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1. Wprowadzenie 

 

Przekładniki napięciowe są jednym z podstawowych elementów układów 

pomiarowych i zabezpieczeniowych. Są to przetworniki przeznaczone do zasilania 

przyrządów pomiarowych, mierników, przekaźników i innych podobnych aparatów, w 

których w normalnych warunkach pracy napięcie wtórne jest praktycznie proporcjonalne do 

napięcia pierwotnego, a jego faza różni się od fazy napięcia pierwotnego o kąt, który jest 

bliski zeru w przypadku odpowiedniego połączenia. 

Przekładniki napięcie służą do transformacji napięcia wysokiego na napięcia 

znormalizowane niskie zasilające obwody napięciowe przyrządów pomiarowych, mierników, 

liczników energii i zabezpieczeń przekaźnikowych itp.  

W ostatnich latach dokonuje się duży postęp rozwoju zastosowań cyfrowych urządzeń 

pomiarowych i zabezpieczających stanowiących znacznie mniejsze obciążenia dla 

przekładników, w porównaniu ze stosowanymi wcześniej urządzeniami 

elektromechanicznymi. Wpływa to w istotny sposób na dobór przekładników napięciowych 

do układów pomiarowych i zabezpieczeniowych. 

W niniejszym artykule przedstawiono podział i podstawowe parametry przekładników 

napięciowych (PN), wymagania ogólne dotyczące przekładników napięciowych stosowanych 

w układach pomiarowo – rozliczeniowych oraz zasady doboru PN przeznaczonych do 

układów pomiarowych i zabezpieczeniowych. 

 

 

2. Podział przekładników napięciowych 

 

Występuje bardzo duża różnorodność przekładników napięciowych pod względem ich 

wykonania, budowy i zasady działania. W sieciach średnich i wysokich napięć powszechne są 

przekładniki napięciowe indukcyjne, pracujące w warunkach zbliżonych do stanu jałowego 

transformatora (przy małym obciążeniu). Przekładniki te powinny spełniać wymagania normy 

PN-EN 60044-2:2001 [6] oraz PN-EN 61869-3:2011 [7]. 

Zasadę działania oraz schemat zastępczy przekładnika napięciowego indukcyjnego 

przedstawiono na rys. 1. 
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Rys. 1. Przekładnik napięciowy: a) zasada działania, b) schemat zastępczy (sprowadzony na 

stronę wtórną); 

N1, N2 – liczba zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego; X1, X2, R1, R2 – reaktancje i 

rezystancje uzwojeń strony pierwotnej i wtórnej przekładnika; Iμ – prąd magnesujący, Zobc – 

impedancja obciążenia; I2 – prąd obciążenia. 

 

Przekładniki napięciowe indukcyjne budowane są przeważnie, jako jednofazowe. W 

układach trójfazowych przekładniki takie łączy się w odpowiedni układ (gwiazdowy układ V 

itp.) lub stosuje się przekładniki trójfazowe. 

Duża różnorodność przekładników napięciowych indukcyjnych wynika głównie z 

rodzaju izolacji uzwojeń. Przekładniki na napięcia średniowysokie mają najczęściej izolację 

suchą porcelanową, współczesne konstrukcje – izolację z żywic epoksydowych. 

Najbardziej typowym rozwiązaniem dla napięć wysokich jest izolacja papierowo – 

olejowa, przy czym rdzeń z uzwojeniami jest umieszczony w zbiorniku z olejem 

transformatorowym. Alternatywnym rozwiązaniem są przekładniki z izolacją gazową (SF6) 

stosowaną głównie w rozdzielnicach osłoniętych WN z SF6. 

Przekładniki napięciowe indukcyjne SN są budowane jako: 

 przekładniki izolowane dwubiegunowo do przyłączenia między dwoma przewodami 

fazowymi (z pełną izolacją obu biegunów), oraz 

 przekładniki izolowane jednobiegunowo (z jednym biegunem uziemionym) do 

włączenia na napięcie fazowe. 

 

Na fot. 1 pokazany jest przekładnik napięciowy SN izolowany dwubiegunowo, a na 

fot. 2. przekładnik izolowany jednobiegunowo [4]. 
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Fot. 1. Przekładnik napięciowy SN izolowany dwubiegunowo 

 

 
Fot. 2. Przekładnik napięciowy SN izolowany jednobiegunowo 

 

W zależności od liczby uzwojeń wtórnych przekładniki indukcyjne napięciowe mogą 

posiadać: 

 jedno uzwojenie wtórne, 

 wiele uzwojeń wtórnych. 

W zależności od przeznaczenia przekładniki napięciowe indukcyjne dzielą się na: 

 przekładniki napięciowe do pomiarów, przeznaczone do zasilania przyrządów 

wskazujących, liczników i podobnych aparatów, 

 przekładniki napięciowe do zabezpieczeń, przeznaczone do zasilania przekaźników 

zabezpieczających, 

 przekładniki napięciowe do pomiarów i zabezpieczeń. 

