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Projektant :     Janusz  Zygulski                        Będzin, czerwiec  2012r.      
Nr uprawnień: 569/84  
w specjalności instalacje elektryczne 
Nr członkowski Izby: SLK/IE/7899/02 

 
Sprawdzający :    Jerzy Wlazło 
Nr uprawnień:  SLK/3276/POOE/10 
w specjalności  sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
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OŚWIADCZENIE   PROJEKTANTA i SPRAWDZAJĄCEGO 

 
Zgodnie z artykułem 20 ustęp 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( 

Dziennik Ustaw Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami) niniejszym 
oświadczamy, że projekt budowlany dla zadania: 

 
Modernizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego mocy i energii elektrycznej 

Południowego Koncernu Węglowego SA 
Modernizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego Zakładu Górniczego "Sobieski" w 

Jaworznie z transmisją danych do centrali TAURON Dystrybucja SA Oddział w 
Będzinie i serwera głównego PKW SA w Jaworznie 

 
 

sporządzony:  w czerwcu 2012r. 
 
dla:                Południowy Koncern Węglowy SA. 
        43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 

 
został  wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
                   Janusz  Zygulski          ............................................................. 
 
 
 
 
                  Jerzy  Wlazło               ............................................................. 
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3. KOPIA UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA 
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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 zasilających obiekty Zakładu Górniczego "Sobieski", należącego do 
Południowego Koncernu Węglowego SA w Jaworznie.  

Projekt obejmuje wszystkie istniejące przyłącza elektroenergetyczne zasilające 
Zakład Górniczy "Sobieski" z sieci dystrybucyjnej należącej do TAURON Dystrybucja SA 
Oddział w Będzinie, wyszczególnione na stronie tytułowej projektu.  

Wykonywanie robót objętych niniejszym projektem, mieści się w zakresie 
użytkowania obiektów budowlanych - budynków elektroenergetycznych rozdzielni 
wnętrzowych 6kV, 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 09/2-10 "Modernizacja układu pomiarowo-

rozliczeniowego mocy i energii elektrycznej Zakład Górniczy Sobieski. Stacja 
110/6kV KOŚCIUSZKO", opracowany w lutym 2010r. przez firmę WODEL z 
Będzina, 

- projekt techniczny modernizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego dla "Zakładu 
Górniczo-Energetycznego Sobieski Jaworzno III", opracowany prze firmę 
ELEKTROBUDOWA SA, w kwietniu 2005r., 

- projekt techniczny wymiany przekładników prądowych i napięciowych w polu 20 
rozdzielni 6kV R-2 "P" szyb Piłsudski, opracowany przez firmę ELEKTROBUDOWA 
SA, w kwietniu 2005r., 

- projekt techniczny wymiany przekładników prądowych i napięciowych w polach 
9, 19 rozdzielni 6kV R-1 "P" szyb Piłsudski, opracowany przez firmę 
ELEKTROBUDOWA SA, w kwietniu 2005r., 

- projekt techniczny wymiany przekładników prądowych i napięciowych w polach 
15, 21, 24 rozdzielni 6kV GPZ "Sobieski", opracowany przez firmę 
ELEKTROBUDOWA SA, w kwietniu 2005r., 

- projekt techniczny wymiany przekładników prądowych i napięciowych w polach 
1, 3, 5, 7 rozdzielni 110kV GPZ "Kościuszko", opracowany przez firmę 
ELEKTROBUDOWA SA, w kwietniu 2005r., 
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 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), 

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 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 

System pomiarowo-rozliczeniowy w Zakładzie Górniczym Sobieski Rejon Piłsudski i 
Rejon Sobieski, oparty jest na dwóch niezależnych układach pomiarowych: podstawowym i 
rezerwowym. W obu układach pomiar energii elektrycznej odbywa się przy pomocy 
elektronicznych liczników 4-kwadrantowych z wyjściami impulsowymi (EC5atg/3 prod. 
PAFAL), zasilanych z przekładników prądowych i napięciowych zainstalowanych w 
poszczególnych torach zasilających. Impulsy wyjściowe liczników przesyłane są kablami 
transmisyjnymi do rejestratorów energii elektrycznej i średnich mocy, synchronizowanych 
zewnętrznymi zegarami frankfurckimi. Zarejestrowane wartości zapisywane są na karcie 
pamięci RAM, co umożliwia dalszą obróbkę danych w trybie off-line. 

Dane z rejestratorów układu podstawowego przekazywane są w trybie on-line do 
eSPiM Zakładu Górniczego Sobieski i eSPiM TAURON Dystrybucja Oddział w Będzinie, 
kablami transmisyjnymi. Natomiast dane z rejestratorów układu rezerwowego 
przekazywane są w trybie on-line do eSPiM Zakładu Górniczego Sobieski poprzez sieć 
telefoniczną, a do eSPiM TAURON Dystrybucja SA Oddział w Będzinie - za pomocą transmisji 
siecią komórkową GSM/GPRS. 

4.4.1. Układ pomiarowy Rejon Piłsudski 

Licznik energii układu podstawowego i rezerwowego zasilane są z przekładników 
prądowych i napięciowych zabudowanych w polu numer 19 rozdzielni R-1"S" (przyłącze 6kV 
"P-V") oraz w polu numer 20 rozdzielni R-2"P" (przyłącze "P-VII"). 

Dane techniczne przekładników prądowych: 
- typ: IBZ 12a 
- przekładnia: 1000/5/5 [A/A/A] 
- uzwojenie wtórne I: 10VA; klasa 0,2; FS10 
- uzwojenie wtórne II: 10VA; klasa 0,2; FS10 
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Dane techniczne przekładników napięciowych: 
- typ: UMZ 12-1 
- przekładnia: 6000:√3 / 100:√3 / 100:√3 [V/V/V] 
- uzwojenie wtórne I: 10VA; klasa 0,2  
- uzwojenie wtórne II: 10VA; klasa 0,2 

Liczniki energii elektrycznej, układu podstawowego i rezerwowego, zainstalowane są 
na tablicy 1.2TL dla przyłącza "P-V" w rozdzielni R-1"S" lub na tablicy 1.3TL dla przyłącza "P-
VII" w rozdzielni R-2"P". Widok tablicy 1.2TL przedstawiono na poniższym zdjęciu. 

 
 

 
W rozdzielni R-1"S" zainstalowane zostały tablice 

rejestratorów, oznaczone 1TS1 (dla układu 
podstawowego) i 1TS2 (dla układu rezerwowego). Widok 
tablic został przedstawiony na zdjęciu obok. 

Impulsy wyjściowe liczników przesyłane są do 
tablic 1TS1 i 1TS2 kablami transmisyjnymi.  

Zasilanie urządzeń zainstalowanych na tablicach 
sumatorów napięciem 230VAC odbywa się z zasilaczy 
awaryjnych z podtrzymaniem bateryjnym (UPS). Każdy 
zasilacz zasilany jest osobnym kablem z rozdzielnicy 
400/230V. Odpływy w rozdzielnicy zabezpieczone są od 
zwarć i przeciążeń wyłącznikami samoczynnymi 
instalacyjnymi oznaczonymi 1F1 i 1F2. 

