5/5/5/5A o mocy znamionowej uzwojeń 
rdzeni pomiarowych I: 45VA; klasa 0,2; FS5, II: 45VA; klasa 0,2; FS5 

- projektowane przekładniki napięciowe typu PV123 3:1,0/3:1,0/3:110 kV o mocy 

uzwojeń pomiarowych I: 10VA; klasa 0,2, II: 10VA; klasa 0,2 
- liczniki typu: ZMD405 - obciążające obwody prądowe mocą - 0,125VA/fazę, 

          - obciążające obwody napięciowe mocą - 1,3VA/fazę, 
- długość przewodów pomiarowych: 

- prądowych 2,5mm2Cu: 53m 
- napięciowych 1,5mm2: 88m 

Sprawdzenie obciążenia strony wtórnej przekładników prądowych: 

s = 2,5mm2 Cu;   = 57m/Ω*mm2 
l = 64m 

Rzacisków = 0,05  

Suma obciążeń  WS 8,2305,0
5,257

642
*25125,0 













  

        0,25 SN < S < SN    
              11,25VA < 23,8VA < 45VA – warunek spełniony 

Sprawdzenie obciążenia strony wtórnej przekładników napięciowych: 

Warunkiem prawidłowej pracy przekładników napięciowych jest obciążenie strony 
wtórnej w granicach pomiędzy 25% ÷ 100% mocy znamionowej uzwojenia przekładnika. W 
projektowanym układzie obciążeniem strony wtórnej przekładnika są: 
- dwa liczniki ZMD405 o mocy znamionowej 1,3VA (drugi licznik w układzie pomiarowym 

pola liniowego zainstalowany w części TAURON Dystrybucja SA) 
- przekaźnik kontrolujący napięcie, w fazach skrajnych: 1,2VA (przekaźnik tupu R2M) 
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- przekaźnik przełączający, w fazie środkowej: 5,5VA pobierane wyłącznie w stanie 
pobudzenia - wyłączenie jednej linii 110kV (przekaźnik R400) 

Z uwagi na niedociążenie przekładnika w fazie środkowej, w przypadku pracy 
normalnej układu (obie linie 110kV załączone, sprzęgło wyłączone, przekaźnik R400 
niewzbudzony) - S=1,3VA < 0,25*SN, projektuje się dociążenie układu napięciowego 
rezystorami dociążającymi RD-50/1 3*2kΩ o mocy pobieranej w każdej fazie 1,68W. 

W układzie pracy przy wyłączonej jednej linii 110kV i pobudzeniu przekaźnika R400 
przełączającego zasilanie, obciążenie pracującego przekładnika napięciowego wynosiło 
będzie: 
- w fazie skrajnej: S1=2*1,3+1,2+1,7=5,5VA 
- w fazie środkowej: S2=2*1,3+5,5+1,7=9,8VA 

0,25 SN < S < SN 

2,5VA < 5,5 (9,8)VA < 10VA - warunek spełniony 

Spadek napięcia w obwodzie napięciowym układu pomiarowego, przy umieszczeniu 
rezystorów dociążających na tablicy licznikowej,  nie przekroczy 0,23% co jest mniejsze od 
dopuszczalnej wartości 0,5% (szczegóły patrz załączone obliczenia). 