 

W jednofazowych uziemionych przekładnikach napięciowych indukcyjnych do 

zabezpieczeń może występować uzwojenia napięcia resztkowego, przewidziane do łączenia w 

zestawie trzech jednofazowych przekładników w otwarty trójkąt w celu: 
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 wytworzenia składowej zerowej napięcia w przypadku zwarć z ziemią, 

 tłumienia drgań ferrorezonansowych. 

Przekładniki napięciowe indukcyjne zgodnie z normą [6] produkowane są w trzech 

kategoriach temperaturowych podanych w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Kategorie temperaturowe przekładników  

Kategoria Minimalna 

temperatura 
o
C 

Maksymalna 

temperatura 
o
C 

-5/40 

-25/40 

-40/40 

-5 

-25 

-40 

40 

40 

40 

UWAGA – Przy wyborze kategorii temperaturowej zaleca się wzięcie pod uwagę warunków 

przechowywania i transportu 

 

Zalecane wg [6] oznaczenia zacisków indukcyjnych przekładników napięciowych 

podano na rys. 2. 

Duże litery A,B,C i N oznaczają zaciski uzwojenia pierwotnego, a małymi literami 

a,b,c i n oznaczone są odpowiadające im zaciski uzwojeń wtórnych. Literami A,B i C 

oznaczone są zaciski z pełną izolacją do ziemi, a literą N zacisk przeznaczony do uziemiania, 

którego izolacja jest obniżona w stosunku do izolacji pozostałych zacisków. Litery da i dn 

oznaczają zaciski uzwojenia napięcia resztkowego. 

 
Rys. 2. Podstawowe układy i oznaczenia zacisków napięciowych: 

a) przekładnik jednofazowy, jednobiegunowy, dwuzwojeniowy 

b) przekładnik jednofazowy, dwubiegunowy, dwuzwojeniowy 

c) przekładnik trójfazowy, jednobiegunowy, dwuzwojeniowy 

d) przekładnik trójfazowy, dwubiegunowy, dwuzwojeniowy 

e) przekładnik trójfazowy, jednobiegunowy, trójzwojeniowy 

f) przekładnik kaskadowy, dwustopniowy, jednordzeniowy 

g) przekładnik pojemnościowy 
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Duże koszty przekładników indukcyjnych, zwłaszcza na najwyższe napięcia, stały się 

przyczyną szukania innych rozwiązań i opracowania przekładników pojemnościowych. 

Napięciowy przekładnik pojemnościowy składa się z dzielnika pojemnościowego 

obniżającego napięcie do wartości pośredniej (najczęściej 10 – 20 kV) oraz przekładnika 

napięciowego indukcyjnego transformującego napięcie pośrednie na stronę wtórną. Człon 

pojemnościowy i indukcyjny stanowią jedną całość. W zależności od napięcia znamionowego 

przekładnik składa się z jednego lub kilku kondensatorów w obudowie porcelanowej i 

indukcyjnego przekładnika z izolacją papierowo – olejową oraz dławika, umieszczonych w 

dolnej części zestawu. 

Nowoczesne przekładniki wysokich napięć (w warunkach polskich 110,220 i 400 kV) 

coraz częściej są budowane jako kombinowane – łączące dwa urządzenia: przekładnik 

prądowy i przekładnik napięciowy indukcyjny. Korzyść ich zastosowania polega na 

zmniejszeniu powierzchni zajmowanej przez te urządzenia w stacji elektroenergetycznej, 

zmniejszeniu kosztów fundamentów i konstrukcji wsporczych oraz możliwości stosunkowo 

prostego wprowadzania dodatkowych punktów pomiaru rozliczeniowego w istniejących 

stacjach elektroenergetycznych. 

 

 

3. Podstawowe parametry przekładników prądowych 

 

Do podstawowych parametrów przekładników napięciowych norma [6] zalicza: 

 napięcie znamionowe pierwotne (U1n) - czyli wartość napięcia pierwotnego, które 

występuje w oznaczeniu przekładnika i do którego odniesiona jest jego praca; 

 napięcie znamionowe wtórne (U2n) - czyli wartość napięcia wtórnego, które występuje 

w oznaczenia przekładnika i do którego odniesiona jest jego praca; 

 przekładnia znamionowa (Kn)  - czyli stosunek napięcia znamionowego pierwotnego 

do napięcia znamionowego wtórnego; 

n

n

n
U

U
K

2

1      (1) 

 znamionowy poziom izolacji (Uni)  - czyli kombinacja wartości napięć, które 

charakteryzują izolację przekładnika pod względem jej wytrzymałości dielektrycznej; 

 moc znamionowa (Sn) – czyli wartość mocy pozornej (wyrażona w woltoamperach 

przy określonym współczynniku mocy), którą przekładnik jest zdolny zasilać obwód 

wtórny przy znamionowym napięciu wtórnym i przy obciążeniu znamionowym; 