Obwód prądowy układu podstawowego, w obu 
przyłączach 6kV, dociążony jest licznikiem energii 
elektrycznej typu A52J (w srebrnej obudowie 1.2PN11, na 
zdjęciu powyżej). 
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4.4.2. Układ pomiarowy Rejonu Sobieski 

Liczniki energii elektrycznej układu podstawowego i rezerwowego zasilane są z 
przekładników prądowych i napięciowych, zabudowanych w polach: nr 22 (przyłącze SIN), nr 
24 (przyłącze SII), nr 13 (przyłącze SIV) i nr 15 (przyłącze SV), rozdzielnicy 6kV znajdującej się 
w budynku rozdzielni 6kV na terenie stacji 110/6kV "GPZ Sobieski", należącej do TAURON 
Dystrybucja SA. 
Dane techniczne przekładników prądowych w polach nr 13 i 22: 
- typ: IBZ 12a 
- przekładnia: 1600/5/5 [A/A/A] 
- uzwojenie wtórne I: 10VA; klasa 0,2; FS10 
- uzwojenie wtórne II: 10VA; klasa 0,2; FS10 

Dane techniczne przekładników prądowych w polu nr 15 i 24: 
- typ: IBZ 12a 
- przekładnia: 1000/5/5 [A/A/A] 
- uzwojenie wtórne I: 10VA; klasa 0,2; FS10 
- uzwojenie wtórne II: 10VA; klasa 0,2; FS10 

Dane techniczne przekładników napięciowych: 
- typ: UMZ 12-1 
- przekładnia: 6000:√3 / 100:√3 / 100:√3 [V/V/V] 
- uzwojenie wtórne I: 10VA; klasa 0,2  
- uzwojenie wtórne II: 10VA; klasa 0,2 

Liczniki energii elektrycznej układu podstawowego i rezerwowego zostały 
zainstalowane na tablicach licznikowych, zlokalizowanych w nastawni rozdzielni 6kV "GPZ 
Sobieski" i oznaczonych: 
- 3.1 TL: tablica licznikowa przyłącza SIN, 
- 3.2 TL: tablica licznikowa przyłącza SII, 
- 3.4 TL: tablica licznikowa przyłącza SIV, 
- 3.5 TL: tablica licznikowa przyłącza SV. 

Impulsy wyjściowe liczników przesyłane są kablami transmisyjnymi do rejestratorów 
zabudowanych w na tablicach zlokalizowanych w rozdzielni R-1"S", oznaczonych 3TS1 - dla 
układu podstawowego lub 3TS2 - dla układu rezerwowego. Obwody impulsowe liczników 
zabezpieczone są ochronnikami przepięciowymi. Zasilanie urządzeń zabudowanych na 
tablicach separatorów napięciem 230VAC, odbywa się z zasilaczy awaryjnych z 
podtrzymaniem bateryjnym. Każdy zasilacz zasilany jest oddzielnym kablem z rozdzielnicy 
400/230VAC.  Obwody zasilające w rozdzielnicy zabezpieczone są od zwarć i przeciążeń 
wyłącznikami samoczynnymi oznaczonymi 3F1 i 3F2. 

4.4.3. Układ pomiarowy Rejonu Kościuszko 

Liczniki energii elektrycznej układu podstawowego i rezerwowego zasilane są z 
przekładników prądowych i napięciowych, zabudowanych w rozdzielni napowietrznej 110kV 
"Kościuszko" przy ulicy Rzemieślniczej w Jaworznie. 

Przekładniki prądowe wyposażone są w pięć uzwojeń wtórnych. Z uzwojenia I 
zasilane są liczniki układu podstawowego, a z uzwojenia II - liczniki układu rezerwowego. Z 
pozostałych uzwojeń zasilane są obwody zabezpieczeniowe. 

Przekładniki napięciowe wyposażone są w cztery uzwojenia wtórne, z których 
pierwsze uzwojenie zasila liczniki układu podstawowego, a drugie uzwojenie - liczniki układu 
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rezerwowego. Pozostałe uzwojenia przeznaczone są dla potrzeb zabezpieczeń i automatyki 
stacji. 
Dane techniczne przekładników prądowych: 
- typ: J123 
- przekładnia: 150/5/5/5/5/5 [A/A/A/A/A/A] 
- uzwojenie wtórne I: 15VA; klasa 0,2; FS5, 
- uzwojenie wtórne II: 15VA; klasa 0,2; FS5, 
- uzwojenie wtórne III: 30VA; 10P10, 
- uzwojenie wtórne IV: 30VA; 10P10, 
- uzwojenie wtórne V: 30VA; 10P10. 

Dane techniczne przekładników napięciowych: 
- typ: U110C 
- przekładnia: 110:√3 kV / 100:√3V / 100:√3V / 100:√3V / 100:3V,    
- uzwojenie wtórne I: 10VA; klasa 0,2,  
- uzwojenie wtórne II: 10VA; klasa 0,2, 
- uzwojenie wtórne III: 80VA; klasa 0,5, 
- uzwojenie wtórne IV: 50VA; klasa 0,5/3P, 

Liczniki energii elektrycznej układu podstawowego i rezerwowego zabudowane są w 
tablicach licznikowych: 
- 2.1TL: dla przyłącza KI ("El. Jaworzno I" - tor "Kościuszko I"), 
- 2.2TL: dla przyłącza KII ("El. Jaworzno II" - tor "Kościuszko II"). 

 
Na zdjęciach pokazano widok istniejących tablic licznikowych 2.1TL i 2.2TL. 
Na tablicach licznikowych znajdują się: 

- liczniki typu ZMD 405CT44.0459 3*58/100 ..240V, 5A (licznik podstawowy i rezerwowy), 
- zegary synchronizacji czasu rzeczywistego typu MK-6/DCF77, 230VAC, w obudowach 

przystosowanych do plombowania (na zdjęciu pomiędzy licznikami), 
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- moduł komunikacyjny CU-M22, umieszczony w adapterze CU-ADP-1 w tablicy 2.1TL, 
- moduł komunikacyjny CU-P32, umieszczony w adapterze CU-ADP-1 w tablicy 2.2TL, 
- przekaźniki RCN-301 (przekaźnik kontroli ciągłości napięcia) dla każdego uzwojenia 

pomiarowego przekaźników napięciowych, (na zdjęciu po obu stronach adaptera ADP-1), 
- istniejące liczniki energii elektrycznej typu 2EC5atg/3 (w dolej części tablic licznikowych, 

nie pokazane na zdjęciach) wykorzystywane jako dociążenie uzwojeń wtórnych 
przekładników napięciowych (obwody prądowe nie włączone do tych liczników), 

W przedziale przyłączowym stojaków, na których umieszczono tablice licznikowe 
2.1TL i 2.2TL,  znajdują listwy kontrolne SKa M3, (po jednej dla każdego licznika) oraz 
zasilacz awaryjny 230VAC z podtrzymaniem bateryjnym - umieszczony pod tablicą 2.2TL. 

Transmisja danych do centrali TAURON Dystrybucja SA Oddział w Będzinie z układu 
podstawowego odbywa się poprzez linię telefoniczną (moduł komunikacyjny CU-M22), 
natomiast z rezerwowego układu pomiarowego poprzez sieć komórkową GSM/GPRS (moduł 
CU-P32). 