Projekt nr: P485E  strona: 20 

SYGNITY SA 

6. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH   

Poz. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 

1 
Licznik typ ZMD405CT44.0459 3x58/100V; 0,1-1(6)A prod. 
Landis&Gyr 

szt. 4 

2 Adapter typu ADP-1, 230V prod. Landis&Gyr szt. 2 

3 Moduł komunikacyjny CU-P32 prod. Landis&Gyr szt. 1 

4 Moduł komunikacyjny CU-B4+ prod. Landis&Gyr szt. 4 

5 Zegar synchronizacji czasu typu MK-6/GPS prod. INTERBIN szt. 2 

6 Antena dookolna 9dB prod. Landis&Gyr szt. 1 

7 Serwer portów szeregowych Nport 5232 prod. Moxa szt. 1 

8 Konwerter TCC-100 prod. Moxa szt. 2 

9 Zasilacz DR-45-24 prod. Moxa szt. 3 

10 Modem NPort 6450/EU szt. 2 

11 Moduł 100BaseFX szt. 2 

12 Złącze SC szt. 2 

13 Patchcord (duplex) w peszlu L=10m szt. 2 

14 Modem TD-36/485 prod. WESTERMO szt. 1 

15 Płyta montażowa tablicy licznikowej - wg rys. P485E09 szt. 2 

16  Szafa telekomunikacyjna SZB 19" 24U prod. ZPAS szt. 1 

17 Skrzynka zapasu SZ-1.2 prod. OPTOMER szt. 2 

18 Konwerter PTC-101 prod. Moxa szt. 1 

19 Zasilacz DR-45-24 prod. Moxa szt. 2 

20 Przełącznica światłowodowa PS-19/24 1U (19") prod. OPTOMER szt. 2 

21 Pigtail SC/PC-2m/9/125μm/SM szt. 54 

22 Adapter SC DIAMOND szt. 54 

23 Patchcord DUPLEX SC/PC-2m/SM szt. 5 

24 
Zestaw rezystorów dociążających RD50/1 o rezystancji 3*2kΩ 
(3*1,68W) prod. ZPrAE Siemianowice Śląskie 

kpl. 4 

25 Kabel światłowodowy ADSXXOTKTsdD 24J prod. Tele-Fonika mb. 270 

26 Kabel sygnalizacyjny YKSYFtY 7*2,5mm2 prod. Tele-Fonika mb. 226 

27 Kabel sygnalizacyjny YKSYFtY 5*1,5mm2 prod. Tele-Fonika mb. 368 

28 
Przekaźnik elektromagnetyczny przemysłowy R400-1014-28-
3100 prod. RELPOL (cewka 100VAC, zestyki 4P, pobór mocy 
5,5VA) 

szt. 4 

29 
Przekaźnik elektromagnetyczny przemysłowy R2M-2012-23-
5100 prod. RELPOL (cewka 100VAC, zestyki 2P, pobór mocy 
1,2VA) z gniazdem GZ2, obejmą GZ2 1060 i zaczepami GZ2 1111) 

szt. 8 

30 Listwa kontrolno-pomiarowa SKa-M3 szt. 4 

31 Zasilacz awaryjny UPS 230V/230V; 700VA; t>5' szt. 1 
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7. ZAŁĄCZNIKI 

7.1. Warunki techniczne dla realizacji transmisji danych pomiarowych do 
serwera PKW SA 
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7.2. Notatka służbowa spisana w TAURON Dystrybucja SA Oddział w 
Będzinie w sprawie zestawienia łączy światłowodowych 
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7.3. Uzgodnienie projektu przez TAURON Dystrybucja SA  

 



Projekt: P485E Przyłącza J1 w GPZ JANINA (transformator T1) strona: 1

Jn przek. prądowego 5 A

Sn przek. pradowego 45 VA

fs przek. pradowego 5 fs

L 64 m

s 2,5 mm2

Slicznika1 0,125 VA

Slicznika2 0 VA

Slicznika3 0 VA

Sinne 0 VA

Ilość zacisków 1 szt.

Rzacisku 0,05 W

Sżądane% 40 %

Sprzewodów 22,46 VA

Sobciążenia przek. prądowego 23,8311 VA
Sobciążenia % przek. prądowego 52,958 %

   

Moc znamionowa rdzenia prądowego przekładnika pomiarowego,

Odległość od przekładnika prądowego do zacisków licznika,

Przekrój żył przewodów prądowego obwodu pomiarowego,

        Wraz z obliczeniem wielkości koniecznego dociążenia dodatkowymi rezystorami.

Strata mocy w przewodach prądowych obwodów pomiarowych,

  

Ilość zacisków (złącz) w jednej fazie obwodu pradowego

   proszę podać ilośc zacisków zainstalowanych w jednej fazie

Rezystancja zacisku obwodu prądowego,

   

   

jeżeli konieczne:

   proszę podać żądane obciążenie w zakresie od 25% do 100% Sn

   

   proszę podać katalogowy jednofazowy pobór mocy poszczególnych liczników układu 

Pobór mocy przez inne aparaty zainstalowane w jednej fazie obwodu pradowego

   proszę podać łączny jednofazowy katalogowy pobór mocy innych aparatów 

DANE I WYNIKI OBLICZEŃ PARAMETRÓW PRACY UKŁADU POMIAROWEGO

Pobór mocy obwodu prądowego licznika 3 w jednej fazie,

Wszystkie parametry proszę podać dla jednej fazy prądowego i napięciowego obwodu pomiarowego

Obwód prądowy dane do obliczenia obciążenia rdzenia przekładnika:

   

Prąd znamionowy wtórny przekładnika,

  zmiana wartości możliwa w punkcie Dane dodatkowe 

Żądane obciążenie rdzenia przekładnika prądowego wyrażone w % mocy znamionowej,

Liczba przetężeniowa rdzenia prądowego przekładnika pomiarowego,

   parametr nie jest niebędny do wykonania obliczeń, ale pomocny przy określeniu żądanego obciążenia

Rzeczywiste obciążenie rdzenia przekładnika prądowego,

   proszę podać proponowany przekrój w nie mniejszy niż zalecany 2,5mm2 

Pobór mocy obwodu prądowego licznika 2 w jednej fazie,

Pobór mocy obwodu prądowego licznika 1 w jednej fazie,

brak konieczności stosowania dodatkowego dociążenia.
Warunek obciążenia spełniony 25% < Sobc. < 100% Sn

Obwód prądowy obliczenie obciążenia rdzenia przekładnika pomiarowego.