 klasa dokładności – określa dopuszczalne błędy przekładnika napięciowego w 

określonych warunkach pracy; 

 znamionowy współczynnik napięciowy (Kn) – czyli mnożnik, który należy zastosować 

do znamionowego napięcia pierwotnego w celu określenia najwyższego napięcia  

pierwotnego w celu określania najwyższego napięcia, przy którym przekładnik 

powinien zachować wymaganą wytrzymałość cieplną w określonym czasie i 

wymaganą dokładności; 

 cieplna moc graniczna (Sgr) – czyli wartość mocy pozornej odniesiona do napięcia 

znamionowego, która może być pobierana z uzwojenia wtórnego zasilanego 

znamionowym napięciem pierwotnym, bez przekroczenia dopuszczalnych przyrostów 

temperatury podanych w normie [6]; 

 błąd napięciowy (błąd przekładni)   - czyli błąd, który przekładnik wprowadza do 

pomiaru napięcia, wynikający z tego, że rzeczywista przekładnia nie jest równa 

przekładni znamionowej; 

Błąd napięciowy wyrażony w procentach jest określony wzorem: 
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błąd napięciowy % = 
100x

U

UUK

p

psn 

 

w którym: 

Kn – przekładnia znamionowa; 

Up – rzeczywiste napięcie pierwotne; 

Us – rzeczywiste napięcie wtórne odpowiadające napięciu Up w warunkach pomiaru. 

 

 błąd kątowy – czyli kąt fazowy między wektorami napięcia pierwotnego i wtórnego; 

Błąd kątowy wyrażany w minutach lub centyradianach jest określony jako dodatni, 

jeśli wektor napięcia wtórnego wyprzedza wektor napięcia pierwotnego. 

 

 

 

4. Wymagania ogólne dotyczące przekładników do układów pomiarowo – 

rozliczeniowych 

 

Wymagania dotyczące układów pomiarowo – rozliczeniowych oraz układów 

elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (AEZ) podaje Rozporządzenie 

„systemowe” MG z 04.05.2007r., [9]. 

W odniesieniu do systemów pomiarowo – rozliczeniowych w Załączniku nr 1 do 

Rozporządzenia wprowadzono wymagania aby: 

1) przekładniki prądowe i napięciowe w układach pomiarowo – rozliczeniowych 

kategorii 1 (o mocy co najmniej 30 MVA) powinny mieć dwa rdzenie i dwa 

uzwojenia pomiarowe o klasie dokładności 0,2 służące do pomiaru energii 

elektrycznej; 

2) przekładniki prądowe i napięciowe w układach pomiarowo – rozliczeniowych 

kategorii 2 (o mocy w przedziale od  1  MVA do 30 MVA) oraz kategorii 3 (o 

mocy poniżej 1 MVA) powinny mieć klasę dokładności nie gorszą niż 0,5; 

3) przekładniki prądowe i napięciowe w układach pomiarowo – rozliczeniowych 

odbiorców o mocy pobieranej nie mniejszej niż 800 kW lub rocznym zużyciu 

energii nie mniejszym niż 4  GWh powinny mieć rdzenie uzwojenia pomiarowego 

o klasie dokładności nie gorszej niż 0,5 (zalecana klasa 0,2) służące do pomiaru 

energii czynnej; 

4) przekładniki prądowe i napięciowe w układach pomiarowo – rozliczeniowych 

odbiorców o mocy pobieranej nie mniejszej niż 40 kW i nie większej niż 800 kV 

lub rocznym zużyciu energii elektrycznej nie mniejszym niż 200 MWh i nie 

większym niż 4 GWh powinny mieć rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie 

dokładności nie gorszej niż 1 (zalecana klasa 0,5)   służąca do przemian energii 

czynnej. 

 

 

W układach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (AEZ) 

Rozporządzenie [9] stawia wymagania, aby: 

1) w polach elementów sieci przesyłowej stosować przekładniki napięciowe 

pojemnościowe, indukcyjne lub kombinowane, posiadające trzy uzwojenia wtórne  

przy czym trzecie połączone jest w układach otwartego trójkąta. Uziemienia nr II i 

III współpracują z układami i urządzeniami AEZ (uzwojenie nr II klasy 3P, 
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uzwojenie nr III klasy 6P o mocach odpowiednich dla konkretnych obwodów  i 

zasilanych urządzeń; 

2)  dobór pojemnościowych i indukcyjnych przekładników napięciowych oraz 

przekładników prądowych w polach sieci przesyłowych musi zapewniać 

sprawdzoną prawidłową współpracę z układami i urządzeniami AEZ w miejscu 

ich zainstalowania; 

 

