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W opracowaniu przedstawiono informacje na temat kilku wdrożeń reklozerów typu KTR  
produkcji Tavrida Electric na terenie Polski. Informacje uzupełniono zdjęciami z miejsc 
zainstalowania reklozerów KTR. 
 
Obecnie reklozery KTR są eksploatowane w następujących zakładach energetycznych:  

 ENION S.A. Oddz. Bielsko-Biała,  
 ENION S.A. Oddz. Kraków,  
 ENION S.A. Oddz. Będzin,  
 ENERGA S.A. Oddz. Kalisz,  
 ENEA S.A. Oddz. Gorzów Wielkopolski,  
 ENEA S.A Oddział Szczecin, 
 EnergiaPro S.A Oddz. Jelenia Góra, 
 EnergiaPro S.A Oddział Wrocław 
 Vattenfall Distribution Poland (GZE S.A.). 
 Tauron-Dystrybucja S.A. 
 PGE Dystrybucja S.A. 

 
O zastosowaniu reklozerów typu KTR przez spółkę ENION S.A. (zarówno tych 
eksploatowanych w oddziale bielsko-bialskim, krakowskim i będzińskim) zadecydowały 
możliwości manewrowe urządzeń z automatyką zabezpieczniową jako wsparciem. 
W Energetyce Beskidzkiej, w RD Żywiec, reklozer dzieli na sekcje bardzo rozległą linię 
rozdzielczą SN, przechodzącą przez zalesiony i górzysty teren. 
W oddziale krakowskim, reklozer KTR służy jako punkt podziałowy linii na której 
wykonywana jest bardzo duża liczba łączeń. 
 
Reklozery w Energetyce Beskidzkiej (RD Żywiec) zostały zainstalowane na liniach 
Okrajnik i Juszczyna, gdzie spełniają nie tylko rolę wyłączników z automatyką 
zabezpieczniową, ale również jako zdalnie sterowany wyłącznik do lokalizacji zwarć 
w sposób tradycyjny.  
Instalacja na linii Okrajnik była pierwszą instalacją (styczeń 2005 r.) reklozera typu KTR 
w Polsce. 
Do zdalnego sterowania reklozerem poprzez sieć trankingową wykorzystywane są 
sterowniki obiektowe serii Ex-ML polskiej firmy Elkomtech. 
 
Za pomocą telemechaniki zrealizowano następujące sterowania: 
 zamknij/otwórz dla zespołu łączeniowego, 
 załącz/wyłącz dla zabezpieczeń: nadprądowego, ziemnozwarciowego  

oraz automatyki SPZ, 
 uaktywnij/odstaw grupę nastaw zabezpieczeń. 
Do systemy wspomagania pracy dyspozytora przesyłane są z kolei informacje o: 
 stanie wyłącznika (zamknięty/otwarty), 
 aktywnych zabezpieczeniach i automatyce SPZ, 
 aktywnej grupie nastaw zabezpieczeń, 
 zadziałaniu zabezpieczeń, 
 stanie akumulatora buforowego, 
 awarii zespołu sterowniczego. 
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KTR (RD Żywiec Juszczyna) 
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KTR (RD Żywiec Okrajnik) 
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W oddziale będzińskim (RD Mysłowice) zabudowano 20 reklozerów KTR z możliwością 
zdalnego sterowania radiowego. 
Instalację reklozerów KTR zrealizowano w ramach modernizacji sieci 20 kV, gdzie 
zastąpiły one wcześniej pracujące odłączniki i rozłączniki.  
Do realizacji łączności GPRS z systemem dyspozytorskim wyposażenie stanowiska 
słupowego uzupełniono sterownikiem telemechaniki typu Sprecon firmy Sprecher 
Automation Polska.  
 