Wyżej wymienione obciążenie wyrażone w % jego mocy znamionowej,

przed zastosowaniem dociążenia

SYGNITY SA



Projekt: P485E Przyłącza J1 w GPZ JANINA (transformator T1) strona: 2

Sdodatkowe konieczne 0 VA

Rdodatkowe obw. prądowego 0 Ω

Sdodatkowe obliczone 0 VA
Scałkowite przek. prądowego 23,8311 VA
Scałkowite % przek. prądowego 52 %

Un przek. napięciowego 100 /√3V

Sn przek. napieciowego 10 VA

Slicznika1 5,5 VA

Slicznika2 VA

Slicznika3 VA

Sinne 0 VA

Sżądane% 71 %

Sobciążenia przek. nap. 5,5 VA
Sobciążenia % przek. nap. 55 %

Sdodatkowe konieczne. 1,6 VA

Rdodatkowe obw. nap. D 6250 W
Rdodatkowe obw. nap. Y 2080 W

   proszę podać katalogowy jednofazowy pobór mocy poszczególnych liczników układu 

Obwód napięciowy dane do obliczenia obciążenia przekładnika:

Znamionowe napięcie wtórne przekładnika napięciowego,

Moc znamionowa napięciowego przekładnika pomiarowego,

Pobór mocy obwodu napięciowego licznika 1 w jednej fazie,

Całkowite obciążenie rdzenia przekładnika prądowego,

Proponowana wartości rezystorów dociążających rdzeń przekładnika prądowego,

po zastosowaniu proponowanego dociążenia:

Dodatkowe obciążenie rdzenia przekładnika prądowego,

Konieczne dodatkowe dociążenie rdzenia przekładnika prądowego,

Konieczne dodatkowe dociążenie przekładnika napięciowego,

        Wraz z obliczeniem wielkości koniecznego dociążenia dodatkowymi rezystorami.

Proponowana wartości rezystorów dociążających przekładnik napięciowy przy podłączeniu w Y,

jeżeli konieczne:

UWAGA!

Wyżej wymienione obciążenie wyrażone w % jego mocy znamionowej,

jednak konieczne dociążenie dla uzyskania wartości żądanej.

Proponowana wartości rezystorów dociążających przekładnik napięciowy przy podłączeniu w D,

Warunek obciążenia spełniony 25% < Sobc. < 100% Sn

Pobór mocy obwodu napięciowego licznika 3 w jednej fazie,

Pobór mocy przez inne aparaty zainstalowane w jednej fazie obwodu napięciowego

   proszę podać łączny jednofazowy katalogowy pobór mocy innych aparatów 

Obwód napięciowy obliczenie obciążenia przekładnika pomiarowego.

Wyżej wymienione obciążenie wyrażone w % jego mocy znamionowej,

   

   

   

Pobór mocy obwodu napięciowego licznika 2 w jednej fazie,

   

Żądane obciążenie przekładnika napięciowego wyrażone w % mocy znamionowej,

   proszę podać żądane obciążenie w zakresie od 25% do 100% Sn

Dodatkowe wyniki w tym również wartości dociążeń przy zastosowaniu rezystorów w wykonaniu standardowym, oraz możliwość wykonania obliczeń wartości dociążeń dla dowolnie 

założonej rezystancji dodatkowej znajdują się na arkuszu Wyniki Dodatkowe 

przed zastosowaniem dociążenia

Rzeczywiste obciążenie przekładnika napieciowego,

SYGNITY SA



Projekt: P485E Przyłącza J1 w GPZ JANINA (transformator T1) strona: 3

Sdodatkowe obliczone. 1,6013 VA

Scałkowite przek. nap. 7,1013 VA
Scałkowite % przek. nap. 71 %

Jobwodu napięciowego. 95,25 mA

L 100 m

L1 99 m

L2 1 m

Rbezpiecznika 0,05 W

Ilość zacisków L 0 szt.