Transmisja do centrali PKW SA realizowana jest poprzez istniejące sumatory 
DATAPAF umieszczone na tablicach 2TS1 (układ podstawowy) i 2TS2 (układ rezerwowy), 
znajdujących się w nastawni rozdzielni 110/6kV "Kościuszko" (ul. Rzemieślnicza), do których 
przesyłane są impulsy wyjściowe z liczników. 

4.4.4. Roboty demontażowe 

Projektuje się demontaż wszystkich istniejących tablic licznikowych oraz tablic 
rejestratorów opisanych powyżej, łącznie z listwami kontrolnymi SKa.  

Materiały z demontażu, a szczególnie liczniki energii elektrycznej, sumatory 
DATAPAF, synchronizatory czasu rzeczywistego, moduły komunikacyjne, listwy kontrolne, 
przekaźniki kontroli napięcia, itp, należy przekazać do dyspozycji inwestora (magazyn lub 
utylizacja). 

W modernizowanym układzie pomiarowo-rozliczeniowymi bez zmian pozostawia się 
przekładniki prądowe i napięciowe umieszczone w torach głównych poszczególnych 
przyłączy oraz przewody pomiarowe, łączące przekładniki z tablicami licznikowymi, z 
wyjątkami opisanymi w dalszej części projektu.  

4.5. Opis stanu projektowanego 

4.5.1. Rejon Piłsudski - przyłącza 6kV: PV i PVII 

Usytuowanie rozdzielni 6kV oznaczonych R-1"S" i R-2"P", do których wprowadzono  
przyłącza PV i PVII z sieci TAURON Dystrybucja SA, w mieście Jaworzno pokazano na rysunku 
P485A01. Na rysunku P485A02 pokazano natomiast schemat strukturalny pola zasilającego  
rozdzielni R-1P, a na rysunku P485B01 - schemat pola zasilającego w rozdzielni "R-2P".  

Modernizację układów pomiarowych energii elektrycznej, celem dostosowania ich 
do obowiązujących przepisów, projektuje się wykonać w sposób następujący: 

W istniejących układach pomiarowych podstawowych i rezerwowych należy 
zdemontować istniejące liczniki 2EC5atdg i 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 
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rysunkiem P485A04 i P485B03. Każdy z liczników dodatkowo będzie zasilany napięciem 
gwarantowanym 230VAC. Liczniki należy wyposażyć w moduły komunikacyjne typu CU-B4+.  

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami, których wyniki przedstawiono w pkt.5 
niniejszego opracowania, projektuje się dociążenie obwodu wtórnego każdego uzwojenia 
pomiarowego przekładnika napięciowego, stosując rezystory dociążające RD-50/1 produkcji 
ZPrAE Siemianowice Śląskie, przyłączone bezpośrednio do listwy SKa w tablicy licznikowej.  

Synchronizacja czasu w licznikach ZMD podstawowych i rezerwowych zrealizowana 
będzie za pomocą zegara synchronizacji czasu rzeczywistego typu MK-6 GPS. Zegar zasilony 
zostanie napięciem gwarantowanym. Zegar należy zabudować w obudowie przystosowanej 
do plombowania. Sposób połączenia zegara z licznikami pokazano na rysunkach P485A05 
(przyłącze PV) lub P485B04 (przyłącze PVII). 

Napięcie gwarantowane należy doprowadzić z zasilacza awaryjnego UPS, 
zainstalowanego z tyłu tablicy licznikowej. Zasilacz UPS należy przyłączyć do obwodu 
potrzeb własnych rozdzielni. Kabel zasilający należy ułożyć w rynienkach w pomieszczeniu 
kablowni znajdującym się pod nastawnią.  

Transmisja danych z liczników do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, 
wykonana będzie za pośrednictwem sieci komórkowej. Wyjścia RS485 w licznikach oraz w 
module CU-P32 umieszczonym w adapterze CU-ADP1, zabudowanym na tablicy licznikowej, 
obok liczników (rysunek P485A06 lub P485B05), należy ze sobą połączyć za pomocą kabla 
typu KP6 zgodnie z rysunkami P485A05 lub P485B04. Adapter CU-ADP1 zasilony będzie 
napięciem gwarantowanym 230VAC. Moduł CU-P32 po wyposażeniu w kartę SIM umożliwi 
transmisję danych pomiarowych z liczników ZMD do systemu pomiarowego TAURON 
Dystrybucja S.A., wykorzystując technologię GSM/GPRS. Kartę SIM dostarcza i koszty 
transmisji ponosi TAURON Dystrybucja SA. Model anteny podłączonej do modułu CU-P32 
oraz miejsce jej instalacji na obiekcie jest zależne od poziomu sygnału operatora telefonii 
komórkowej. 

Wyjścia RS232 modułów CU-B4+ przewidziane są dla potrzeb transmisji danych do 
wewnętrznego systemu monitoringu PKW. 

Przeprowadzone, w punkcie 5 niniejszego opracowania, obliczenia obciążenia strony 
wtórnej przekładników prądowych wykazały że przewody pomiarowe prądowe, dla długości 
27m powinny mieć przekrój co najmniej 4mm2. Zgodnie z dokumentacją powykonawczą 
przekrój przewodów obciążających drugi rdzeń przekładników (zarówno w rozdzielni R-1"S", 
jak i w "R-2P") wynosi 2,5mm2, w takiej sytuacji założono wymianę przewodów jedynie w 
rozdzielni R-2"P" na kabel typu YKSYFtY 7*4mm2, o takiej samej długości jak przewód 
istniejący, ułożony w miejsce przewodów istniejących. 

4.5.2. Rejon Sobieski - przyłącza 6kV: SIN, SII, SIV i SV 

Usytuowanie stacji 110/6lkV "GPZ Sobieski", na terenie której w rozdzielni 6kV  
zlokalizowane są układy pomiarowo-rozliczeniowe dla przyłączy oznaczonych SIN, SII, SIV i 
SV  do Rejonu Sobieski PKW SA z sieci TAURON Dystrybucja SA, pokazano na rysunku 
P485C01. Na rysunku P485C02 pokazano natomiast schemat strukturalny pól liniowych 6kV, 
z których wyprowadzone zostały wymienione przyłącza.   

Modernizację układów pomiarowych energii elektrycznej celem dostosowania ich do 
obowiązujących przepisów projektuje się wykonać w sposób następujący: 

W istniejących układach pomiarowych podstawowych i rezerwowych należy 
zdemontować istniejące liczniki 2EC5atdg i 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 
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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 P485C03 ÷ P485C10. Każdy z liczników dodatkowo będzie zasilony napięciem 
gwarantowanym 230VAC. Liczniki należy wyposażyć w moduły komunikacyjne typu CU-B4+. 

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami, których wyniki przedstawiono w pkt.5 
niniejszego opracowania, projektuje się dociążenie obwodu wtórnego każdego uzwojenia 
pomiarowego przekładnika napięciowego, stosując rezystory dociążające RD-50/1 produkcji 
ZPrAE Siemianowice Śląskie, przyłączone bezpośrednio do listwy SKa w tablicy licznikowej.  

