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Szanowni Państwo!

Pragniemy przedstawić zakres działalności grupy trzech firm Bezpol Sp. z o.o., Trafta 
Sp. z o.o. oraz ORT Sp.J., które poprzez swoją ofertę zamierzają wziąć aktywny udział 
w programie modernizacji polskich linii kolejowych.

Wyroby oferowane w ramach tego programu, które znajdą państwo w niniejszym 
katalogu zostały zaprojektowane i wykonane w oparciu o wymogi naszych Klientów 
oraz nasze długoletnie doświadczenie. Wyniki badań zostały potwierdzone w ramach 
szeregu prób przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą Instytut 
Elektrotechniki w Warszawie.

BEZPOL - firma  powstała w 1992 i od samego początku swojej działalności jest  
znanym i rozpoznawalnym producentem osprzętu ektroenergetycznego.  W miarę 
rozwoju firmy rośnie również udział współpracy z branżą kolejową. Obecnie w ramach 
zamówień publicznych dostarcza dla energetyki trakcyjnej elementy wyposażenia 
podstacji trakcyjnych i zasilających. W ramach trwających prac badawczo - 
rozwojowych współpracuje aktywnie z instytutem Elektrotechniki  i Instytutem 
Kolejnictwa w zakresie długoterminowych testów w terenie które mają na celu 
optymalizację rozwiązań. Owocem tych działań są uzyskane patenty oraz konkretne 
rozwiązania praktyczne , najnowsze z nich to układy do automatycznej kompensacji 
prądów ziemnozwarciowych, oraz trakcyjne układy prostownikowe, 
opracowane we współpracy z jednostkami naukowymi, uhonorowane szeregiem 
nagród na targach i imprezach branżowych.
Kompensacja prądów ziemnozwarciowych BS KKZ:
   •Układ pomiaru parametrów ziemnozwarciowych KKZ- wyróżnienie na targach    
      ENERGETICS 2010
   •Zintegrowany zespół do kompensacji prądów ziemnozwarciowych BS KKZ: Targi 
      ENERGETICS 2013
   •Produkt roku oraz Puchar Prezesa PBIH; Złoty medal Targów EXPOPOWER 2014
   •Dławik Regulowany typu BDGOR - Puchar Prezesa PTPiRE na targach ENERGETAB 
     2013
Obecnie oferta firmy zawiera ponad 700 wyrobów i jest stale rozszerzana zgodnie 
stosownie do potrzeb klientów.
W 2015 r. została uruchomiona nowa linia produkcyjna przekładników prądowych nN, 
według własnej dokumentacji konstrukcyjnej. W celu zapewnienia kompleksowej 
obsługi posiada własne laboratorium pomiarowe, które oferuje usługi wzorcowania
i sprawdzania przekładników.
Bardzo dobre parametry naszych wyrobów potwierdzają wyniki badań prowadzonych 
przez niezależne laboratoria badawcze BBJ IEL i IEN.

Trafta Sp. z o.o. – to nowoczesna firma zajmująca się projektowaniem i produkcją 
transformatorów i dławików, która rozpoczęła działalność w roku 2007 roku. Wiedza
i wieloletnie doświadczenie, a także współpraca z jednostkami naukowo - badawczymi, 
takimi jak Instytut Energetyki, pozwala na produkcję transformatorów oraz dławików 
suchych i żywiczych oraz w wykonaniu olejowym, na podstawie własnej dokumentacji 
konstrukcyjnej. Specjalizuje się w niestandardowych wykonaniach transformatorów. 
Ich właściwości takie jak: poziom strat, gabaryty, wyposażenie i inne parametry
są idealnie dostosowywane do potrzeb Klienta.
Posiada własne laboratorium, w którym wszystkie wyprodukowane transformatory
są poddawane badaniom w zakresie prób wyrobu. Natomiast w zakresie prób typu
i certyfikacji wyrobów współpracuje z Laboratorium WN Instytutu Energetyki
w Warszawie, posiadającego akredytację Polaskiego Centrum Akredytacji. Uzupełnienie 
oferty stanowią usługi badawczo-pomiarowe, serwis pogwarancyjny oraz remonty.