RzaciskówL 0,04 W

Ilość zacisków L1 0 szt.

Rzacisków L1 0,04 W

Ilość zacisków L2 0 szt.

Rzacisków L2 0,04 W

Rezystancja zacisków obwodu napięciowego na odcinku L1,

Ilość zacisków (złącz) na odcinku L2 w jednej fazie obwodu napięciowego

    (rezystory dociążające umieszczone są na jednej tablicy z pozostałą aparaturą pomiarową) 

  zmiana wartości możliwa w punkcie Dane dodatkowe 

  

Ilość zacisków (złącz) na odcinku L1 w jednej fazie obwodu napięciowego

  zmiana wartości możliwa w punkcie Dane dodatkowe 

    (rezystory dociążające umieszczone są bliżej przekładników niż tablica z pozostałą aparaturą pomiarową) 

Dodatkowe wyniki w tym również wartości dociążeń przy zastosowaniu rezystorów w wykonaniu standardowym, oraz możliwość wykonania obliczeń wartości dociążeń dla dowolnie 

założonej rezystancji dodatkowej znajdują się na arkuszu Wyniki Dodatkowe 

  

    (rezystory dociążające umieszczone są bliżej przekładników niż tablica z pozostałą aparaturą pomiarową) 
  

Rezystancja zacisków obwodu napięciowego na odcinku L2,

Wyżej wymienione obciążenie wyrażone w % jego mocy znamionowej,

  

Dodatkowe dociążenie przekładnika napięciowego,

        Parametr pomocy np. przy doborze nastawień przekaźników kontrolujących ciągłość obwodu.

Całkowite obciążenie przekładnika napięciowego,

Obwód napięciowy dane do obliczenia spadku napięcia i przekroju żył:

Rezystancja zacisków obwodu napięciowego,

Odległość od przekładnika napięciowego do rezystorów dociążających

Ilość zacisków (złącz) na odcinku L w jednej fazie obwodu napięciowego

Rezystancja bezpiecznika zabezpieczającego obwod napięciowy,

  zmiana wartości możliwa w punkcie Dane dodatkowe 

   proszę podać odległości dla układu pomiarowego rozproszonego

Odległość od rezystorów dociążających do zacisków licznika,

Wartość prądu płynącego w obwodzie napięciowym,

UWAGA!

    (rezystory dociążające umieszczone są na jednej tablicy z pozostałą aparaturą pomiarową) 

Odległość od przekładnika napięciowego do zacisków licznika,

   proszę podać odległość dla układu pomiarowego zwartego

Obwód napięciowy obliczenie wartości prądu płynącego w obwodzie.

po zastosowaniu proponowanego dociążenia:

SYGNITY SA
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Rinne 0 Ω

Sdodatkowe obliczone. 1,6013 VA

Sdodatkowe wybrane. 0 VA

ΔU dopuszczalne  0,5 %

ΔU L obliczone  0,14998 V

ΔU L % obliczone  0,26 %

sdobrane L 1,5 mm2

ΔU L1+L2 obliczone  0,14965 V
ΔU L1+L2 % obliczone  0,26 %

sdobrane L1+L2 1,5 mm2

g 54

Spadek napięcia w obwodzie napięciowym pomiędzy przekładnikiem a licznikiem,

Wyżej wymieniony spadek napięcia  wyrażony w % napięcia znamionowego,

Obwód napięciowy obliczenie spadku napięcia w żyłach przewodów.
     Wraz z obliczeniem proponowanego przekroju żył obwodu napięciowego.

Moc wydzielana na obliczonych rezystorach dociążających,

  automatycznie wpisywany jest wynik obliczenia dodatkowej mocy dociążenia przekładnika napięciowego 

Moc wydzielana na rezystorach dociążających wybranych innych niż obliczone,

Max. dopuszczalny spadek napięcia w obwodzie wyrażony w % napięcia znamionowego

   proszę podać dopuszczalny spadek napięcia w obwodzie - przeważnie 0,05% lub 0,1% Un

  

     Wraz z proponowanymi wartościami typowymi.

   proszę podać katalogowe rezystancje inych aparatów podłączonych szeregowo w obwodzie np.: RCON 

   

UWAGA!

dla układu pomiarowego rozproszonego 

    (rezystory dociążające umieszczone są bliżej przekładników niż tablica z pozostałą aparaturą pomiarową) 

  

    (rezystory dociążające umieszczone są na jednej tablicy z pozostałą aparaturą pomiarową) 

Dane dodatkowe do obliczeń parametrów pracy układu pomiarowego.