Poniżej podano dodatkowe wymagania dotyczące przekładników napięciowych 

montowanych w rozliczeniowych układach pomiarowych: 

 w rozliczeniowych układach pomiarowych należy montować tylko 

legalizowane przekładniki napięciowe, które dostarcza i montuje w układzie 

pomiarowym dostawca, 

 przekładniki prądowe i napięciowe w rozliczeniowych układach pomiarowych 

nie powinny mieć po stronie uzwojeń wtórnych przyłączonych innych 

przyrządów poza przyrządami stanowiącymi elementy układu pomiarowego, 

 moc przekładników prądowych i napięciowych powinna być dobrana 

prawidłowo do obciążenia ich obwodów wtórnych, tak aby obciążenie to nie 

było mniejsze niż 25% i większe niż 100% ich mocy znamionowej. Nie jest 

dopuszczalne dociążanie obwodów wtórnych przekładników pomiarowych 

rezystorami mocy. Moc przekładników powinna być prawidłowo dobrana do 

obciążenia ich obwodów wtórnych, 

 oprzewodowanie układu pomiarowego należy wykonać jednożyłowymi 

przewodami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niż 1,5mm
2
. W 

przypadku, gdy przekrój przewodów wypada zbyt duży (S>6 mm
2
), 

rozpatrywany obwód napięciowy należy rozdzielić na obwody równoległe. 

 do zabezpieczenia strony pierwotnej przekładników napięciowych o napięciu 

do 30 kV stosuje się bezpieczniki przekładnikowe o małym prądzie 

znamionowym (1 lub 2A); 

 bezpieczniki lub wyzwalacze termiczne instalowane w obwodach uzwojeń 

wtórnych odbiera się do mocy granicznej przekładnika wg zależności: 

Inb 
2n

gr

Uk

S


  [A]  (3) 

gdzie:  

Sgr – moc graniczna przekładników, w V·A, 

k – współczynnik przyjmujący wartości 1,5 – 1,6. 

 

 

5. Ogólne zasady doboru przekładników napięciowych 

 

Przekładniki napięciowe dobiera się ze względu na następujące cechy i dane 

znamionowe: 

 typ i rodzaj wykonania, 

 układ połączeń, 

 napięcie znamionowe pierwotne, 

 napięcie znamionowe wtórne. 

 znamionowy poziom izolacji, 

 moc znamionowa, 

 klasa dokładności. 
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 Typ i rodzaj wykonania: 

 Zasady doboru ze względu na wymagania stawiane przez różne warunki pracy pod 

względem typu i rodzaju wykonania podano wyżej w rozdziale 2. 

 Układ połączeń przekładników: 

W zależności od potrzeb przekładniki napięciowe instalowane w sieciach 

trójfazowych mogą pracować w różnych układach połączeń. W tabeli 2 przedstawiono 

podstawowe układy połączeń PN stosowane zarówno w systemach pomiarowych, jak i 

zabezpieczeniowych oraz wzory do wyznaczania obciążenia strony wtórnej 

przekładników w różnych stanach pracy układu. 

 

Tabela 2. Najczęściej stosowane układy połączeń przekładników napięciowych i wzory do 

obliczania obciążenia jednego przekładnika: 
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 Napięcie znamionowe pierwotne U1n: 

Uzwojenia pierwotne przekładników napięciowych trójfazowych oraz przekładników 

jednofazowych stosowanych w sieciach jednofazowych lub łączonych między 

przewody fazowe w sieciach trójfazowych powinny posiadać znormalizowane 

napięcie znamionowe pierwotne spełniające warunek: 

 

U1n   Uns    (4) 

gdzie: 

Uns – napięcie znamionowe sieci (międzyprzewodowe) 

Napięcia znamionowe sieci powinny odpowiadać jednej ze znamionowych wartości napięcia 

sieci, określonych w IEC38. 

Znormalizowanymi wartościami znamionowych napięć pierwotnych dla przekładników 

trójfazowych lub jednofazowych, przewidzianych do włączenia między przewody fazowe 

sieci trójfazowej są: 

0,4; 0,69; 1,0; 3; 6; 10; (15); 20; 35; (45); 66; 110; 132; (150); 220; (275); 330; 400; 500; 750; 

(wartości w nawiasach nie są zalecane). 

 Znormalizowane wartości znamionowego napięcia pierwotnego przekładników 

jednofazowych łączonych pomiędzy przewód fazowy sieci trójfazowej a ziemię powinny 

spełniać warunek: 

3

U
U ns

1n       (5) 

 

 Zgodnie z warunkami technicznymi, przekładniki napięciowe do specjalnych 

zastosowań (np. do generatorów) mogą być wykonane na inne napięcie pierwotne (np. 

22,5/√3; 25/√3; 27,5/√3 kV. W praktyce spotyka się również inne napięcia znamionowe np. 

0,5; lub 1,2 kV. 

 W zależności od sposobu przyłączenia uzwojenia pierwotnego i sposobu uziemienia 

sieci należy wybrać przekładnik napięciowy o odpowiednim współczynniku napięcia 

znamionowego ku i odpowiedni czas trwania krotności napięcia znamionowego. 