ORT S.J. przedsiębiorstwo powstało w 2007 r. jako firma świadcząca usługi dla 
energetyki zawodowej w oparciu o wyroby firmy BEZPOL i nie tylko.
Usługi wykonywane są przez zespół pracowników z wieloletnią  praktyką i doświadczeniem. 
Firma posiada niezbędne zaplecze techniczne i pomiarowe. Zakres świadczonych 
usług to m.in.: budowa mostów energetycznych szynowych lub kablowych, przeglądy 
stacj i  t ransformatorowych, pomiary energetyczne, wyizolowanie stacj i
transformatorowych SN/nn ,realizacja układów do kompensacji mocy biernej 
indukcyjnej i pojemnościowej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

– Transformatory przekształnikowe olejowe i suche

– Transformatory suche żywiczne rozdzielcze potrzeb własnych

– Transformatory uziemiające suche i olejowe

– Transformatory prostownikowe

– Dławiki kompensacyjne suche i olejowe

– Dławiki wygładzające katodowe

– Dławiki gaszące suche i olejowe

– Dławiki przeciwzwarciowe

– Remonty transformatorów

– Dostosowanie napięć transformatorów 

 na potrzeby Farm Wiatrowych

– Kompleksowe usługi wyizolowania mostów 

   szynowych SN dla transformatorów mocy

– Montaż mostów szynowych

– Dostawa przewodów gołych i izolowanych 

   AFL, AFLs, ACSS, ACSS/TW i OPGW

– Dobór prametrów transformatorów potrzeb własnych

– Dobór parametrów rezystorów AWSCz

– Ogrzewanie i wentylacja szaf sterowniczych

– Osprzęt do budowy linii napowietrznych

– Osprzęt transformatorowy

– Systemy uziemień

– Osprzęt kablowy i stacyjny

– Przekładniki prądowe

– Prostowniki i zespoły prostownikowe trakcyjne

– Urządzenia i zespoły do kompensacji prądów ziemnozwarciowych

– Usługi projektowania oraz produkcji podzespołów i urządzeń
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Zastosowanie:
Zespół prostownikowy trakcyjny – to zestaw urządzeń niezbędnych do realizacji zasilania elektrycznych linii trakcyjnych.

ZESPÓŁ PROSTOWNIKOWY TRAKCYJNY BZP 3kV DC

Parametry techniczne zespołu BZP 3kV DC
Znamionowe napięcie zasilania  15 750 V
Znamionowe napięcie wyprostowane 3300 V
Znamionowy prąd wyprostowany  1700 A
Oddziaływanie na sieć   12 pulsów

Budowa:
Zespół prostownikowy trakcyjny zawiera wszystkie urządzenia umożliwiające realizację zasilania elektrycznych linii trakcyjnych 
z sieci dystrybucyjnych średniego napięcia, wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami i zwiera :
 
1 Trzyuzwojeniowy 12-pulsowy transformator typu TTOP 6300/15 stanowiący podstawowy element zasilania zespołu z linii 
dystrybucyjnej średniego napięcia.

2 Prostownik trakcyjny typu BDP  17/3,3 – zespół mostków diodowych przekształcających napięcie ze zmiennego  
na stałe (pulsacyjne).

3 Układ zabezpieczenia przeciwprzepięciowego typu BUP-500  – zespół zabezpieczeń przed zakłóceniami  wynikającymi  
z przepięć  komutacyjnych i łączeniowych.

4 Dławik wygładzający typu TDSK – urządzenie wygładzające pulsację napięcia otrzymanego z prostownika oraz redukujące 
narastanie prądu w przypadku zwarcia. 
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Szczegółowe parametry poszczególnych elementów zespołu znajdą Państwo na właściwych kartach 
katalogowych.