Telemechanika realizuje przekaz następujących sygnalizacji: 
 stan położenia wyłącznika, 
 otwarcie drzwi szafki, 
 stan przełącznika rodzaju pracy (zdalna/lokalna), 
 zaniku zasilania 230 VAC, 
 stan naładowania akumulatora, 
 zadziałanie SPZ, 
 zadziałanie zabezpieczeń od zwarć doziemnych, 
 zadziałanie zabezpieczeń od zwarć międzyfazowych, 
 stan blokad SPZ, 
 stan blokady wszystkich zabezpieczeń, 
 pomiar prądu jednej fazy; 
 
oraz sterowania: 
 zamknięcie i otwarcie wyłącznika, 
 blokowanie i odblokowanie SPZ, 
 blokowanie i odblokowanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego, 
 blokowanie i odblokowanie wszystkich zabezpieczeń. 
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KTR (RD Mysłowice) 
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KTR (RD Mysłowice) 
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Zdjęcie przedstawia stanowisko słupowe z reklozerem, gdzie zastosowano tradycyjny  

sposób montażu ograniczników przepięć oraz sposób z mocowaniem  
ograniczników przepięć do obudowy reklozera.



9 

 
 

 

 

 
Dwa reklozery KTR zabudowane na słupie kratowym.
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KTR w stacji wnętrzowej (RD Mysłowice) 
 

 
Reklozer ustawiony pionowo 

 
 
 

 
Podłączenie styków głównych do głowicy kablowej i systemu szyn zbiorczych. 
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W Koncernie Energetycznym ENERGA S.A. Oddz. Kalisz w oparciu o cztery reklozery 
typu KTR została zbudowana napowietrzna rozdzielnia sieciowa. 
Reklozery zastąpiły wyeksploatowane wyłączniki napowietrzne i przekładniki prądowe 
oraz znajdujące się w pobliskiej nastawni - współpracujące z nimi – zabezpieczenia. 
Dotychczasowe układy urządzeń zastąpiono urządzeniami o zintegrowanej konstrukcji, 
zainstalowanych na pojedynczych słupach. 
Każdy z reklozerów zabezpiecza swoje odgałęzienie sieci wychodzące z rozdzielni. 
Zastosowanie reklozerów KTR poszerzyło możliwości monitorowania linii dzięki 
przekładnikom prądowym i napięciowym, które są integralną częścią zespołu 
łączeniowego reklzozera KTR. 
Pomiary i informacje o zdarzeniach przesyłane są z każdego reklozera do systemu 
dyspozytorskiego. 
Ze względu na lokalizację reklozerów na jednym obszarze, zestawiono pomiędzy nimi 
połączenie szeregowe RS-485, a następnie za pomocą konwertera RS/Ethernet i łącze 
ISDN przyłączono do systemu dyspozytorskiego.  
Komunikacja odbywa się w protokole DNP 3.0 i dzięki temu zakład ma możliwość: 
 zdalnego sterowania i wizualizacji stanu pracy wyłącznika i automatyki reklozera, 
 rejestracji pobudzeń i zadziałań każdego z zabezpieczeń, 
 wizualizacji pomiarów: prądów fazowych, prądu zerowego, napięć fazowych 

i międzyfazowych oraz mocy. 
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Reklozer w Koncernie Energetycznym ENEA S.A. Oddz. Gorzów Wielkopolski został 
zainstalowany w RD Choszczno. 
Na miejsce instalacji reklozera wybrano początek odgałęzienia linii sprawiającej 
szczególne trudności w czasie eksploatacji. 
Początkowo w oddziale gorzowskim bazowano na sterowaniu lokalnym. Odczyt danych 
gromadzonych przez reklozer i zarządzanie nastawami odbywało się również w trybie 
lokalnym za pośrednictwem interfejsu szeregowego RS-232 i programu TELUS. 
Kolejnym krokiem było zastosowanie bezprzewodowej komunikacji GPRS i zarządzanie 
pracą reklozera z wydzielonego stanowiska inżynierskiego. Uzyskano w ten sposób stały 
i pełny dostęp do wszystkich funkcji urządzenia, a odczytywane systematycznie rejestracje 
pozwalały na dokładne śledzenie pracy reklozera. 
Obecnie łączność z systemem dyspozytorskim jest realizowana za pośrednictwem 
urządzeń telemechaniki firmy Mikronika.  
 