Synchronizacja czasu w licznikach ZMD podstawowych i rezerwowych zrealizowana 
będzie za pomocą zegara synchronizacji czasu rzeczywistego typu MK-6 GPS. Zegar zasilony 
zostanie napięciem gwarantowanym. Zegar należy zabudować w obudowie przystosowanej 
do plombowania. Sposób połączenia zegara z licznikami pokazano na rys. nr  4. 

Napięcie gwarantowane należy doprowadzić z szafy napięcia gwarantowanego. 
Kabel zasilający należy ułożyć w korytkach, w pomieszczeniu kablowni znajdującym się pod 
nastawnią.  

Transmisja danych z liczników do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, 
wykonana będzie za pośrednictwem sieci komórkowej. Wyjścia RS485 w licznikach oraz w 
module CU-P32 umieszczonym w adapterze CU-ADP1, zabudowanym na tablicy licznikowej 
obok liczników (rysunek P485C13), należy ze sobą połączyć za pomocą kabla typu KP6 
zgodnie z rysunkami P485C11 i P485C12. Adapter CU-ADP1 zasilony będzie napięciem 
gwarantowanym 230VAC. Moduł CU-P32 po wyposażeniu w kartę SIM umożliwi transmisję 
danych pomiarowych z liczników 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. Wyjścia RS232 modułów CU-B4+ przewidziane są dla potrzeb transmisji 
danych do wewnętrznego systemu monitoringu PKW SA. 

Przeprowadzone, w punkcie 5 niniejszego opracowania, obliczenia obciążenia strony 
wtórnej przekładników prądowych przyłączy SIN i SII wykazały, że przewody pomiarowe 
prądowe (o długości SI: 32m i SII: 35m), powinny mieć przekrój co najmniej 4mm2. Zgodnie z 
dokumentacją powykonawczą przekrój przewodów w tych obwodach wynosi 2,5mm2, w 
takiej sytuacji założono wymianę przewodów na kable typu YKSYFtY 7*4mm2, o takiej samej 
długości jak przewody istniejące, ułożone w miejsce przewodów istniejących. 

4.5.3. Rozdzielnia 110/6kV "Kościuszko" (ul. Rzemieślnicza) - przyłącza 110kV: 
KI i KII 

Usytuowanie rozdzielni 110/6kV "Kościuszko" (ul. Rzemieślnicza) w mieście Jaworzno 
pokazano na rysunku P485D01. Na rysunku P485D02 pokazano natomiast schemat główny 
rozdzielni 110kV. W dokumentach PKW SA stacja była oznaczona jako "GST Kościuszko", a 
obecnie - rozdzielnia 110/6kV "Kościuszko" (ul. Rzemieślnicza). 

Na rysunku P485D07 przedstawiono schemat połączeń układu synchronizacji i 
transmisji danych z liczników podstawowych obu przyłączy KI i KII, a na rysunku P485D08 - z 
liczników rezerwowych. 

Na nowej płycie montażowej tablicy licznikowej należy zainstalować projektowaną 
aparaturę układu transmisji danych do serwera PKW SA oraz rezystory dociążające RD-51/1, 
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dla każdego uzwojenia pomiarowego przekładników napięciowych. Rozmieszczenie 
elementów na płycie tablic licznikowych przyłączy KI i KII pokazano na rysunku P485D09. 

W układzie pomiarowym zostaną wykorzystane istniejące przekładniki prądowe i 
napięciowe układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz istniejące kable pomiarowe (prądowe 
o przekroju żyły 4mm2 i napięciowe - 1,5mm2),  wprowadzone do listew SKa, umieszczonych 
na pulpitach tablic licznikowych, w pomieszczeniu Nastawni.  

4.6. Transmisja danych do centrali TAURON Dystrybucja SA Oddział w 
Będzinie 

Transmisja danych do serwera głównego w centrali TAURON Dystrybucja SA Oddział 
w Będzinie, z układów pomiarowo-rozliczeniowych poszczególnych przyłączy 6kV,  odbywała 
się będzie poprzez sieć telefonii komórkowej GSM. Dla przyłączy 110kV "KI" i "KII", dla 
których wymagane są dwie drogi transmisji danych, podstawowa droga transmisji danych to 
łącze światłowodowe, natomiast rezerwowa droga transmisji danych realizowana będzie 
przez sieć komórkową GSM.  

Dla potrzeb transmisji do centrali TAURON w Będzinie, w każdym układzie 
pomiarowo-rozliczeniowym przyłączy 6kV zostanie zainstalowany moduł komunikacyjny 
GSM typu CU-P32 produkcji firmy Landis&Gyr, umieszczony na zewnątrz licznika w 
adapterze ADP-1 i połączony z licznikami za pomocą łącza RS485. Wymieniony adapter ADP-
1 zainstalowany będzie na tablicy licznikowej, w sąsiedztwie liczników energii elektrycznej. 

W podstawowym układzie pomiarowo-rozliczeniowym w rozdzielni 110/6kV 
"Kościuszko" (ul. Rzemieślnicza) zostanie zainstalowany serwer portów 4xRS232/422/485 
NPort 6450/EU z modułem 100BaseFX. Ten modem światłowodowy zostanie połączony 
patchcordem (duplex) z istniejącą skrzynką OPTOMEP połączeniową światłowodu z "GPZ 
Jaworzno I"  ze światłowodem z "GPZ Jaworzno II". Dla umożliwienia transmisji do centrali 
Oddziału w Będzinie TAURON Dystrybucja SA, należy w istniejącej szafie Wydziału 
Telekomunikacji w stacji "GPZ Jaworzno II", zainstalować NPort 6450/EU z modułem 
100BaseFX i zasilaczem DR-45-24. 

W rezerwowym układzie pomiarowo-rozliczeniowym w rozdzielni 110/6kV 
"Kościuszko" (ul. Rzemieślnicza) zainstalowany zostanie modem GSM typu CU-P32, 
umieszczony w adapterze ADP-1, który realizował będzie drugą niezależną transmisję do 
centrali TAURON Dystrybucja SA Oddział w Będzinie. 

Schematy połączeń układów transmisji danych do centrali TAURON Dystrybucja SA 
Oddział w Będzinie zostały przedstawione na rysunkach: P485A05 - w rozdzielni R-1"S" dla 
przyłącza PV, P485B04 - w rozdzielni R-2"P" dla przyłącza PVII, P485C11 i P485C12 - dla 
rozdzielni 6kV w "GPZ Sobieski" oraz na rysunkach P485D07 i P485D08 - dla przyłączy KI i KII 
w rozdzielni 110/6kV w "Kościuszko" (ul. Rzemieślnicza). 

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

Schemat ogólny transmisji danych do centrali TAURON Dystrybucja Oddział w 
Będzinie przedstawiono na rysunku P485D12. 

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 
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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 oraz sieć telefonii komórkowej GSM, w przypadku przesyłu danych z "GPZ 
Kościuszko". 

Ogólny schemat  strukturalny przesyłu danych do serwera PKW SA został 
przedstawiony na rysunku P485D10. 