UWAGA:
Istnieje możliwość wykonania zespołu prostownikowego BZP o parametrach dostosowanych do zasilania 
trakcji miejskiej.

Schemat połączeń zespołu prostownikowego typu BZP 3 kV DC
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PROSTOWNIK BDP 17/3,3

Zasada działania:
Dwa połączone szeregowo mostki są zasilane  
z dwóch wtórnych uzwojeń specjalnego transformatora 
skojarzonych wzajemnie w gwiazdę i w trójkąt. Układ taki 
umożliwia uzyskanie napięcia wyprostowanego, będącego 
sumą napięć uzyskanych z dwóch mostków zawierającego 
składową zmienną (12 pulsów).
W zespole prostownikowym (prostownik i transformator) 
istnieje możliwość regulacji wartości napięcia wyprostowanego 
na prostowniku w zakresie ±10% przez odpowiednie 
ustawienie górnego napięcia transformatora. 
Prostownik jest chroniony od przepięć komutacyjnych 
i łączeniowych przez obwody RC umieszczone na 
poszczególnych diodach mostków oraz na wyjściu 
prostownika. Układ diagnostyki diod polega na tym, iż 
każdej diodzie mostka przyporządkowana jest odpowiednia 
dioda LED na panelu kontrolnym. Świecenie diody na panelu  
sygnalizuje uszkodzenie odpowiedniej diody mostka.  
W przypadku zaniku napięcia układ diagnostyki nie działa. 

Budowa:
Prostownik zbudowany jest z dwóch połączonych 
szeregowo trójfazowych mostków zamontowanych  
na stalowej ramie umożliwiającej sztywne zamocowanie do 
podłoża. 
Sciana przednia i tylna obudowy prostownika 
jest otwieralna, co umożliwia łatwy dostęp do 
wnętrza urządzenia. Dodatkowe otwory montażowe  
w osłonach bocznych umożliwiają podłączenie urządzenia 
zarówno z lewej jak i z prawej strony (rysunek poniżej).
Prostownik wyposażony jest w panel kontrolno- 
-pomiarowy zawierający: amperomierz, woltomierz  
(w obwodzie zabezpieczonym) oraz układ diagnostyki diod 
(na łączach światłowodowych).
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2 x (3 x 1310V); 50 Hz
3300V przy Id=1700A
3600V przy Id=0

3900V przy Id=0, t <=5min

Dwa mostki połączone szeregowo
12 pulsów
1700A
Ok. 17kW przy Id=1700A
1700A trwale, (wart. odniesienia)
2550A 2min, (150%)
3400A 10s,   (200%)
1050A, trwale (wart. odniesienia)
1575A, 2godz, (150%)
3150A, 5min,   (300%)

28kA, 200ms
45kA, 20ms

4800V
250V

>4MΩ
>1MΩ

18,5kV / 50Hz / 1min
18,5kV / 50Hz / 1min
500V / 50Hz / 1min
230VAC/DC, moc ok. 20W
naturalne bez wymuszenia
IP20
Pionowa
≤1400 kg
2430x850x2110 mm

Bezpol Sp. z o.o.
Prostownik diodowy BPD 17/3,3
2 x (3 x 1310V)
50Hz
3300V
1700A
kl. III i VI
5°C+40°C
IP20
1400 kg
PN-IEC 60146
AN
12 wg IEC 60146

Znamionowe napięcie zasilania, (nap. wtórne trafo)
Znamionowe napięcie wyprostowane

Maksymalne napięcie jakiemu może być poddany 
prostownik, długotrwałe

Maksymalne napięcie jakiemu może być poddany 
prostownik, krótkotrwałe

Układ prostowniczy
Oddziaływanie na sieć

Znamionowy prąd wyprostowany
Straty mocy

Przeciążalność prądowa przekształtnika wg KL III

Przeciążalność prądowa przekształtnika wg KL VI

Wytrzymałość zwarciowa
-prąd zwarcia w stanie ustalonym,

-prąd chwilowy zwarcia w stanie nieustalonym
Znamionowe napięcie izolacji:

a) obwodu głównego
b) obwodu diagnostyki

Rezystancja izolacji
a) obwodu głównego

b) obwodu diagnostyki
Napięcie probiercze izolacji:

a) obwód główny - konstrukcja szafy
b) obwód główny  - obwód diagnostyki

c) obwód diagnostyki - konstrukcja szafy
Napięcie pomocnicze zasilania diagnostyki

Chłodzenie prostownika
Stopień ochrony

Pozycja pracy
Masa

Gabaryty (szer. x glęb. x wys.)

