
 krajowych sieciach SN, w ce-
lu  skrócenia  czasu  przerw 
w  dostawach  energii  elek-

trycznej  i poprawienia ciągłości  zasila-
nia,  powszechnie  stosuje  się  rozwiąza-
nia oparte na  rozłącznikach i odłączni-
kach zdalnie sterowanych. Ich możliwo-
ści funkcjonalne są jednak ograniczone, 
dlatego  w  celu  łatwiejszej  i  szybszej  
identyfikacji miejsc zwarcia niektóre  li-
nie wyposaża się w sygnalizatory prądu 
zwarcia  lub czujniki prądu oraz dodat-
kowe układy automatyki.
W niniejszym artykule chcemy przedsta-
wić  przykłady  punktów  łącznikowych, 
w  których  zastosowano  reklozery  KTR, 
czyli napowietrzne wyłączniki   zintegro-
wane z    automatyką  zabezpieczeniową, 
produkcji  Tavrida  Electric.  Przedstawio-
ne w  artykule  rozwiązania  pokazują  za-
lety  zastosowania  w  głębi  sieci  apara-
tu  umożliwiającego  łączenie  nie  tylko 
prądów  roboczych  ale  również  prądów 

zwarciowych.   Zabudowana automatyka 
zabezpieczeniowa pozwala natomiast na 
natychmiastowe samoczynne wyłączenie 
uszkodzonego odcinka sieci.
W  polskiej  energetyce  zastosowano 
już  ponad  sześćdziesiąt  reklozerów 
KTR firmy Tavrida Electric. W większo-
ści przypadków zostały one zainstalo-
wane w celu: 
•  podzielenia długich linii średniego 

napięcia na krótsze odcinki i wyko-
rzystania w głębi sieci  automaty-
ki zabezpieczeniowej, a dzięki temu 
ułatwienia doboru nastaw zabezpie-
czeń w stacji GPZ,

•  wydzielenia fragmentów sieci, w któ-
rych występują częste zakłócenia 
i tym samym poprawienia ciągłość 
zasilania dla pozostałych odbiorców,

•  zbudowania napowietrznej rozdziel-
ni sieciowej bez konieczności sta-
wiania kontenera lub rozbudowywa-
nia stacji GPZ.

Wygodę  w  użytkowaniu  reklozerów  
stwarza ich przystosowanie do stosowa-
nych w kraju układów telesterowania:
Tranking  -  moduły  wejść/wyjść  dwu-
stanowych  reklozery  KTR  umożliwiają 
współpracę ze standardowymi układami 
sterowania. Na terenie Polski pracują re-
klozery KTR zarówno ze sterownikami Ex
-ML firmy Elkomtech jak i SO1 LTUP oraz 
SO4  firmy Mikronika.  Ponieważ  zasilacz 
bezprzerwowy reklozera (UPS) ma przy-
gotowane dodatkowe wyjście do zasilania 
urządzeń  zewnętrznych,  moduły  Ex-ML 
lub  sterownik SO1 LTUP oraz radio mogą 
być  zamontowane w  obudowie  sterow-
nika reklozera, bez konieczności monto-
wania dodatkowej szafki sterowania. Mo-
duły wejść/wyjść dwustanowych umożli-
wiają podanie do 12 rozkazów sterowania 
(np. załączenie, wyłączenie, zmiana gru-
py nastaw, zablokowanie i odblokowanie 
automatyki SPZ, blokada i odblokowanie 
zabezpieczeń itp.) oraz do 12 sygnalizacji 
(np. wyłącznik otwarty/zamknięty, zasila-
nie z sieci, zasilanie tylko z akumulatora, 
wyłączenie wyłącznika od zabezpieczeń, 
wyłączenie lokalne itp.)
Sieci telefonii komórkowej – transmisja 
pakietowa GPRS – zainstalowane w re-
klozerze KTR złącza komunikacji  szere-
gowej RS485/RS232 umożliwiają podłą-
czenie tych urządzeń do systemu SCA-
DA  (dostępne  protokoły  komunikacji 
DNP3.0, IEC 60870 lub MODBUS-RTU). 
Wykorzystanie  transmisji  GPRS  umoż-
liwia  nie  tylko  przekazanie  podstawo-
wych sygnałów sterowania i sygnalizacji 
ale również:
•  pomiary prądów, napięć, częstotli-

wości, mocy i energii, 
•  odczyt rejestratora zdarzeń, 
•  zdalną zmianę nastaw,
•  synchronizację czasu.