Elementy układu transmisji danych do serwera głównego PKW, umieszczone na 
tablicach licznikowych poszczególnych przyłączy, zostały pokazane na schematach połączeń 
układu synchronizacji czasu i transmisji danych w poszczególnych obiektach (P485A05 - w 
rozdzielni R-1P dla przyłącza PV, P485B04 - w rozdzielni R-2P dla przyłącza PVII, P485C11 i 
P485C12 - dla rozdzielni 6kV w "GPZ Sobieski" oraz na rysunkach P485D07 i P485D08 - dla 
przyłączy KI i KII w stacji 110/6kV w "GPZ Kościuszko"). Należy również zwrócić uwagę na 
rozmieszczenie elementów na tablicach licznikowych każdego przyłącza do sieci TAURON 
Dystrybucja SA. 

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. 

4.7.1. Transmisja z rozdzielni R-1"S" i R-2"P" Rejon Piłsudski 

Dla przyłączy PV i PVII w Rejonie Piłsudski Zakładu Górniczego Sobieski wykonanie 
układu podstawowego transmisji wymaga ułożenia nowego kabla światłowodowego typu 
ADSS XXOTKTsdD 24J produkcji Tele-Fonika, z rozdzielni R-2P do szafy krosowej 
zlokalizowanej w nadszybiu szybu Helena. Kabel światłowodowy prowadzić pod pomostem 
dojściowym do szybu Helena oraz w ziemi w rurach ochronnych RHDPEt Ø32/2,9r lub typu 
BE75 firmy AROT. Kabel światłowodowy należy zakończyć na ostatnich portach istniejącego 
panelu światłowodowego - złączem SC/PC-2m/9/125μm/SM. 

Do połączenia pomiędzy rozdzielniami R-1P i R-2P wykorzystany zostanie istniejący 
kabel światłowodowy SLA-9-01X12-ZVRH-DD, ułożony pomiędzy rozdzielniami. 

Schemat strukturalny układu podstawowego z rozdzielni R-1P i R-2P do serwera 
głównego PKW został przedstawiony na rysunku P485A07. 

W układzie rezerwowym transmisji danych do serwera PKW SA wykorzystane 
zostaną łącza analogowe z rozdzielni R-1P do kablowni w budynku centrali telefonicznej. 
Pomiędzy budynkami rozdzielni R-1P i R-2P połączenie zostanie zrealizowane istniejącym 
kablem telekomunikacyjnym YTKGFtly 10x2x0,8. 

Schemat strukturalny rezerwowej drogi transmisji do serwera głównego PKW SA 
przedstawiono na rysunku P485A08. 

4.7.2. Transmisja z rozdzielni 6kV stacji 110/6kV "GPZ Sobieski" 

Schemat podstawowej drogi transmisji danych układów pomiarowo-rozliczeniowych 
z przyłączy SIN, SII, SIV i SV przedstawiono na rysunku P485CC14, a rezerwowej drogi 
transmisji - na rysunku P485C15. 

Dla podstawowej drogi transmisji projektuje się wykonanie nowego połączenia 
światłowodowego wykonanego kablem ADSS XXOTKTsdD 24J produkcji Tele-Fonika, 
łączącego nastawnię rozdzielni 6kV w "GPZ Sobieski" z szafą krosową w budynku Nowych 
Pras na terenie Rejonu Sobieski PKW SA. W szafie należy zamontować panel krosowy 
światłowodowy ze złączami SC oraz wymienić istniejący switch na CISCO ME-3400EG-12CS-
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M wraz z modułem SFP SM. Kabel światłowodowy prowadzić w istniejących kanałach 
kablowych oraz w ziemi w ruchach ochronnych. 

Szczegółowe zestawienie materiałów dla zestawienia opisanej drogi transmisji 
podano na rysunku P485C14. 

Rezerwowa droga transmisji zostanie wykonana w oparciu o łącza analogowe z 
rozdzielni R1S do kablowni w piwnicy centrali telefonicznej PKW SA.  Do połączenia 
pomiędzy rozdzielniami R1S i rozdzielnią 6kV w "GPZ Sobieski" wykorzystany zostanie 
istniejący kabel telekomunikacyjny YTKGFtly 16x2x0,8. Na istniejącej tablicy 3TS2, 
zlokalizowanej w dyżurce rozdzielni R1S należy dobudować łączówkę dla rozszycia kabla 
telekomunikacyjnego 16x2x0,8 oraz skrętki UTS. 

Szczegółowe zestawienie materiałów dla rezerwowej drogi transmisji podano na 
rysunku P485C15. 

4.7.3. Transmisja danych z rozdzielni 110/6kV "Kościuszko" (ul. Rzemieślnicza) 

Na rysunku P485D11 przedstawiono realizację transmisji danych z podstawowego i 
rezerwowego układu pomiarowo-rozliczeniowego, dla obu przyłączy KI i KII, z rozdzielni 
110/6kV "Kościuszko" (ul. Rzemieślnicza). 

Podstawowa droga transmisji danych zostanie wykonana w oparciu o istniejącą sieć 
teletechniczną, z nastawni rozdzielni w "GPZ Kościuszko" do kablowni, w piwnicy budynku 
Centrali Telefonicznej PKW SA, a następnie skrosowanie z istniejącym kablem  YTKSYekw 
53x2x0,5 wprowadzonym do Serwerowni. 

Rezerwowa droga transmisji danych z układów pomiarowo-rozliczeniowych 
przyłączy KI i KII w "GPZ Kościuszko" zostanie wykonana przy użyciu sieci telefonii 
komórkowej GSM. 

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 
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.  
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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 i napięciowe oraz istniejące przewody pomiarowe zarówno prądowe, 
jak i napięciowe. 

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, wynikającą ze zmiany 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 KI i KII - rozdzielnia 110/6kV " Kościuszko" (ul. Rzemieślnicza) 

 Z uwagi na identyczne parametry obwodów pomiarowych, zarówno dla układu 
podstawowego jak i rezerwowego  w obu przyłączach, obliczenia wykonuje się dla jednego 
układu pomiarowego. 
Dane wejściowe: 

- przekładniki prądowe typu J123 150-300-600/5/5/5/5/5A o mocy znamionowej uzwojeń 
rdzeni pomiarowych I: 15VA; klasa 0,2; FS5, II: 15VA; klasa 0,2; FS5 

- przekładniki napięciowe typu Uo110C 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 4mm2Cu: 60m 
- napięciowych 1,5mm2: 60m 

Sprawdzenie obciążenia strony wtórnej przekładników prądowych: 

s = 4mm2 Cu;   = 57m/Ω*mm2 
l = 60m 

Rzacisków = 0,05  

Suma obciążeń  VAS 53,1405,0
457

602
*25125,0 













  

        0,25 SN < S < SN    
              3,75VA < 14,53VA < 15VA – 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 
sytuacji, kiedy jedynym elementem obciążenia jest licznik energii elektrycznej o mocy 
znamionowej 1,3VA (patrz wyżej), konieczne jest dociążenie przekładnika rezystorami. W 
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oparciu o wykonane obliczenia, zastosowano rezystory dociążające RD-50/1 3*1,2kΩ, 
połączone w gwiazdę, obciążające układ pomiarowy mocą 2,77W/fazę.  

0,25 SN < S < SN 

2,5VA < 1,3 + 2,77 = 4,07VA < 10VA - warunek spełniony 

Spadek napięcia w obwodzie napięciowym układu pomiarowego, przy umieszczeniu 
rezystorów dociążających na tablicy licznikowej,  nie przekroczy 0,06% co jest zdecydowanie 
mniejsze od dopuszczalnej wartości 0,5% (szczegóły patrz załączone obliczenia). 