Tabliczka znamionowa:
- znak firmy

- oznaczenie typu
- znamionowe napięcie zasilania

- znamionowa częstotliwość zasilania
- znamionowe napięcie wyprostowane

- znamionowy prąd wyprostowany
- przeciążalność prądowa

- dopuszczalna temperatura otoczenia
- stopień ochrony

- masa
- Nr normy
-chłodzenie

-układ połączeń
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TRANSFORMATOR OLEJOWY TTOP

Zastosowanie:
Transformator TTOP jest przeznaczony do zasilania układów prostownikowych (np. zasilania trakcji kolejowej)  
z dystrybucyjnych sieci średniego napięcia. Transformatory prostownikowe przeznaczone są do współpracy z układami 
przekształtników 12 pulsowych wraz z dławikiem wygładzającym, tworząc zespoły prostownikowe instalowane na podstacjach, 
celem zasilania pojazdów trakcyjnych z sieci trakcyjnej prądu stałego. Transformatory mogą być wyposażone w przełączniki do 
regulacji napięcia w stanie beznapięciowym  lub pod obciążeniem. Podstawowy zakres produkcyjny obejmuje transformatory  
o mocach 4400, 6300, 7400  kVA, na napięcia 15,20 kV. Transformatory do zasilania trakcji są transformatorami trójfazowymi 
o chłodzeniu olejowo-powietrznym ONAN. Transformator posiada wysokonapięciowe uzwojenie GN i dwa niskonapięciowe 
uzwojenia DN do zasilania mostka diodowego.

Cu/Cu
prostownikowa
6300
50
15 750
-2,5+3x2,5
1290 / 1290
LI95AC38/AC18,5
Yd11y0
5/5
4900
46000
A
-20°C do +40°C

2570
2290
3260
1505
10900
2300

Materiał uzwojeń
Rodzaj pracy

Moc znamionowa [kVA]
Częstotliwość [Hz]

Napięcie GN [V] 
Regulacja beznapięciowa na uzwojeniu GN [%]

Napięcie DN [V]
Poziom izolacji uzwojeń GN/DN [kV]

Grupa połączeń
Napięcie zwarcia [%]

Straty stanu jałowego [W]
Straty obciążeniowe (przy 75 °C) [W]

Klasa  izolacji
Temperatura pracy [°C]

WYMIARY:
długość A [mm]

szerokość B [mm]
wysokość C [mm]

rozstaw kół D [mm]
Przybliżona masa całkowita [kg]

Przybliżona masa oleju [kg]

Informacje dodatkowe:
Wykonanie, badania i tolerancje według normy PN EN 60076-1. 
Podane informacje na karcie mogą ulec zmianie wskutek prowadzonych prac rozwojowych produktu.

Budowa:
Rdzeń blacha transformatorowa 
zimnowalcowana w izolacji nieorganicznej,
Uzwojenia drut z miedzi elektrolitycznej okrągły 
emaliowany lub profilowy w izolacji papierowej 
oraz taśma miedziana
Regulacja 5-stopniowy manualny  
układ regulacji napięcia.
Kadź radiatorowa z konserwatorem wykonana 
z blachy stalowej malowanej proszkowo, 
wyposażona w podwozie  
z kołami umożliwiającymi dostosowanie  
ich położenia do kierunku jazdy.
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DŁAWIK WYGŁADZAJĄCY TDSK