Współczynnik napięcia znamionowego ku jest wielkością, przez którą należy pomnożyć 

znamionowe napięcie pierwotne w celu ustalenia najwyższej wartości napięcia, przy którym 

przekładnik powinien mieć wymaganą wytrzymałość termiczną w odpowiednim czasie oraz 

wymaganą dokładność. Znormalizowane wartości znamionowych współczynników 

napięciowych kn i odpowiadając im czasy podane są w tabeli 3. 

 

 

 

Tabela 3.Znormalizowane wartości znamionowych współczynników napięciowych 

 

 

namionowy 

współczynnik 

napięciowy Ku 

Znamionowy czas Sposób połączenia uzwojenia 

pierwotnego i sposoby 

uziemienia sieci 

1,2 bez ograniczenia Między przewodami fazowymi w 

dowolnej sieci. Między punktem 

neutralnym transformatora a 

ziemią w dowolnej sieci 

1,2 bez ograniczenia Między przewodem fazowym a 

ziemią w sieci ze skutecznie 

uziemionym punktem neutralnym 
1,5 30s 
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1,2 bez ograniczenia Między przewodem fazowym a 

ziemią w sieci z nieskutecznie 

uziemionym punktem neutralnym 

z automatycznym wyłączaniem 

zwarć doziemnych 

1,9 30s 

1,2 Bez ograniczenia Między przewodem fazowym a 

ziemią w sieci z izolowanym 

punktem neutralnym bez 

automatycznego wyłączania zwarć 

doziemnych lub w sieci 

skompensowanej bez 

automatycznego wyłączenia zwarć 

doziemnych. 

1,9 8h 

UWAGA – dopuszcza się skrócone czasy znamionowe na podstawie porozumienia  między 

wytwórcą a nabywcą 

 

Z tabeli 3. wynika, że znormalizowane wartości współczynników napięciowych i 

odpowiadające im czasy wynoszą: 

 1,2/(czas dowolny), 

 1,5/30s, 

 1,9/30s, 

 1,9/8 h. 

I tak np. dla sieci z izolowanym punktem neutralnym pracującej bez automatycznego 

wyłączania dozie mień dla przekładników włączonych między przewód fazowy a ziemię 

współczynnik napięcia znamionowego ku powinien wynosić 1,9/8h. 

 

 Napięcie znamionowe wtórne U2n: 

Znamionowe napięcie wtórne przekładnika napięciowego należy dobrać odpowiednio 

do potrzeb w miejscu jego zainstalowania. Napięcie znamionowe wtórne 

przekładników napięciowych jest znormalizowane i wynosi: 

 100 V dla przekładników włączonych na napięcie międzyprzewodowe, 

 100/√3V dla przekładników włączonych na napięcie fazowe, 

 100/3 Vdla uzwojeń dodatkowych łączonych w trójkąt przekładników włączonych na 

napięcie międzyprzewodowe. 

 

Norma [6] zaleca jako napięcia znamionowe wtórne 110V, 110/√3V, natomiast 

dopuszcza (jako niezalecane) w przypadku rozbudowanych obwodów wtórnych stosowanie 

znamionowego napięcia wtórnego odpowiednio równego: 200V,200V/√3 V i  200/3 V. 

 

 Znamionowy poziom izolacji Uni: 

Znamionowy poziom izolacji podawany jest jako kombinacja trzech 

znormalizowanych napięć przekładnika (najwyższego roboczego, probierczego o 

częstotliwości sieciowej i probierczego udarowego), charakteryzujących izolację 

przekładnika pod względem jej wytrzymałości dielektrycznej. Przykładowo, jeżeli 

napięcie znamionowe przekładnika wynosi 15 kV, to jego znamionowy poziom 

izolacji wynosi: 

17,5/38/95 kV 

Pierwsza z podanych wartości jest wartością najwyższego dopuszczalnego napięcia 

Uni (wartość skuteczna), druga – znamionowym napięciem probierczym 
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krótkotrwałym o częstotliwości sieciowej (wartość skuteczna) i trzecia – 

znamionowym napięciem probierczym udarowym piorunowym (wartość szczytowa). 

 

Najwyższe dopuszczalne napięcie robocze przekładnika Um jest to największa wartość 

skuteczna napięcia międzyprzewodowego, które może występować w normalnych 

warunkach pracy, dla którego przekładnik jest przeznaczony ze względu na jego 

izolację. Znormalizowane najwyższe robocze napięcia przekładników są następujące: 

0,72; 1,2; 3,6; 7,2; 12; (17.5); 24; 40,5; (52); 72,5; 123; 145; (170); 245; (300); 362; 

420; 525/550; 765/800 kV (w nawiasach wartości niezalecane). 