5.2.2. Przyłącze PV - Rejon Piłsudski (rozdzielnia R-1"S")  

Dane wejściowe: 
- przekładniki prądowe typu IBZ-12a 1000/5/5A z rdzeniami pomiarowymi I: 10VA; klasy 

0,2; FS5, II: 10VA; klasy 0,2; FS5, 

- przekładniki napięciowe typu UMZ 12-1 3:1,0/3:1,0/3:6 kV z rdzeniami 

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

         - obciążające obwody napięciowe mocą - 1,3VA/fazę, 
Sprawdzenie obciążenia strony wtórnej przekładników prądowych: 

s = 2,5 mm2 Cu   = 57m/Ω*mm2 
l = 17,5m 

Rzacisków = 0,05  

Suma obciążeń  VAS 51,705,0
5,2*57

5,17*2
*5125,0 2 








  

0,25 SN < S < SN 
2,5VA < 7,51VA < 10 VA – warunek jest 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 
sytuacji, kiedy jedynym elementem obciążenia jest licznik energii elektrycznej o mocy 
znamionowej 1,3VA (patrz wyżej), konieczne jest dociążenie przekładnika rezystorami. W 
oparciu o wykonane obliczenia, zastosowano rezystory dociążające RD-50/1 3*1,2kΩ, 
połączone w gwiazdę, obciążające układ pomiarowy mocą 2,77W/fazę. 

0,25 SN < S < SN 

2,5VA < 1,3 + 2,77 = 4,07VA < 10VA - warunek spełniony 

Spadek napięcia w obwodzie napięciowym układu pomiarowego, przy umieszczeniu 
rezystorów dociążających na tablicy licznikowej,  nie przekroczy 0,06% co jest zdecydowanie 
mniejsze od dopuszczalnej wartości 0,5% (szczegóły patrz załączone obliczenia). 
Sprawdzenie spadku napięcia w obwodzie napięciowym: 

s = 1,5mm2 Cu 
l = 18m 
Sobc. = 1,3VA  
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  <   - warunek spełniony 

5.2.3. Przyłącze PVII - Rejon Piłsudski (rozdzielnia R-2"P")  

Dane wejściowe: 
- przekładniki prądowe typu IBZ-12a 1000/5/5A z rdzeniami pomiarowymi I: 10VA; klasy 

0,2; FS5, II: 10VA; klasy 0,2; FS5, 

- przekładniki napięciowe typu UMZ 12-1 3:1,0/3:1,0/3:6 kV z rdzeniami 

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

         - obciążające obwody napięciowe mocą - 1,3VA/fazę, 
Sprawdzenie obciążenia strony wtórnej przekładników prądowych: 

s = 4 mm2 Cu   = 57m/Ω*mm2 
l = 27,5m 

Rzacisków = 0,05  

Suma obciążeń  VAS 41,705,0
4*57

5,27*2
*5125,0 2 








  

0,25 SN < S < SN 
2,5VA < 7,41VA < 10 VA – warunek jest 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 
sytuacji, kiedy jedynym elementem obciążenia jest licznik energii elektrycznej o mocy 
znamionowej 1,3VA (patrz wyżej), konieczne jest dociążenie przekładnika rezystorami. W 
oparciu o wykonane obliczenia, zastosowano rezystory dociążające RD-50/1 3*1,2kΩ, 
połączone w gwiazdę, obciążające układ pomiarowy mocą 2,77W/fazę. 

0,25 SN < S < SN 

2,5VA < 1,3 + 2,77 = 4,07VA < 10VA - warunek spełniony 

Spadek napięcia w obwodzie napięciowym układu pomiarowego, przy umieszczeniu 
rezystorów dociążających na tablicy licznikowej,  nie przekroczy 0,06% co jest zdecydowanie 
mniejsze od dopuszczalnej wartości 0,5% (szczegóły patrz załączone obliczenia). 
Sprawdzenie spadku napięcia w obwodzie napięciowym: 

s = 1,5mm2 Cu 
l = 18m 
Sobc. = 1,3VA  

 

 
  <   - warunek spełniony 
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5.2.3. Przyłącza SIN, SII, SIV i SV w rozdzielni 6kV "GPZ Sobieski" 

Dane wejściowe: 
- przekładniki prądowe we wszystkich przyłączach typu IBZ-12a o przekładni 1600/5/5/A 

(przyłącza SI i SIV) lub - o przekładni 1000/5/5A, posiadają rdzenie pomiarowe I: 10VA; 
klasy 0,2; FS5, II: 10VA; klasy 0,2; FS5, 

- przekładniki napięciowe typu UMZ 12-1 3:1,0/3:1,0/3:6 kV z rdzeniami 

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

         - obciążające obwody napięciowe mocą - 1,3VA/fazę, 
Sprawdzenie obciążenia strony wtórnej przekładników prądowych: 

s = 4 mm2 Cu (dla przyłączy SI i SII) lub s=2,5mm2 Cu (dla przyłączy SIV i SV), 

 = 57m/Ω*mm2 
l = 32m (SI) lub l=35m (SII) lub l=18m (SIV) lub l=22m (SV) 

Rzacisków = 0,05  

Suma obciążeń  







 05,0

*57

*2
*5125,0 2

s

l
S

 
SsI=8,39VA - po wymianie przewodów pomiarowych na kabel YKSYFtY 7*4mm2, 
SSII=9,05VA - po wymianie przewodów pomiarowych na kabel YKSYFtY 7*4mm2, 
SSIV=7,69VA - przy istniejących przewodach o przekroju 2,5mm2, 
SSV=9,09VA - przy istniejących przewodach o przekroju 2,5mm2, 

0,25 SN < S < SN 
2,5VA < SS  < 10 VA – warunek jest 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 
sytuacji, kiedy jedynym elementem obciążenia jest licznik energii elektrycznej o mocy 
znamionowej 1,3VA (patrz wyżej), konieczne jest dociążenie przekładnika rezystorami. W 
oparciu o wykonane obliczenia, zastosowano rezystory dociążające RD-50/1 3*1,2kΩ, 
połączone w gwiazdę, obciążające układ pomiarowy mocą 2,77W/fazę. 