Budowa:
Wykonanie wnętrzowe, powietrzne, bezrdzeniowe,
Przewidziany do pracy w obwodzie prostownika 
12-pulsowego (fp=600 Hz); 3,3 kV; 1700 A
Posadowienie za pomocą izolatorów stoją
cych na stalowej podstawie, ocynkowanej, 
wyposażonej w zacisk uziemiający oraz
przystosowanej do zamocowania do podłoża
Rodzaj pracy – ciągła
Uzwojenia miedziane
Napięcie znamionowe – 3,3 kV DC
Prąd znamionowy – 1700 A
Klasa przeciążalności – III: 150% – 2 min., 200% – 10 s)
Napięcie probiercze – 18 kV AC/1 min.
Dopuszczalny przyrost temperatury 150ºC
Maksymalna temperatura otoczenia +40ºC
Chłodzenie – naturalne
Zgodność z normami – PN-EN 60289:2000 
STARSZA WERSJA: PN-EN 60310, PN-EN 60146

Zastosowanie:
Dławik wygładzający TDSK jest przeznaczony  
do wygładzania pulsacji i napięcia wychodzącego  
z prostownika przed przekazaniem go do rozdzielni 
trakcyjnej oraz do redukcji prądu zwarcia w stanach 
awaryjnych.

Cu/Cu
3300
1700
4,00
0,01
IP00
III
IV
C

1110
1334
1120
1910

Materiał uzwojeń
Napięcie znamionowe [V]

Prąd zwarciowy [A]
Indukcyjność [mH]

Rezystancja [Ω]
Stopień ochrony

Klasa przeciązalności [dla 1700 A]
Klasa przeciązalności [dla 1080 A]

Klasa izolacji
WYMIARY

długość  [mm]
szerokość  [mm]
wysokość  [mm]

masa [kg] 

1 Uzwojenie montaż
2 Rama
3 Zacisk uziemiający
4 Wspornik
5 Izolator wsporczy
6 Tabliczka znamionowa
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500V
8000A

4000V
50V

18,5 kV, 50 Hz/1min
18,5 kV, 50 Hz/1min
500V, 50Hz/1min
IP00
pionowa
+5°C do +40°C
23 kg

Napięcie zadziałania
Wytrzymałość na udar prądu 

(0,1/60 ms patrz schemat ideowy)
Znamionowe napięcie:

a) obwodu głównego
b) obwodu pomocniczego

Napięcie probiercze izolacji:
a) między obwodem głównym, a metalową podstawą

b) między obwodem głównym, a obwodem pomocniczym
c) między obwodem pomocniczym, a metalową podtsawą

Stopień ochrony
Pozycja pracy

Dopuszczalna temperatura otoczenia
Masa

UKŁAD PRZECIWPRZEPIĘCIOWY BEZPOL BUP 500

Budowa:
Układ przeciwprzepięciowy BUP 500 zbudowany jest 
z elektronicznego układu wyzwalającego BUZ oraz 
połączonych szeregowo: tyrystora mocy, układu diod mocy  
i rezystora tłumiącego. 

Zasada działania:
Układ przciwprzepięciowy BUP 500 łączy się równolegle 
z zaciskami chronionego dławika.  Gdy napięcie na 
zaciskach przekroczy 500V układ wyzwalający BUZ załącza 
urządzenie, które rozładowuje energię zgromadzoną w polu  
magnetycznym dławika.
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1,2 kV – 4,8 kV
10 kA
100 kA
1000 A /2000 μs 
40 kA/0,2 s
klasa  3 (6kJ/kVUr)

15 g

3 g (10 - 500 Hz)

- 40 °C do + 55 °C
do 2500 m n.p.m.