 

 Moc znamionowa Sn: 

Znormalizowane wartości mocy znamionowej przekładników napięciowych przy 

współczynniku mocy 0,8 indukcyjnym, wyrażone w woltoamperach, wynoszą: 

10-15-25-30-50-75-100-150-200-300-400-500 VA 

Wartości zalecane są podkreślone. Znamionową mocą przekładnika trójfazowego jest 

znamionowa moc przypadająca na jedną fazę. 

W przekładniku, w którym jedna z wartości znamionowej mocy jest znormalizowana i 

związana ze znormalizowaną klasą dokładności, nie jest wykluczone podawanie 

innych nie znormalizowanych wartości mocy, jeżeli są one związane z inną 

znormalizowaną klasą dokładności. 

 

Moc znamionowa Sn przekładnika jest to taka wartość mocy  pozornej obwodu 

wtórnego przy znamionowym napięciu wtórnym i określonym współczynniku mocy, 

przy której przekładnik spełnia wymagania klasy dokładności. Moc ta, wybrana z 

szeregu mocy znamionowych podanych w normie, jest umieszczona na tabliczce 

znamionowej. Przekładnik może mieć kilka wartości mocy znamionowych 

odpowiadających różnym klasom dokładności. Dla przekładników napięciowych 

moce dla trzech klas np. 0,5; 1,0 i 3 odpowiadają w przybliżeniu proporcji 1:2:4. 

 

Obciążenie przekładnika stanowi admitancja obwodu wtórnego dołączonego do 

zacisków wtórnych, wyrażona w simensach, przy określonym współczynniku mocy. 

Obciążenie jest zwykle wyrażane jako moc pozorna S ( w woltoamperach)pobierana z 

przekładnika przy znamionowym napięciu wtórnym i określonym współczynniku 

mocy. 

Moc obciążenia strony wtórnej S oblicza się w sposób uproszczony, sumując 

algebraicznie moce poszczególnych aparatów. Wzory do obliczenia obciążenia 

przypadającego na jeden przekładnik podano w tabeli 4. 

 

W tabeli 4 podano moce pobierane przez przyrządy włączane do obwodu wtórnego 

przekładnika napięciowego. 
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Tabela 4. Moc pobierana przez obwody napięciowe różnych przyrządów 

 

Rodzaj przyrządu Moc pobierana w V·A 

Woltomierz elektromagnetyczny 4-8 

Woltomierz elektrodynamiczny lub 

ferrodynamiczny 

8-12 

Woltomierz indukcyjny 2,5-5 

Watomierz 6-8 

Fazomierz 12-15 

Częstościomierz języczkowy 1-3 

Licznik energii elektrycznej indukcyjny 2-5 

Przekaźnik indukcyjny 15 

Mierniki i przekaźniki cyfrowe 0,1-0,3 

 

 

Aby przekładnik napięciowy pracował w określonej klasie dokładności obciążenie 

strony wtórnej powinno spełniać warunek: 

0,25·Sn ≤S≤Sn    (6) 

Oprócz podawania mocy znamionowej (ych) dla przekładników napięciowych 

określana jest też ich  moc graniczna Sgr. 

Jest to maksymalnie dopuszczalna moc obciążenia przekładnika przy znamionowym 

napięciu pierwotnym, jaka może być pobierana z uzwojenia wtórnego przekładnika, 

przy której przyrosty temperatury uzwojenia dla danej klasy izolacji nie przekraczają 

wartości podanych w normie [6]. 

 

 Klasa dokładności: 

W przekładnikach napięciowych do pomiarów klasa dokładności jest oznaczona przez 

największy dopuszczalny procentowy błąd napięciowy przy napięciu znamionowym, 

przypisany tej klasie dokładności. 

Znormalizowanymi klasami dokładności jednofazowych indukcyjnych przekładników 

napięciowych do pomiarów są klasy: 

0,1-0,2-0,5-1,0-3,0 

natomiast dla przekładników do zabezpieczeń – klasy 3P i 6P. Uzwojenia dodatkowe 

przekładników powinny spełniać wymagania klasy 6P. 

Wartości graniczne błędów przekładników napięciowych do pomiarów i do 

zabezpieczeń zgodne z normą [6] podano w tabeli 5. 

 

Tabela 5. Wartości graniczne błędów przekładników do pomiarów i do zabezpieczeń 

 

Klasa dokładności Błąd napięciowy 

[%] + lub - 

Błąd kątowy + lub - 

minuty centyradiany 

0,1 

0,2 

0,5 

1,0 

5,0 

0,1 

0,2 

0,5 

1,0 

3,0 

5 

10 

20 

40 

nie określa się 

0,15 

0,3 

0,6 

1,2 

nie określa się 

3P 

6P 

3 

6 

120 

240 

3,5 

7,0 
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Błędy przekładników nie mogą przekroczyć wartości podanych w tabeli 5 w 

następujących warunkach: 

a) częstotliwość znamionowa, 

b) obciążenia od 25% do 100% obciążenia znamionowego, przy współczynniku 

mocy cos φ = 0,8 (ind), 

c) napięcie pierwotne dla przekładników do pomiarów od 80% do 120% napięcia 

znamionowego, dla przekładników do zabezpieczeń dwie wartości odniesienia: 

5% napięcia znamionowego oraz napięcie znamionowe pomnożone przez 

znamionowy współczynnik napięciowy (1,2 lub 1,5 lub 1,9). 