KTR (RD Choszczno) 
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KTR (Nakło) 
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KTR (Pcim) 
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W styczniu 2009 roku zainstalowano pierwsze reklozery KTR w EnergiiPro Oddział 
w Jeleniej Górze i we Wrocławiu. W oddziale jeleniogórskim zainstalowano 3 reklozery 
KTR w RD Jelenia Góra, RD Bolesławiec oraz RD Lubań. 
W oddziale wrocławskim zainstalowano 4 reklozery w RD Oleśnica. 
Reklozery KTR wyposażono w system komunikacji trunkingowej opartej o moduły Ex-ML 
firmy Elkomtech współpracujące z radiotelefonem KENWOOD. 
Reklozery instalowano na słupach BSW, wirowanych, kratowych oraz w stacji wnętrzowej. 
 
 

 

KTR (RD Lubao) 
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KTR (RD Bolesławiec) 
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KTR (RD Jelenia Góra) 
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KTR (EnergiaPro O/Wrocław RD Oleśnica) 
 

W RD Oleśnica zastosowano reklozery w bardzo ciekawy sposób. Cztery reklozery zostały 
zabudowane na liniach wychodzących z miasta, które bardzo często ulegały 
uszkodzeniom (zwarcia spowodowane przez ptaki). Istotą rozwiązania jest to, że przy 
zaistnieniu zwarcia ma zadziałać reklozer, a nie wyłącznik w GPZ. Takie rozwiązanie nie 
będzie pozbawiało mieszkańców miasta zasilania. Zwarcia przemijające mogą być 
likwidowane przez automatykę SPZ reklozera, a w razie wystąpienia zwarcia trwałego, 
reklozer samoczynnie wyizoluje uszkodzony odcinek linii. 
Reklozery wyposażono w system łączności trunkingowej z Centrum Dyspozytorskim. 
 

 

 

 
KTR (RD Oleśnica Spalice) 
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KTR (RD Oleśnica m. Smardzów)  
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Rozdzielnia sieciowa SN/SN RS Wiżajny 
 

Rozdzielnia sieciowa RS Wiżajny, to przykład na nietypowe rozwiązanie, które 

wykorzystując możliwości reklozera KTR ułatwia modernizację sieci średniego napięcia,  

umożliwiając  jednocześnie obniżenie kosztów inwestycji.  

Jednym z takich projektów[1] jest modernizacja rozdzielni sieciowej RS Wiżajny dla PGE 

Dystrybucja S.A. Oddział Białystok. Na rysunku 1 przedstawiono schemat ideowy 

omawianej  rozdzielni. 

Rys.1 

Wyposażenie wykorzystanych  reklozerów KTR  spełnia wymagania typowego pola 

średniego napięcia oferując: 

 próżniowy wyłącznik SN, 

 sterowanie lokalne i zdalne, 

 układ wyłączenia awaryjnego, 

 zestaw przekładników prądowych i napięciowych, 

 układ pomiarowy, który zapewnia pomiary prądów, napięć fazowych 

i międzyfazowych po obu stronach wyłącznika, pomiary mocy i energii oraz  

częstotliwości, 
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 automatykę zabezpieczeniową, 

 zasilanie podstawowe z transformatora potrzeb własnych VPT25 SN/230V, 

 układ zasilania gwarantowanego, zapewniającego pracę pola przez minimum 48 

godzin po zaniku zasilania podstawowego. 