Napięcie znamionowe Un [VDC]
Znamionowy prąd wyładowczy

Graniczny prąd wyładowczy 
Prostokątny udar prądowy (2000 us)

Wytrzymałość zwarciowa
Klasa rozładowania wg IEC

Mechaniczna  wytrzymałość na udary
wg.  DIN   IEC 68 cz.2-29
Wytrzymałość na drgania
wg.  DIN   IEC 68 cz. 2-6

WARUNKI ZASTOSOWANIA
Zakres temperatury pracy

Zastosowanie do wysokości 

Budowa:
Osłona izolacyjna wykonana jest w formie korpusu   
porcelanowego glazurowanego na brąz. Jako element 
zasadniczy zastosowany jest warystor z tlenku glinu. 
Elementy mocujące i zaciskowe wykonane są ze stali CrNi   
i aluminium. 

Zakres zastosowania:
Ograniczniki typu SBB 1/10/G do SBB 4/10/G stosowane 
są do ochrony sieci prądu stałego lub  urządzeń 
prostowniczych przed skutkami przepięć  łączeniowych i 
atmosferycznych. Przewidziane są one przede wszystkim 
do ochrony trakcji oraz pojazdów szynowych. Szczelna i 
zawarta konstrukcja pozwala je stosować wewnątrz jak  
i na zewnątrz.

OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ NA BAZIE TLENKU METALU DO SIECI PRĄDU 
STAŁEGO W OSŁONIE PORCELANOWEJ
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1)  Próba robocza została spełniona przy tym napięciu stałym
2)  Maksymalne napięcie stałe przy napięciu odniesienia
3)  Specjalne formy budowy na zapytanie

wstępnie obciążono udarem wysokoprądowym (1x100 kA , 4/10us )

wariant standardowy 
średnica otworów 240 mm

wariant modyfikowany
średnica otworów 162 mm

Charakterystyka czasowa napięcia stałego - temperatura wyjścia +60°C



www.bezpol.pl12

1,2 kV - 4,8 kV
10 kA
100 kA
1000 A /2000 μs 
40 kA/0,2 s
klasa  3 (6kJ/kVUr)

15 g

3 g (10 - 500 Hz )

-40°C do +55°C
do 2500 m n.p.m.

Napięcie znamionowe Un [VDC]
Znamionowy prąd wyładowczy

Graniczny prąd wyładowczy 
Prostokątny udar prądowy (2000 us)

Wytrzymałość zwarciowa
Klasa rozładowania wg IEC

Mechaniczna  wytrzymałość na udary
wg.  DIN   IEC 68 cz.2-29
Wytrzymałość na drgania
wg.  DIN   IEC 68 cz. 2-6

WARUNKI ZASTOSOWANIA
Zakres temperatury pracy

Zastosowanie do wysokości 

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ NA BAZIE TLENKU METALU DO SIECI PRĄDU 
STAŁEGO  

Budowa:
Obudowa izolacyjna wykonana w formie osłony silikonowej 
w kolorze szarym (RAL 7040) o konstrukcji modułowej. 
Zasadniczym elementem ogranicznika jest stos warystorów 
z tlenku cynku. Metalowe elementy wykończenia wykonane 
są ze stopu aluminium. Elementy złączne i zaciskowe 
wykonane są ze stali CrNi.        

Zakres zastosowania:
Ograniczniki typu SBKB 1/10/G  do SBKB 4/10/G 
stosowane są do ochrony sieci prądu stałego lub urządzeń 
prostowniczych przed skutkami przepięć łączeniowych  
i atmosferycznych. Przewidziane są one przede wszystkim 
do ochrony trakcji oraz pojazdów szynowych. Szczelna  
i zawarta konstrukcja pozwala je stosować wewnątrz jak  
i na zewnątrz.
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1)  Próba robocza została spełniona przy tym napięciu stałym
2)  Maksymalne napięcie stałe na ograniczniku

wstępnie obciążono udarem wysokoprądowym (1x100 kA , 4/10us )

Charakterystyka czasowa napięcia stałego - temperatura wyjścia +60°C

Wymiary standardowe

F wg. Normy izolacyjne                J zamocowanie

Zamocowania
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Zastosowanie:
Automatyczna kompensacja pradów ziemnozwarciowych  
w sieciach średnich napięć z punktem neutralnym uziemionym 
przez dławik.