Przewodność dla miedzianych żył przewodów,

Proponowany przekrój żył przewodów obwodu napieciowego,

Wyżej wymieniony spadek napięcia  wyrażony w % napięcia znamionowego,

Rezystancja innych aparatów podłączonych szeregowo w obwód napięciowy,

dla układu pomiarowego zwartego 

Dodatkowe wyniki w tym również wartości spadków napięć dla założonych przekrojów żył, oraz propozycje przekroju żył o innych przekrojach dla odcinka L1 i L2 znajdują się na arkuszu 

Wyniki Dodatkowe . 

Proponowany przekrój żył przewodów obwodu napieciowego,

Spadek napięcia w obwodzie napięciowym pomiędzy przekładnikiem a licznikiem,

   

  

   

    jeżeli wybrane zostało dociążenie inne niż obliczone (np.: z wykonań standardowych) proszę podać moc wydzielaną na 

wybranym rezystorze wg arkusza Wyniki Dodatkowe (wynik wyróżniony kolorem turkusowym), jeżeli parametr nie zostanie 

wpisany lub wpisane 0, do obliczeń użyte zostanie Sdodatkowe obliczone

  

  

SYGNITY SA
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g 57    

Rbezpiecznika 0,05 W

Rbezpiecznika 0 Ω

Rzacisku 0,04 W

Rzacisku napięciowego L 0 Ω

Rzacisku napięciowego L1 0 Ω

Rzacisku napięciowego L2 0 Ω

Rzacisku prądowego 0,05 Ω

  
    jeżeli wybrane zostały rezystancje inne niż przeciętna proszę podać ich wartośc, jeżeli parametr nie zostanie wpisany 

lub wpisane 0, do obliczeń użyta zostanie Przeciętna rezystancja złączki.

Inna  rezystancja złączek obwodu prądowego  

    (rezystory dociążające umieszczone są bliżej przekładników niż tablica z pozostałą aparaturą pomiarową) 

Przewodność o innej wartości niż przewodnośc dla żył miedzianych,

  

  

Inna  rezystancja złączek obwodu nap. na odcinku L2 (dla układu pomiarowego rozproszonego)  

Inna  rezystancja złączek obwodu nap. na odcinku L1 (dla układu pomiarowego rozproszonego)  

Przeciętna rezystancja złączki 

    (rezystory dociążające umieszczone są na jednej tablicy z pozostałą aparaturą pomiarową) 

    (określona na podstawie danych katalogowych i pomiarów między innymi S-ka P1)

Przeciętna rezystancja bezpiecznika zabezpieczającego obwod napięciowy,

    jeżeli wybrana została rezystancja inna niż przeciętna proszę podać jej wartośc, jeżeli parametr nie zostanie wpisany lub 

wpisane 0, do obliczeń użyta zostanie Przeciętna rezystancja bezpiecznika zabezpieczajacego obwód napięciowy.
  

Inna  rezystancja złączek obwodu napięciowego na odcinku L (dla układu pomiarowego zwartego)  

  

Inna określona rezystancja bezpiecznika zabezpieczającego obwod napięciowy,

  
    jeżeli wybrana została przewodnośc inna niż przewodnośc dla żył miedzianych proszę podać jej wartośc, jeżeli parametr 

nie zostanie wpisany lub wpisane 0, do obliczeń użyta zostanie Przewodność dla miedzianych żył przewodów.

SYGNITY SA



Projekt: P485E Przyłącza J2 w GPZ JANINA (transformator T2) strona: 1

Jn przek. prądowego 5 A

Sn przek. pradowego 45 VA

fs przek. pradowego 5 fs

L 53 m

s 2,5 mm2

Slicznika1 0,125 VA

Slicznika2 0 VA

Slicznika3 0 VA

Sinne 0 VA

Ilość zacisków 1 szt.

Rzacisku 0,05 W

Sżądane% 40 %

Sprzewodów 18,6 VA

Sobciążenia przek. prądowego 19,9714 VA
Sobciążenia % przek. prądowego 44,3809 %
Warunek obciążenia spełniony 25% < Sobc. < 100% Sn

Obwód prądowy obliczenie obciążenia rdzenia przekładnika pomiarowego.