 

Błędy przekładników do zabezpieczeń sprawdza się również przy 2% napięcia 

znamionowego, przy czym granice błędów napięciowego i kątowego są dwukrotnie 

większe od podanych w tabeli 5. Błędy przekładników pojemnościowych wyznacza 

się dodatkowo w znamionowych zakresach zmian częstotliwości i temperatury. 

 

Z warunków sprawdzenia dokładności przekładników napięciowych wynika, że 

obciążenie przekładnika w czasie sprawdzania dokładności będzie się zmieniało w 

szerokich granicach. Przykładowo, dla przekładnika o mocy znamionowej 100 VA, 

klasa dokładności musi być zachowana przy zmianach obciążenia w granicach: 

 dla przekładnika do pomiarów: 

od wartości (przy napięciu 0,8·Un i obciążeniu 0,25·Sn) równej: 

S=0,25·0,8
2
·100 = 16VA 

do wartości (przy napięciu 1,2·Un i obciążeniu 1,0·Sn) równej: 

S=1,0·1,2
2
·100 = 144VA 

 

 dla przekładnika do zabezpieczeń: 

od wartości (przy napięciu 0,05·Un i obciążeniu 0,25·Sn) równej: 

S=0,25·0,05
2
·100 = 0,0625VA 

do wartości (przy napięciu 1,9·Un i obciążeniu 1,0·Sn) równej: 

S=1,0·1,9
2
·100 = 361 VA 

 

 

 

6. Dobór przekładników napięciowych do układów pomiarowych 

 

Do zasilania przyrządów pomiarowych (woltomierzy, watomierzy, liczników energii i 

mierników cos φ) stosowane są przekładniki napięciowe pomiarowe, charakteryzujące się 

wysoką dokładnością transformacji przy wartościach napięć pierwotnych zbliżonych do 

znamionowych. 

Przy doborze przekładników napięciowych pomiarowych, oprócz ustalenia typu i 

rodzaju wykonania przekładnika należy określić i dobrać: 

 układ połączeń przekładników, 

 znamionowe napięcie pierwotne, 

 znamionowe napięcie wtórne, 

 moc znamionową, 

 klasę dokładności. 

Dobór napięcia znamionowego pierwotnego i wtórnego przekładnika przeprowadza 

się wg zasad podanych wyżej w rozdziale 5. 

Istotne znaczenie przy doborze przekładników do układów pomiarowych posiada 

dobór mocy znamionowej przekładnika oraz jego klasy dokładności. Moc znamionowa 
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przekładnika uzależniona jest głównie od sumy mocy znamionowych urządzeń i aparatów 

przyłączonych do uzwojenia wtórnego. Aby przekładnik pracował w zakresie wymaganej 

klasy dokładności obciążenie strony wtórnej przekładnika nie może być niższe od 25% 

obciążenia znamionowego i nie może przekraczać obciążenia znamionowego. 

Nieprawidłowo dobrana moc znamionowa ma istotny wpływ na zachowanie się 

przekładnika w eksploatacji. Można stwierdzić w uproszczeniu, że przy niedociążeniu 

przekładnik wykazuje dodatni uchyb napięciowy, a więc „kłamie” na korzyść dostawcy 

energii, a przekładnik przeciążony charakteryzuje się uchybem napięciowym ujemnym, czyli 

wskazuje błędnie na korzyść odbiorcy. W praktyce projektowej, w szczególności przy coraz 

szerszym stosowaniu aparatury pomiarowej cyfrowej o małym poborze mocy, zachodzi 

potrzeba zastosowania odpowiednich atestowanych rezystorów obciążających połączonych w 

gwiazdę. 

Biorąc pod uwagę przykłady uszkodzeń w układach przekładników napięciowych 

opisane w [1], należy tak dobrać moc Sn przekładnika napięciowego i moc rezystorów, aby 

zapewniając minimalne 25%-we obciążenie w każdym stanie pracy, obciążenie przekładnika 

nie przekroczyło jego mocy znamionowej. 

Przekładniki napięciowe wykorzystywane do pomiarów, mogą zgodnie z normą [6] 

posiadać następujące klasy dokładności: 0,1; 0,2; 0,5; 1 i 3. O ile klasa 0,1 jest to klasa 

typowo „laboratoryjna’, to klasy 0,2 oraz 0,5 występują w praktyce w układach pomiarowo – 

rozliczeniowych. 