Zasada działania:
Urządzenie w sposób kompleksowy realizuje zadanie płynnej 
kompensacji prądów ziemnozwarciowych pełniąc jednocześnie 
funkcję: pomiarową, regulacyjną oraz automatyki AWSCz.  
BS KKZ  automatycznie, bez wyłączania sieci i bez emisji szkodliwych 
zakłóceń dostosowuje wartość indukcyjności niezbędnej do 
kompensacji prądów ziemnozwarciowych ustalonych na 
podstawie pomiaru bezpośredniego. Wyznaczenie parametrów 
ziemnozwarciowych sieci SN następuje po pomiarze prądów  
i napięć wywołanych wprowadzonym kontrolowanym 
impulsem napięciowym (metoda Lorenca). Polega to na 
włączeniu na kilkanaście sekund zewnętrznego źródła zasilania 
i chwilowym wymuszeniu napięcia w punkcie gwiazdowym 
uzwojenia górnego napięcia transformatora potrzeb własnych. 
Wymuszenie dokonywane jest przez dodatkowe uzwojenie 
zwane uzwojeniem wymuszającym. Podczas wymuszenia 
dokonywane są pomiary napięcia oraz rozpływu prądów  
w mierzonym układzie. Wyniki dokonanych pomiarów są podstawą 
do obliczenia następujących parametrów kompensowanej sieci: 

• aktualnej reaktancji i pojemności sieci,
• aktualnej reaktancji indukcyjnej dławika,
• prąd doziemny dławika (pomiar wykonywany  

na bieżąco),
• napięcie Uo ,

• prąd pojemnościowy zwarcia,
• prąd indukcyjny zwarcia,
• prąd resztkowy. 

 Pomiary uzyskane z układu służą do obliczeń parametrów 
zwarciowych sieci. Obliczenia dokonywane są przez program firmy 
BEZPOL zaimplementowany w Regulatorze BS KKZ. Regulator  
BS KKZ oparty jest sprzętowo na przekaźniku CZIP PRO firmy 
RELPOL.

 W oparciu o przeprowadzoną analizę program generuje 
sygnały do sterowania i kontroli pracy dławika gaszącego. Żądana 
reaktancja dławika jest obliczana i nastawiana tak, aby uzyskać 
prąd resztkowy zwarcia w nastawionym zakresie. Po uzyskaniu 
nastawy ponownie jest wykonywany pomiar i obliczenia dla 
potwierdzenia oczekiwanych parametrów.

 Następnie układ sterowania przechodzi w stan 
oczekiwania sprawdzając następujące kryteria, które uruchamiają 
ponownie działanie układu:

• Kryterium zmiany prądu dławika w zakresie nastawialnym 
Idmin<Id<Idmax.

• Kryterium czasowe nastawialne (zwykle przyjmuje się 
24h).

• Kryterium układu połączeń stacji (działanie od przełączeń 
pól PW i sprzęgła).

 Kryteria te muszą być pobudzone przez odpowiednio długi 
czas (standardowo przyjmuje się 30 s, czas ten jest nastawialny), aby 
wyeliminować niepotrzebne działanie układu w przypadku zmian 
krótkotrwałych. Działanie układu może być również wymuszone  
w każdej chwili z systemu nadrzędnego poprzez dostępne 
sterowania i nastawy.

 Oprócz sterowania automatycznego możliwe jest 
sterowanie ręczne poprzez przyciski sterujące znajdujące się  
na szafie BSW lub w innym miejscu w pobliżu dławika 
Regulacja odbywa się według wartości podanych  
na skali. Przy sterowaniu ręcznym należy zachować 
szczególną ostrożność, pracę tą mogą wykonać tylko  
osoby przeszkolone do obsługi systemu BS KKZ. 

 Wyniki pomiarów, stanu systemu, alarmów są 
wysłane poprzez protokół komunikacyjny (zależny od typu, 
jaki zastosowany jest w danej stacji) do systemu stacji.  
Jako standardowy stosowany jest protokół DNP 3.0.