Wyżej wymienione obciążenie wyrażone w % jego mocy znamionowej,

przed zastosowaniem dociążenia

brak konieczności stosowania dodatkowego dociążenia.

  zmiana wartości możliwa w punkcie Dane dodatkowe 

Żądane obciążenie rdzenia przekładnika prądowego wyrażone w % mocy znamionowej,

Liczba przetężeniowa rdzenia prądowego przekładnika pomiarowego,

   parametr nie jest niebędny do wykonania obliczeń, ale pomocny przy określeniu żądanego obciążenia

Rzeczywiste obciążenie rdzenia przekładnika prądowego,

   proszę podać proponowany przekrój w nie mniejszy niż zalecany 2,5mm2 

Pobór mocy obwodu prądowego licznika 2 w jednej fazie,

Pobór mocy obwodu prądowego licznika 1 w jednej fazie,

   proszę podać katalogowy jednofazowy pobór mocy poszczególnych liczników układu 

Pobór mocy przez inne aparaty zainstalowane w jednej fazie obwodu pradowego

   proszę podać łączny jednofazowy katalogowy pobór mocy innych aparatów 

DANE I WYNIKI OBLICZEŃ PARAMETRÓW PRACY UKŁADU POMIAROWEGO

Pobór mocy obwodu prądowego licznika 3 w jednej fazie,

Wszystkie parametry proszę podać dla jednej fazy prądowego i napięciowego obwodu pomiarowego

Obwód prądowy dane do obliczenia obciążenia rdzenia przekładnika:

   

Prąd znamionowy wtórny przekładnika,

   

   

jeżeli konieczne:

   proszę podać żądane obciążenie w zakresie od 25% do 100% Sn

   

Moc znamionowa rdzenia prądowego przekładnika pomiarowego,

Odległość od przekładnika prądowego do zacisków licznika,

Przekrój żył przewodów prądowego obwodu pomiarowego,

        Wraz z obliczeniem wielkości koniecznego dociążenia dodatkowymi rezystorami.

Strata mocy w przewodach prądowych obwodów pomiarowych,

  

Ilość zacisków (złącz) w jednej fazie obwodu pradowego

   proszę podać ilośc zacisków zainstalowanych w jednej fazie

Rezystancja zacisku obwodu prądowego,

   

SYGNITY SA



Projekt: P485E Przyłącza J2 w GPZ JANINA (transformator T2) strona: 2

Sdodatkowe konieczne 0 VA

Rdodatkowe obw. prądowego 0 Ω

Sdodatkowe obliczone 0 VA
Scałkowite przek. prądowego 19,9714 VA
Scałkowite % przek. prądowego 44 %

Un przek. napięciowego 100 /√3V

Sn przek. napieciowego 10 VA

Slicznika1 5,5 VA

Slicznika2 VA

Slicznika3 VA

Sinne 0 VA

Sżądane% 71 %

Sobciążenia przek. nap. 5,5 VA
Sobciążenia % przek. nap. 55 %

Sdodatkowe konieczne. 1,6 VA

Rdodatkowe obw. nap. D 6250 W
Rdodatkowe obw. nap. Y 2080 W

   

Żądane obciążenie przekładnika napięciowego wyrażone w % mocy znamionowej,

   proszę podać żądane obciążenie w zakresie od 25% do 100% Sn

Dodatkowe wyniki w tym również wartości dociążeń przy zastosowaniu rezystorów w wykonaniu standardowym, oraz możliwość wykonania obliczeń wartości dociążeń dla dowolnie 

założonej rezystancji dodatkowej znajdują się na arkuszu Wyniki Dodatkowe 

przed zastosowaniem dociążenia

Rzeczywiste obciążenie przekładnika napieciowego,

   

   

   

Pobór mocy obwodu napięciowego licznika 2 w jednej fazie,

jednak konieczne dociążenie dla uzyskania wartości żądanej.

Proponowana wartości rezystorów dociążających przekładnik napięciowy przy podłączeniu w D,

Warunek obciążenia spełniony 25% < Sobc. < 100% Sn

Pobór mocy obwodu napięciowego licznika 3 w jednej fazie,

Pobór mocy przez inne aparaty zainstalowane w jednej fazie obwodu napięciowego

   proszę podać łączny jednofazowy katalogowy pobór mocy innych aparatów 

Obwód napięciowy obliczenie obciążenia przekładnika pomiarowego.

Wyżej wymienione obciążenie wyrażone w % jego mocy znamionowej,

UWAGA!

Wyżej wymienione obciążenie wyrażone w % jego mocy znamionowej,

Konieczne dodatkowe dociążenie przekładnika napięciowego,

        Wraz z obliczeniem wielkości koniecznego dociążenia dodatkowymi rezystorami.

