
15 Jakie układy pomiarowe mają być zainstalowane w stacjach 
elektroenergetycznych? (D)

Stacje elektroenergetyczne energetyki zawodowej należy wyposażyć 
w rozliczeniowe układy pomiarowe z licznikami energii czynnej 
i biernej; w szczególności mają je posiadać:
a) transformatory, z wyłączeniem transformatorów wymienionych pod 

lit. b) o górnym napięciu znamionowym 110 kV i wyższym po stronie:
1) uzwojenia dolnego napięcia -  dla transformatorów dwuuz- 

wojeniowych,
2) uzwojeń średniego i dolnego napięcia -  dla transformatorów 

trójuzwojeniowych,
b) transformatory zasilające bezpośrednio jednego odbiorcę przemy

słowego -  po stronie uzwojenia górnego napięcia,
c) linie o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym stanowiące 

powiązania pomiędzy urządzeniami jednostek organizacyjnych 
objętych obowiązkiem rozliczeń finansowych,

d) linie zasilające urządzenia elektroenergetyczne potrzeb własnych,
e) kompensatory synchroniczne.
W kontrolne układy pomiarowe z licznikami energii czynnej i bie
rnej należy wyposażyć:
a) transformatory o górnym napięciu znamionowym 230 kV i wy

ższym -  po stronie uzwojenia górnego napięcia,
b) linie o napięciu znamionowym 230 kV i wyższym, nie wyposażo

ne w rozliczeniowe układy pomiarowe.

16 Jakie układy pomiarowe mają być zainstalowane u odbiorców? (D)

U odbiorców energii elektrycznej należy instalować:
♦ rozliczeniowe układy pomiarowe odpowiednie do wymagań prze

pisów taryfowych:
♦ na granicy podziału między siecią energetyki zawodowej i siecią 

(instalacją) odbiorcy w wypadku zasilania odbiorcy z sieci o napię
ciu wyższym niż 1 kV,

♦ po stronie uzwojenia dolnego napięcia transformatorów, gdy moc 
stacji nie przekracza 250 kVA, a po stronie uzwojenia górnego 
napięcia transformatorów, gdy moc stacji przekracza 250 kVA,
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w wypadku zasilania odbiorcy za pośrednictwem stacji transfo
rmatorowej służącej wyłącznie dla potrzeb tego odbiorcy,

♦ w punktach wskazanych przez odbiorcę (inwestora) i uzgodnio
nych z dostawcą energii elektrycznej w wypadku zasilania odbio
rcy z sieci o napięciu 1 kV i niższym,

♦ w liniach zasilających obcych odbiorców.
W technicznie uzasadnionych wypadkach dopuszcza się instalowanie 
rozliczeniowego układu pomiarowego po stronie uzwojenia dolnego 
napięcia transformatorów w stacjach o mocy powyżej 250 kVA do 
800 kVA, służących wyłącznie dla potrzeb jednego odbiorcy, jeżeli 
takie zainstalowanie układu pomiarowego zostanie uzgodnione mię
dzy odbiorcą (inwestorem), a dostawcą energii elektrycznej.
U odbiorców zasilanych trójfazowo z sieci o napięciu znamionowym 
1 kV i niższym, posiadających odbiorniki jedno- i trójfazowe:
♦ przy pobieraniu mocy maksymalnej 3 kW i mniejszej -  należy 

instalować układ pomiarowy z jednym wspólnym licznikiem 
trójfazowym dla pomiaru energii zużywanej przez jedno- i trójfazowe 
odbiorniki; w wypadku zainstalowania licznika przeciążalnego, moc 
tę można powiększyć tyle razy, ile wynosi przeciążalność licznika,

♦ przy pobieraniu mocy maksymalnej większej należy instalować 
układy pomiarowe z oddzielnymi licznikami dla odbiorników 
jedno- i trójfazowych, jeżeli odbiorniki jednofazowe są zasilane 
tylko z jednej fazy i pobierana przez nie moc jest mniejsza od 1% 
mocy znamionowej układu pomiarowego,

♦ w rozliczeniowych układach pomiarowych liczniki i przekładniki 
powinny miec nałożone plomby z cechami legalizacyjnymi or
ganów administracji miar.

II. ELEKTROENERGETYCZNA AUTOMATYKA 
ZABEZPIECZENIOWA

Co to jest EAZ? (D i E)

EAZ jest to skrót od nazwy Elektroenergetyczna Automatyka Zabe
zpieczeniowa. EAZ ma za zadanie zabezpieczenie urządzeń elektro-