0,25 SN < S < SN 

2,5VA < 1,3 + 2,77 = 4,07VA < 10VA - warunek spełniony 

Spadek napięcia w obwodzie napięciowym układu pomiarowego, przy umieszczeniu 
rezystorów dociążających na tablicy licznikowej,  nie przekroczy 0,06% co jest zdecydowanie 
mniejsze od dopuszczalnej wartości 0,5% (szczegóły patrz załączone obliczenia). 
Sprawdzenie spadku napięcia w obwodzie napięciowym: 

s = 1,5mm2 Cu, l = 35m, Sobc. = 4,07VA  

 

 
  <   - warunek spełniony 
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6. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH   

Poz. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 

1. Przyłącza PV i PVII Rejon Piłsudski 

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. 2 

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. 2 

7 Serwer portów szeregowych Nport 5110 prod. Moxa szt. 2 

8 Zasilacz DR-75-24 prod. Moxa szt. 2 

9 Modem TD-36/232 prod. WESTERMO szt. 2 

10 
Płyta montażowa tablicy licznikowej - wg rys. P485A06 i 
P485B05  

szt. 2 

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

12 Konwerter PTC-101 prod. Moxa szt. 2 

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

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

15 Adapter SC DIAMOND szt. 54 

16 Patchcord DUPLEX SC/PC-2m/SM szt. 7 

17 
Switch WS-C29605-24TS-L (2xSFP 1GbE-24x10/100/1000 
Ethernet) prod. CISCO 

szt. 1 

18 Kabel światłowodowy ADSS XXOTKTsdD 24J prod. Tele-Fonika mb. 200 

19 Rura ochronna BE75 prod. AROT mb. 100 

20 
Zestaw rezystorów dociążających RD50/1 o rezystancji 3*1,2kΩ 
(3*2,77W) prod. ZPrAE Siemianowice Śląskie 

kpl. 4 

21 Kabel sygnalizacyjny YKSYFtY 7*4mm2 prod. Tele-Fonika mb. 42 

22 Listwa kontrolno-pomiarowa SKa-M3 szt. 4 

23 Zasilacz awaryjny UPS 230V/230V; 700VA; t>5' szt. 2 

2. Przyłącza SI, SII, SIV i SV Rejon Sobieski 

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

szt. 8 

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

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

4 Moduł komunikacyjny CU-B4+ prod. Landis&Gyr szt. 8 

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

6 Zegar synchronizacji czasu typu MK-6/GPS prod. INTERBIN szt. 1 

7 Serwer portów szeregowych Nport 5410 prod. Moxa szt. 1 

8 Konwerter TCC-100 prod. Moxa 
 

szt. 4 



Projekt nr: P485A  strona: 27 

SYGNITY SA 

9 Zasilacz DR-120-24 prod. Moxa szt. 1 

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

11 Konwerter PTC-101 prod. Moxa szt. 1 

12 Zasilacz DR-45-24 prod. Moxa szt. 1 

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

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

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

16 Adapter SC DIAMOND szt. 54 

17 Patchcord DUPLEX SC/PC-2m/SM szt. 10 

18 Switch ME-3400EG-12CS-M prod. CISCO szt. 1 

19 Kabel światłowodowy ADSS XXOTKTsdD 24J prod. Tele-Fonika mb. 450 

20 Rura ochronna BE75 prod. AROT mb. 100 

20 
Zestaw rezystorów dociążających RD50/1 o rezystancji 3*1,2kΩ 
(3*2,77W) prod. ZPrAE Siemianowice Śląskie 

kpl. 8 

21 Kabel sygnalizacyjny YKSYFtY 7*4mm2 prod. Tele-Fonika mb. 126 

22 
Płyta montażowa tablicy licznikowej (materiał izolacyjny, 
grubość ≥8mm) według rysunku P485C13 

szt. 6 

23 Listwa kontrolno-pomiarowa SKa-M3 szt. 8 

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

3. Przyłącza KI i KII "GPZ Kościuszko" 

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

szt. 4 

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

3 Konwerter TCC-100 prod. Moxa (RS232/RS485) 
 

szt. 2 

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

5 Modem GDW-11/485 prod. WESTERMO szt. 1 

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

7 Modem Nport 6450/EU szt. 2 

8 Moduł 100BaseFX szt. 2 

9 Złącze SC szt. 2 

10 Patchcord (duplex) w peszlu mb. 10 

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

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

13 Antena dookolna 9dB prod. Landis&Gyr szt. 2 

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

15 
Zestaw rezystorów dociążających RD50/1 o rezystancji 3*1,2kΩ 
(3*2,77W) prod. ZPrAE Siemianowice Śląskie 

kpl. 4 

16 Płyta montażowa tablicy licznikowej według rysunku P485D09 szt. 2 

17 Listwa kontrolno-pomiarowa SKa-M3 szt. 4 

18 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: P485A Przyłącze PV w rozdzielni R-1P strona: 1

Jn przek. prądowego 5 A

Sn przek. pradowego 10 VA

fs przek. pradowego 5 fs

L 17,5 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 6,15 VA

Sobciążenia przek. prądowego 7,5153 VA
Sobciążenia % przek. prądowego 75,153 %

   

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
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Sdodatkowe konieczne 0 VA

Rdodatkowe obw. prądowego 0 Ω

Sdodatkowe obliczone 0 VA
Scałkowite przek. prądowego 7,5153 VA
Scałkowite % przek. prądowego 75 %

Un przek. napięciowego 100 /√3V

Sn przek. napieciowego 10 VA

Slicznika1 1,3 VA

Slicznika2 VA

Slicznika3 VA

Sinne 0 VA

Sżądane% 40 %

Sobciążenia przek. nap. 1,3 VA
Sobciążenia % przek. nap. 13 %

Sdodatkowe konieczne. 2,7 VA

Rdodatkowe obw. nap. D 3700 W
Rdodatkowe obw. nap. Y 1230 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,

konieczność stosowania dodatkowego dociążenia.

Proponowana wartości rezystorów dociążających przekładnik napięciowy przy podłączeniu w D,

Przekładnik napięciowy niedociążony,

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
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Sdodatkowe obliczone. 2,7064 VA

Scałkowite przek. nap. 4,0064 VA
Scałkowite % przek. nap. 40 %

Jobwodu napięciowego. 22,5 mA

L 18 m

L1 17 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. 2,7064 VA

Sdodatkowe wybrane. 0 VA

ΔU dopuszczalne  0,5 %

ΔU L obliczone  0,0182 V

ΔU L % obliczone  0,032 %

sdobrane L 1,5 mm2

ΔU L1+L2 obliczone  0,01765 V
ΔU L1+L2 % obliczone  0,031 %

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: P485B Przyłącze PVII rozdzielnia "R-2P" Rejon Piłsudski strona: 1

Jn przek. prądowego 5 A

Sn przek. pradowego 10 VA

fs przek. pradowego 5 fs

L 27 m

s 4 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 5,93 VA

Sobciążenia przek. prądowego 7,296 VA
Sobciążenia % przek. prądowego 72,96 %

   

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: P485B Przyłącze PVII rozdzielnia "R-2P" Rejon Piłsudski strona: 2

Sdodatkowe konieczne 0 VA

Rdodatkowe obw. prądowego 0 Ω

Sdodatkowe obliczone 0 VA
Scałkowite przek. prądowego 7,296 VA
Scałkowite % przek. prądowego 72 %

Un przek. napięciowego 100 /√3V

Sn przek. napieciowego 10 VA

Slicznika1 1,3 VA

Slicznika2 VA

Slicznika3 VA

Sinne 0 VA

Sżądane% 40 %

Sobciążenia przek. nap. 1,3 VA
Sobciążenia % przek. nap. 13 %

Sdodatkowe konieczne. 2,7 VA

Rdodatkowe obw. nap. D 3700 W
Rdodatkowe obw. nap. Y 1230 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,

konieczność stosowania dodatkowego dociążenia.