Proponowana wartości rezystorów dociążających przekładnik napięciowy przy podłączeniu w Y,

jeżeli konieczne:

Całkowite obciążenie rdzenia przekładnika prądowego,

Proponowana wartości rezystorów dociążających rdzeń przekładnika prądowego,

po zastosowaniu proponowanego dociążenia:

Dodatkowe obciążenie rdzenia przekładnika prądowego,

Konieczne dodatkowe dociążenie rdzenia przekładnika prądowego,

Obwód napięciowy dane do obliczenia obciążenia przekładnika:

Znamionowe napięcie wtórne przekładnika napięciowego,

Moc znamionowa napięciowego przekładnika pomiarowego,

Pobór mocy obwodu napięciowego licznika 1 w jednej fazie,

   proszę podać katalogowy jednofazowy pobór mocy poszczególnych liczników układu 

SYGNITY SA



Projekt: P485E Przyłącza J2 w GPZ JANINA (transformator T2) strona: 3

Sdodatkowe obliczone. 1,6013 VA

Scałkowite przek. nap. 7,1013 VA
Scałkowite % przek. nap. 71 %

Jobwodu napięciowego. 95,25 mA

L 88 m

L1 87 m

L2 1 m

Rbezpiecznika 0,05 W

Ilość zacisków L 0 szt.

RzaciskówL 0,04 W

Ilość zacisków L1 0 szt.

Rzacisków L1 0,04 W

Ilość zacisków L2 0 szt.

Rzacisków L2 0,04 W

po zastosowaniu proponowanego dociążenia:

Wartość prądu płynącego w obwodzie napięciowym,

UWAGA!

    (rezystory dociążające umieszczone są na jednej tablicy z pozostałą aparaturą pomiarową) 

Odległość od przekładnika napięciowego do zacisków licznika,

   proszę podać odległość dla układu pomiarowego zwartego

Obwód napięciowy obliczenie wartości prądu płynącego w obwodzie.

Rezystancja zacisków obwodu napięciowego,

Odległość od przekładnika napięciowego do rezystorów dociążających

Ilość zacisków (złącz) na odcinku L w jednej fazie obwodu napięciowego

Rezystancja bezpiecznika zabezpieczającego obwod napięciowy,

  zmiana wartości możliwa w punkcie Dane dodatkowe 

   proszę podać odległości dla układu pomiarowego rozproszonego

Odległość od rezystorów dociążających do zacisków licznika,

Wyżej wymienione obciążenie wyrażone w % jego mocy znamionowej,

  

Dodatkowe dociążenie przekładnika napięciowego,

        Parametr pomocy np. przy doborze nastawień przekaźników kontrolujących ciągłość obwodu.

Całkowite obciążenie przekładnika napięciowego,

Obwód napięciowy dane do obliczenia spadku napięcia i przekroju żył:

  

Rezystancja zacisków obwodu napięciowego na odcinku L2,

  zmiana wartości możliwa w punkcie Dane dodatkowe 

    (rezystory dociążające umieszczone są bliżej przekładników niż tablica z pozostałą aparaturą pomiarową) 

Dodatkowe wyniki w tym również wartości dociążeń przy zastosowaniu rezystorów w wykonaniu standardowym, oraz możliwość wykonania obliczeń wartości dociążeń dla dowolnie 

założonej rezystancji dodatkowej znajdują się na arkuszu Wyniki Dodatkowe 

  

    (rezystory dociążające umieszczone są bliżej przekładników niż tablica z pozostałą aparaturą pomiarową) 

    (rezystory dociążające umieszczone są na jednej tablicy z pozostałą aparaturą pomiarową) 

  zmiana wartości możliwa w punkcie Dane dodatkowe 

  

Ilość zacisków (złącz) na odcinku L1 w jednej fazie obwodu napięciowego

Rezystancja zacisków obwodu napięciowego na odcinku L1,

Ilość zacisków (złącz) na odcinku L2 w jednej fazie obwodu napięciowego

SYGNITY SA



Projekt: P485E Przyłącza J2 w GPZ JANINA (transformator T2) strona: 4

Rinne 0 Ω

Sdodatkowe obliczone. 1,6013 VA

Sdodatkowe wybrane. 0 VA

ΔU dopuszczalne  0,5 %

ΔU L obliczone  0,13276 V

ΔU L % obliczone  0,23 %

sdobrane L 1,5 mm2

ΔU L1+L2 obliczone  0,13243 V
ΔU L1+L2 % obliczone  0,23 %

sdobrane L1+L2 1,5 mm2

g 54

    jeżeli wybrane zostało dociążenie inne niż obliczone (np.: z wykonań standardowych) proszę podać moc wydzielaną na 

wybranym rezystorze wg arkusza Wyniki Dodatkowe (wynik wyróżniony kolorem turkusowym), jeżeli parametr nie zostanie 

wpisany lub wpisane 0, do obliczeń użyte zostanie Sdodatkowe obliczone

  

  

   

  

   

Dodatkowe wyniki w tym również wartości spadków napięć dla założonych przekrojów żył, oraz propozycje przekroju żył o innych przekrojach dla odcinka L1 i L2 znajdują się na arkuszu 

Wyniki Dodatkowe . 