Duże możliwości podłączenia reklozerów 
KTR  do  systemów  zdalnego  sterowania 
przy braku mechanicznych połączeń mię-
dzy szafką sterowania i wyłącznikiem, za-
pewnia ich niezawodne działanie  w każ-
dych  warunkach atmosferycznych.  

Dlaczego reklozer?
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Zalety automatyki zabezpieczeniowej za-
instalowanej w głębi sieci zostały dostrze-
żone  i docenione przez spółki dystrybu-
cyjne  na  terenie  kraju,  między  innymi 
przez  pracowników  Rejonu  Dystrybucji 
Oleśnica (EnergiaPro Oddział Wrocław).
W  zakładzie  EnergiaPro  stosowany 
jest układ uziemienia punktu zerowego 
przez rezystor. Oprócz niewątpliwej za-
lety  tego rozwiązania,  jaką  jest  łatwość 
eliminacji zwarć przemijających, system 
ma dokuczliwą wadę tzn. częste działa-
nie automatyki SPZ. Wszystkie zakłóce-
nia  występujące  w  sieci  napowietrznej 
powodują  działanie  automatyki  zabez-
pieczeniowej w stacji GPZ  i wyłączenie 
całej linii. Energii pozbawieni są wszyscy 
odbiorcy  pomimo  tego,  że  zakłócenia 
występują  najczęściej  na  obszarach  le-
śnych i pozamiejskich. Jedynym rozwią-
zaniem poprawiającym w tym wypadku 
jakość  energii  dostarczanej  do  odbior-
ców  w  mieście    jest  zastosowanie  na 
granicy miasta wyłącznika z automatyką 
zabezpieczeniową.  Wymagania  stawia-
ne przed takim układem doskonale speł-
nia reklozer KTR firmy Tavrida Electric. 
W Rejonie Dystrybucji Oleśnica zainstalo-
wano reklozery w trzech punktach:
•  Pierwszy reklozer zainstalowany zo-

stał na linii średniego napięcia, która 
wychodzi poza teren miasta Oleśnica. 
Reklozer podzielił linie na dwie części: 
•  odcinek miejski - 73% odbiorców,
•  dwie linie napowietrzne poza mia-

stem – 27% odbiorców.
•  W drugim punkcie zamontowano dwa 

reklozery, które wydzielają z linii śred-
niego napięcia odcinek miejski i dwie 
linie napowietrzne wychodzące poza 
miasto:
•  odcinek miejski – 66% odbiorców,
•  I linia napowietrzna poza miastem – 

15% odbiorców,
•  II linia napowietrzna poza miastem 

– 19% odbiorców.
•  W trzecim punkcie zamontowano re-

klozer w stacji wnętrzowej. Przypadek 
ten różni się od dwóch pozostałych, 
ponieważ dzieli linie na:
•  odcinek miejski – 5 zakładów prze-

mysłowych,
•  odcinek poza miastem – 45 km linii 

napowietrznej z odbiorcami indywi-
dualnymi.

Przed zamontowaniem reklozerów w RD 
Oleśnica każde działanie automatyki za-
bezpieczeniowej  powodowało  wyłącze-
nie  stosunkowo  dużej  grupy  odbiorców 
lub  pozbawienie  zasilania  pięciu  zakła-
dów  przemysłowych.  Nawet  krótkie 
przerwy  występujące  podczas  urucho-
mienia  automatyki  SPZ  były  szczegól-
nie  dokuczliwe dla  zasilanych  zakładów 
przemysłowych.
Montaż i uruchomienie reklozerów prze-
prowadzono w lutym 2009r. i już po kilku 
miesiącach eksploatacji możemy powie-
dzieć, że koncepcja układu separującego 
obszary miejskie sprawdziła się.