Proponowana wartości rezystorów dociążających przekładnik napięciowy przy podłączeniu w D,

Przekładnik napięciowy niedociążony,

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: P485B Przyłącze PVII rozdzielnia "R-2P" Rejon Piłsudski strona: 3

Sdodatkowe obliczone. 2,7064 VA

Scałkowite przek. nap. 4,0064 VA
Scałkowite % przek. nap. 40 %

Jobwodu napięciowego. 22,5 mA

L 32 m

L1 31 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



Projekt: P485B Przyłącze PVII rozdzielnia "R-2P" Rejon Piłsudski strona: 4

Rinne 0 Ω

Sdodatkowe obliczone. 2,7064 VA

Sdodatkowe wybrane. 0 VA

ΔU dopuszczalne  0,5 %

ΔU L obliczone  0,02963 V

ΔU L % obliczone  0,052 %

sdobrane L 1,5 mm2

ΔU L1+L2 obliczone  0,02908 V
ΔU L1+L2 % obliczone  0,051 %

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



Projekt: P485B Przyłącze PVII rozdzielnia "R-2P" Rejon Piłsudski 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 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: P485C Przyłącze SI i SII rozdzielnia 6kV "GPZ Sobieski" strona: 1

Jn przek. prądowego 5 A

Sn przek. pradowego 10 VA

fs przek. pradowego 5 fs

L 35 m

s 4 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 7,68 VA

Sobciążenia przek. prądowego 9,0504 VA
Sobciążenia % przek. prądowego 90,504 %

   

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: P485C Przyłącze SI i SII rozdzielnia 6kV "GPZ Sobieski" strona: 2

Sdodatkowe konieczne 0 VA

Rdodatkowe obw. prądowego 0 Ω

Sdodatkowe obliczone 0 VA
Scałkowite przek. prądowego 9,0504 VA
Scałkowite % przek. prądowego 90 %

Un przek. napięciowego 100 /√3V

Sn przek. napieciowego 10 VA

Slicznika1 1,3 VA

Slicznika2 VA

Slicznika3 VA

Sinne 0 VA

Sżądane% 40 %

Sobciążenia przek. nap. 1,3 VA
Sobciążenia % przek. nap. 13 %

Sdodatkowe konieczne. 2,7 VA

Rdodatkowe obw. nap. D 3700 W
Rdodatkowe obw. nap. Y 1230 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,

konieczność stosowania dodatkowego dociążenia.

Proponowana wartości rezystorów dociążających przekładnik napięciowy przy podłączeniu w D,

Przekładnik napięciowy niedociążony,

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
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Sdodatkowe obliczone. 2,7064 VA

Scałkowite przek. nap. 4,0064 VA
Scałkowite % przek. nap. 40 %

Jobwodu napięciowego. 22,5 mA

L 35 m

L1 34 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. 2,7064 VA

Sdodatkowe wybrane. 0 VA

ΔU dopuszczalne  0,5 %

ΔU L obliczone  0,03208 V

ΔU L % obliczone  0,056 %

sdobrane L 1,5 mm2

ΔU L1+L2 obliczone  0,03153 V
ΔU L1+L2 % obliczone  0,055 %

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
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Jn przek. prądowego 5 A

Sn przek. pradowego 10 VA

fs przek. pradowego 5 fs

L 22 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 7,72 VA

Sobciążenia przek. prądowego 9,0942 VA
Sobciążenia % przek. prądowego 90,942 %

   

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
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Sdodatkowe konieczne 0 VA

Rdodatkowe obw. prądowego 0 Ω

Sdodatkowe obliczone 0 VA
Scałkowite przek. prądowego 9,0942 VA
Scałkowite % przek. prądowego 90 %

Un przek. napięciowego 100 /√3V

Sn przek. napieciowego 10 VA

Slicznika1 1,3 VA

Slicznika2 VA

Slicznika3 VA

Sinne 0 VA

Sżądane% 40 %

Sobciążenia przek. nap. 1,3 VA
Sobciążenia % przek. nap. 13 %

Sdodatkowe konieczne. 2,7 VA

Rdodatkowe obw. nap. D 3700 W
Rdodatkowe obw. nap. Y 1230 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,

konieczność stosowania dodatkowego dociążenia.

Proponowana wartości rezystorów dociążających przekładnik napięciowy przy podłączeniu w D,

Przekładnik napięciowy niedociążony,

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
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Sdodatkowe obliczone. 2,7064 VA

Scałkowite przek. nap. 4,0064 VA
Scałkowite % przek. nap. 40 %

Jobwodu napięciowego. 22,5 mA

L 22 m

L1 21 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. 2,7064 VA

Sdodatkowe wybrane. 0 VA

ΔU dopuszczalne  0,5 %

ΔU L obliczone  0,02147 V

ΔU L % obliczone  0,038 %

sdobrane L 1,5 mm2

ΔU L1+L2 obliczone  0,02091 V
ΔU L1+L2 % obliczone  0,037 %

sdobrane L1+L2 1,5 mm2
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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



Projekt: P485C Przyłącze SIV i SV rozdzielnia 6kV pole 15 "GPZ Sobieski" 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 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: P485D Przyłącza KI i KII w GPZ "Kościuszko" strona: 1

Jn przek. prądowego 5 A

Sn przek. pradowego 15 VA

fs przek. pradowego 5 fs

L 60 m

s 4 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 13,16 VA

Sobciążenia przek. prądowego 14,5328 VA
Sobciążenia % przek. prądowego 96,8854 %

   

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: P485D Przyłącza KI i KII w GPZ "Kościuszko" strona: 2

Sdodatkowe konieczne 0 VA

Rdodatkowe obw. prądowego 0 Ω

Sdodatkowe obliczone 0 VA
Scałkowite przek. prądowego 14,5328 VA
Scałkowite % przek. prądowego 96 %

Un przek. napięciowego 100 /√3V

Sn przek. napieciowego 10 VA

Slicznika1 1,3 VA

Slicznika2 VA

Slicznika3 VA

Sinne 0 VA

Sżądane% 40 %

Sobciążenia przek. nap. 1,3 VA
Sobciążenia % przek. nap. 13 %

Sdodatkowe konieczne. 2,7 VA

Rdodatkowe obw. nap. D 3700 W
Rdodatkowe obw. nap. Y 1230 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,

konieczność stosowania dodatkowego dociążenia.

Proponowana wartości rezystorów dociążających przekładnik napięciowy przy podłączeniu w D,

Przekładnik napięciowy niedociążony,

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: P485D Przyłącza KI i KII w GPZ "Kościuszko" strona: 3

Sdodatkowe obliczone. 2,7064 VA

Scałkowite przek. nap. 4,0064 VA
Scałkowite % przek. nap. 40 %

Jobwodu napięciowego. 22,5 mA

L 60 m

L1 60 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



Projekt: P485D Przyłącza KI i KII w GPZ "Kościuszko" strona: 4

Rinne 0 Ω

Sdodatkowe obliczone. 2,7064 VA

Sdodatkowe wybrane. 0 VA

ΔU dopuszczalne  0,5 %

ΔU L obliczone  0,05248 V

ΔU L % obliczone  0,091 %

sdobrane L 1,5 mm2

ΔU L1+L2 obliczone  0,05274 V
ΔU L1+L2 % obliczone  0,092 %

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



Projekt: P485D Przyłącza KI i KII w GPZ "Kościuszko" 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 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
















































