 

Rozdzielnia została wyposażona w 8 pól SN (8 stanowisk słupowych): 

 Pole nr 1 – pole baterii kondensatorów, 

 Pole nr 2 – pole liniowe (linia 20kV kierunek Krejwany); 

 Pole nr 3 – pole liniowe (linia 20kV kierunek Szypliszki); 

 Pole nr 7 – pole liniowe (linia 20kV kierunek Żytkiejmy); 

 Pole nr 5 – pole rezerwowe (wyposażone w komplet urządzeń, tak jak pozostałe 

stanowiska słupowe), 

 Pole nr 8 – pole rezerwowe, 

 Pola nr 4 i 6, w zależności od konfiguracji sieci mogące pełnić rolę linii zasilającej 

lub linii odpływowej. 

Zasilanie rozdzielni Wiżajny ze stacji 110/20kV Filipów: 

- Pole nr 6 – linia zailająca, 

- Pole nr 4 – linia odpływowa 20kV kierunek Hańcza. 

Zasilanie rozdzielni Wiżajny ze stacji 110/20kV Hańcza: 

- Pole nr 4 – linia zailająca, 

- Pole nr 6 – linia odpływowa 20kV kierunek Rakówek. 
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Rozdzielnia sieciowa SN/SN RS Wiżajny 

 

 
Zespół sterowniczy RC5 

 

 
Zespół sterowniczy RC5 ze sterownikiem telemechniki  

W reklozerach wykorzystano 2 banki nastaw zabezpieczeń, dzięki czemu w prosty 

sposób, poprzez zdalne ich przełączanie uzyskujemy dopasowanie zestawu zabezpieczeń 

do aktualnej konfiguracji sieci. Zmiana nastaw zabezpieczeń jest ważna nie tylko dla pól 4 
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i 6, które w zależności od konfiguracji sieci pełnią rolę pola zasilającego lub odpływowego 

ale również dla pozostałych pól liniowych 2, 3, 5 oraz 7, w których nastawy zabezpieczeń 

zmieniają się ze względu na różne moce zwarciowe na szynach w stacji Filipów oraz 

Hańcza. 

Każdy punkt z reklozerem KTR27 wyposażony jest w urządzenie nadawczo-odbiorcze 

systemu NetMan, które zapewnia przekazywanie sygnałów i pomiarów do systemu 

SCADA, oraz poleceń sterujących do każdego reklozera. Wymiana danych między 

reklozerem a radiem systemu NetMan odbywa się w protokole DNP3.0.  Następnie dane 

te przesyłane są do koncentratora NM-CCU, który komunikuje się z systemem PRINS 

firmy BTC w protokole IEC 60870-5-104. 

Radiowa łączność w systemie NetMan realizowana jest w wydzielonym jednym kanale 

cyfrowym o częstotliwości VHF, uzgodnionej z Urzędem Komunikacji Elektronicznej. 

Radiowa łączność ze wszystkimi urządzeniami systemu jest uaktywniana zdarzeniowo, co 

ogranicza do minimum komunikację i jest bardziej efektywna niż łączność oparta na 

ciągłym odpytywaniu urządzeń. W trybie łączności zdarzeniowej stacja obiektowa 

nawiązuje łączność z systemem tylko w przypadku jakiejkolwiek zmiany statusu. 

Dodatkowo łączność może być uaktywniana na polecenie dyspozytora lub w trakcie 

samokontroli całego systemu. 

Znaczącą cechą systemu NetMan jest to, że każde urządzenie w systemie może 

przekazywać sygnał radiowy do dalej położonych urządzeń, co pozwala zwiększać zasięg 

łączności bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

 

Rozdzielnia na bazie reklozerów KTR firmy Tavrida Electric została zrealizowana przez 

konsorcjum firm: Elektromontaż Lublin Sp. z o. o. oraz EnergoTech Lublin Sp. z o. o. 

 

LITERATURA 

[1] PP-H EKTO sp. z o.o. - Projekt Budowlano-Wykonawczy Automatyzacji Pracy 

Rozdzielni Sieciowej SN/SN Wiżajny 

 

 

 



24 

Rozdzielnia sieciowa SN/SN RS Nowy Staw 
 

 
  

 

 