Proponowany przekrój żył przewodów obwodu napieciowego,

Spadek napięcia w obwodzie napięciowym pomiędzy przekładnikiem a licznikiem,

Proponowany przekrój żył przewodów obwodu napieciowego,

Wyżej wymieniony spadek napięcia  wyrażony w % napięcia znamionowego,

Rezystancja innych aparatów podłączonych szeregowo w obwód napięciowy,

dla układu pomiarowego zwartego 

Dane dodatkowe do obliczeń parametrów pracy układu pomiarowego.

Przewodność dla miedzianych żył przewodów,

   proszę podać katalogowe rezystancje inych aparatów podłączonych szeregowo w obwodzie np.: RCON 

   

UWAGA!

dla układu pomiarowego rozproszonego 

    (rezystory dociążające umieszczone są bliżej przekładników niż tablica z pozostałą aparaturą pomiarową) 

  

    (rezystory dociążające umieszczone są na jednej tablicy z pozostałą aparaturą pomiarową) 

     Wraz z proponowanymi wartościami typowymi.

Spadek napięcia w obwodzie napięciowym pomiędzy przekładnikiem a licznikiem,

Wyżej wymieniony spadek napięcia  wyrażony w % napięcia znamionowego,

Obwód napięciowy obliczenie spadku napięcia w żyłach przewodów.
     Wraz z obliczeniem proponowanego przekroju żył obwodu napięciowego.

Moc wydzielana na obliczonych rezystorach dociążających,

  automatycznie wpisywany jest wynik obliczenia dodatkowej mocy dociążenia przekładnika napięciowego 

Moc wydzielana na rezystorach dociążających wybranych innych niż obliczone,

Max. dopuszczalny spadek napięcia w obwodzie wyrażony w % napięcia znamionowego

   proszę podać dopuszczalny spadek napięcia w obwodzie - przeważnie 0,05% lub 0,1% Un

  

SYGNITY SA



Projekt: P485E Przyłącza J2 w GPZ JANINA (transformator T2) strona: 5

g 57    

Rbezpiecznika 0,05 W

Rbezpiecznika 0 Ω

Rzacisku 0,04 W

Rzacisku napięciowego L 0 Ω

Rzacisku napięciowego L1 0 Ω

Rzacisku napięciowego L2 0 Ω

Rzacisku prądowego 0,05 Ω

  
    jeżeli wybrana została przewodnośc inna niż przewodnośc dla żył miedzianych proszę podać jej wartośc, jeżeli parametr 

nie zostanie wpisany lub wpisane 0, do obliczeń użyta zostanie Przewodność dla miedzianych żył przewodów.

    (rezystory dociążające umieszczone są na jednej tablicy z pozostałą aparaturą pomiarową) 

    (określona na podstawie danych katalogowych i pomiarów między innymi S-ka P1)

Przeciętna rezystancja bezpiecznika zabezpieczającego obwod napięciowy,

    jeżeli wybrana została rezystancja inna niż przeciętna proszę podać jej wartośc, jeżeli parametr nie zostanie wpisany lub 

wpisane 0, do obliczeń użyta zostanie Przeciętna rezystancja bezpiecznika zabezpieczajacego obwód napięciowy.
  

Inna  rezystancja złączek obwodu napięciowego na odcinku L (dla układu pomiarowego zwartego)  

  

Inna określona rezystancja bezpiecznika zabezpieczającego obwod napięciowy,

Przeciętna rezystancja złączki 

  
    jeżeli wybrane zostały rezystancje inne niż przeciętna proszę podać ich wartośc, jeżeli parametr nie zostanie wpisany 

lub wpisane 0, do obliczeń użyta zostanie Przeciętna rezystancja złączki.

Inna  rezystancja złączek obwodu prądowego  

    (rezystory dociążające umieszczone są bliżej przekładników niż tablica z pozostałą aparaturą pomiarową) 

Przewodność o innej wartości niż przewodnośc dla żył miedzianych,

  

  

Inna  rezystancja złączek obwodu nap. na odcinku L2 (dla układu pomiarowego rozproszonego)  

Inna  rezystancja złączek obwodu nap. na odcinku L1 (dla układu pomiarowego rozproszonego)  

SYGNITY SA






