Przekładniki klasy 1 i 3 znajdują zastosowanie do zasilania mierników i przyrządów 

pomiarowych kontrolnych, gdzie nie wchodzi w rachubę rozliczenie za energię. 

 

 

 

7. Dobór przekładników napięciowych do układów zabezpieczeniowych  

 

Przekładniki napięciowe stosowane do zasilania układów zabezpieczeń powinny 

charakteryzować się odpowiednią dokładnością transformacji napięć w stanach 

zakłóceniowych, charakteryzujących się występowaniem przebiegów odkształconych. 

Podstawowe parametry przekładników zabezpieczeniowych dobiera się identycznie, 

jak dla przekładników pomiarowych wg zasad podanych wyżej w rozdziale 6.  

Różnice w zasadach doboru dotyczą klasy dokładności PN w stanach zakłóceniowych. 

Norma [6] wprowadza dwie znormalizowane klasy dokładności przekładników 

napięciowych przeznaczonych do zasilania zabezpieczeń: klasę 3P oraz 6P. Przekładniki te 

charakteryzują się takimi samymi wartościami błędów granicznych występujących przy 

wartościach napięć od 5% napięcia znamionowego do wartości napięcia odpowiadającego 

znamionowemu (1,2; 1,5 albo 1,9), podanymi w tabeli 5. Przy napięciu 2% napięcia 

znamionowego wartości graniczne błędów są dwukrotnie większe niż przy 5% tego napięcia. 

Uzwojenia wtórne dodatkowe przekładników (uzwojenia napięcia resztkowego) 

powinny spełniać wymagania klasy 6P. 

Uzwojenie dodatkowe jednofazowego przekładnika napięciowego z jednym zaciskiem 

pierwotnym przewidzianym do uziemienia przeznaczone jest do łączenia w zestawie trzech 

jednofazowych przekładników w otwarty trójkąt w celu wytworzenia składowej zerowej 

napięcia z przypadku zwarć z ziemią oraz rezystora tłumiącego ferrorezonansowe drgania 

swobodne. 

Do zabezpieczeń podnapięciowych dostateczne jest stosowanie przekładników klasy 

6P. Do zasilania zabezpieczeń kierunkowych i odległościowych wymaga się stosowania 

przekładników klasy 3P. Natomiast do zasilania ziemnozwarciowych zabezpieczeń 

kierunkowych, instalowanych w sieciach o małym prądzie zwarć doziemnych, najlepiej jest 
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stosować przekładniki o klasie nie gorszej niż 3P. Przy zasilaniu urządzeń tablicowych 

wystarczająca jest klasa 3P. 

Powyższe wymagania dotyczą przekładników napięciowych indukcyjnych. Innym 

wymaganiom podlegają przekładniki napięciowe pojemnościowe ze względu na współpracę z 

ultra szybkimi zabezpieczeniami odległościowymi. Wiąże się to ze stanami nieustalonymi 

towarzyszącymi nagłej zmianie napięcia pierwotnego. 

 

 

8. Podsumowanie i wnioski końcowe  

 

Na podstawie przedstawionych w artykule rozważań i zasad można przedstawić 

następujące wnioski końcowe: 

1. Przekładniki napięciowe w odróżnieniu od prądowych, do zapewnienia optymalnej 

pracy, wymagają wyspecyfikowania nieco mniejszej liczby danych 

znamionowych. 

2. Fundamentalnym parametrem przekładników napięciowych jest ich przekładnia 

znamionowa, z której wynika jedno – lub dwubiegunowa konstrukcja 

przekładnika, a więc odpowiednio transformacja napięć fazowych lub 

międzyprzewodowych. 

3. Istotne znaczenie przy doborze przekładników napięciowych odgrywa poprawny 

dobór mocy znamionowej przekładnika, gdyż niewłaściwy dobór mocy 

znamionowej wpływa na zachowanie przekładników w eksploatacji. 

4. Rzeczywiste obciążenie przekładnika napięciowego powinno zawierać się w 

granicach od 25% do 100% mocy znamionowej przekładnika. 

5. Uzwojenia wtórne główne przekładnika napięciowego w zależności od 

przeznaczenia, mogą być pomiarowe, zabezpieczeniowe lub jednocześnie 

pomiarowe i zabezpieczeniowe. Należy jednak pamiętać, że wszystkim 

uzwojeniom wtórnym głównym powinna być przypisana pomiarowa klasa 

dokładności. Uzwojenia wtórne dodatkowe (napięcia resztkowego) w normalnych 

warunków pracy przekładnika zachowują się jak nieobciążone uzwojenia wtórne. 

W przypadku awarii w sieci, polegającej na zwarciu zacisku liniowego z ziemią, 

uzwojenie to może być uzwojeniem zasilającym przekładnik, natomiast podczas 

tłumienia drgań ferro rezonansowych jest ono uzwojeniem wtórnym obciążonym.  
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