Na  linii  średniego  napięcia  opisanej 
w  punkcie  1,  w  okresie  od  lutego  do 
czerwca zanotowano pięciokrotne, udane 
działanie automatyki SPZ reklozera i trzy 
awarie na linii, które spowodowały dzia-
łanie zabezpieczeń  i definitywne otwar-
cie wyłącznika reklozera. W okresie uru-
chamiania  reklozery  pierwsze  działanie 
automatyki  SPZ  spowodowało  również 
wyłączenie wyłącznika w stacji GPZ. Po 
analizie zdarzenia skorygowano nastawy 
zabezpieczeń i wszystkie pozostałe dzia-
łania automatyki SPZ oraz wyłączenia de-
finitywne spowodowane awariami zosta-
ły wyłączone przez reklozer. Mieszkańcy 
Oleśnicy  odseparowani  od  terenów  po-
zamiejskich  przez  reklozer  w  ogóle  nie 
odczuli skutków tych zakłóceń. 
Podobnie dla wyłączników zamontowa-
nych  na  dwóch  odgałęzieniach  (punkt 
2), wyniki działania automatyki w pierw-
szych  miesiącach  eksploatacji  spełni-
ły oczekiwania. Na  jednym odgałęzieniu 
wystąpiło  dwukrotnie  udane  działanie 
automatyki SPZ w reklozerze a na drugim 
odgałęzieniu  trzykrotne udane działanie 

automatyki  SPZ  i  dodatkowo  jedno  za-
kłócenie  wyłączone  przez  zabezpiecze-
nie  reklozera. W żadnym przypadku nie 
było wyłączenia w  stacji GPZ  i  również 
dla tego punktu separacja zasilania tere-
nu miejskiego potwierdziła sens  zastoso-
wania reklozerów.  
W trzecim opisanym przypadku, w okre-
sie od lutego do czerwca, na linii wystą-
piły zakłócenia, które spowodowały sze-
ściokrotne,  udane  działanie  automatyki 
SPZ w reklozerze. W żadnym przypadku 
nie działała automatyka zabezpieczenio-
wa w stacji GPZ, dzięki czemu w pięciu 
zakładach przemysłowych nie zanotowa-
no zaniku zasilania.
Oprócz  podstawowej  funkcji  separacji 
terenów  miejskich  od  zakłóceń  wystę-
pujących w terenie,  reklozery doskonale 
sprawdziły  się  przy  prowadzeniu    prac 
planowych w  sieci.  Każdy  z  reklozerów 
wyposażony w układy komunikacji zdal-

nej  może  być  wykorzystany  do  szyb-
kiej  rekonfiguracji  sieci  i  przygotowania 
fragmentu  linii  do  prac  remontowych. 
W okresie od lutego do czerwca br. sko-
rzystano z tej możliwości 18 razy: 
4 razy w układzie opisanym w punkcie 1,
5 razy w układzie opisanym w punkcie 2,
9 razy w układzie opisanym w punkcie 3.

W artykule przedstawione zostały insta-
lacje reklozerów zrealizowane na począt-
ku  2009  roku.  Ich  działanie wpisuje  się 
dokładnie  w  obraz  funkcjonowania  re-
klozerów zainstalowanych już trzy, czte-
ry  lata  temu  w  innych  zakładach  ener-
getycznych  [1].  Korzyści  ekonomiczne 
i poprawa współczynników  jakości zasi-
lania są niepodważalne. Żaden inny łącz-
nik zamontowany w głębi sieci średniego 
napięcia nie daje możliwości samoczyn-
nego reagowanie na zakłócenia, odsepa-
rowania fragmentu linii bez konieczności 
wyłączania całej linii. 
Przedstawiono tylko  jedno, chociaż bar-
dzo ważne,  zastosowanie  reklozera.  Dla 
innych  użytkowników  może  ważniejsze 

będzie zastosowanie reklozera w długiej 
linii średniego napięcia w celu poprawie-
nia funkcjonowania zabezpieczeń, a mo-
że  zbudowanie  napowietrznej  rozdziel-
ni sieciowej czy też podłączenie do sieci 
średniego napięcia rozproszonych źródeł 
energii  (elektrownie wiatrowe,  elektrow-
nie  wodne,  elektrownie  wykorzystujące 
biogaz). Z uwagi na bardzo bogate funk-
cje automatyki zabezpieczeniowej w każ-
dym z tych rozwiązań może być zastoso-
wany reklozer KTR.
1. Marcin Jakóbik, Doświadczenia z eks-
ploatacji samoczynnych napowietrznych 
wyłączników  próżniowych  (reklozerów) 
KTR  firmy  TAVRIDA  ELECTRIC, Wiado-
mości Elektrotechniczne 3/2007
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