ZINTEGROWANY ZESPÓŁ DO AUTOMATYCZNEJ KOMPENSACJI  
PRĄDÓW  ZIEMNOZWARCIOWYCH TYPU BS KKZ 
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Parametry środowiskowe
 Temperatura pracy                                               -25°C do +40°C,
 Wykonanie                                                            napowietrzne i wnętrzowe,
 Maks. wys. pracy                                                 1000 m n.p.m.

Tabela wykonań systemów BS KKZ dla napięcia 15 kV:

Tabela wykonań systemów BS KKZ dla napięcia 20 kV:

Elementy składowe zespołu BS KKZ:

1. Transformator uziemiający typ BTUO.
2. Dławik gaszący olejowy regulowany szczelinowy typ BDGORs wraz z rezystorem do wymuszania składowej   
 czynnej BWR-b (pierwotny).
3. Moduł wykonawczy w szafie BSW. 
4. Regulator BS KKZ.

 Częstotliwość znamionowa                                   50 Hz,
 Zasilanie               3x400 VAC; 1x230 VAC; 1x230 VAC/220 VDC,
 Protokół komunikacyjny                                         DNP 3.0, IEC 60870-5-103,
 Łącze inżynierskie (wyposażenie standardowe)  E-LAN, RS485, OPTO

Element sterujący układem znajduje się w stacji elektroenergetycznej (jest przygotowany do pracy równoległej z bliźniaczym układem 
drugiego dławika nadążnego). Układ sterowania może współpracować również z układem dławika stałego. Przy pracy równoległej 
w stacji SN zamontowane są dwa systemy BS KKZ komunikujące się ze sobą. Oprogramowanie systemów współpracuje wtedy  
z łącznikami pól obu Potrzeb Własnych, łącznikiem sprzęgłowym (szynowym) rozdzielni SN oraz z systemem nadrzędnym uwzględniając 
konfigurację rozdzielni oraz wytyczne .

Lp. Typ.
Moc 

znamionowa 
(kVAr)

Zakres regulacji 
(A)

Dławik gaszący 
regulowany szczelinowy 
z rezystorem wiszącym

Rezystor  
do wymuszania 

składowej czynnej 
20[A]

Transformator 
uziemiający

1. BS KKZ 1091/15 1091 120-12 BDGORs 1091/15 BWR-b BTUO 1091/15

2. BS KKZ 1455/15 1455 160-16 BDGORs 1455/15 BWR-b BTUO 1455/15

3.  BS KKZ 1819/15 1819 200-20 BDGORs 1819/15 BWR-b BTUO 1819/15

4. BS KKZ 2273/15 2273 250-25 BDGORs 2273/15 BWR-b BTUO 2273/15

5. BS KKZ 2728/15 2728 300-30 BDGORs 2728/15 BWR-b BTUO 2728/15

Lp. Typ
Moc 

znamionowa 
(kVAr)

Zakres regulacji 
(A)

Dławik gaszący 
regulowany szczelinowy 
z rezystorem wiszącym

Rezystor  
do wymuszania 

składowej czynnej 
20[A]

Transformator 
uziemiający

1. BS KKZ 1455/20 1455 120-12 BDGORs 1455/20 BWR-b BTUO 1455/20

2. BS KKZ 1940/20 1940 160-16 BDGORs 1940/20 BWR-b BTUO 1940/20

3.  BS KKZ 2425/20 2425 200-20 BDGORs 2425/20 BWR-b BTUO 2425/20

4. BS KKZ 3031/20 3031 250-25 BDGORs 3031/20 BWR-b BTUO 3031/20

5. BS KKZ 3640/20 3640 300-30 BDGORs 3640/20 BWR-b BTUO 3640/20
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Schemat zintegrowanego zespołu BS KKZ

Ekran Menu podstawowe modułu sterującego
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Zalety układu BS KKZ:                            

 realizacja wszystkich zadań wynikających z kompensacji prądów ziemnozwarciowych  
 w sieciach skompensowanych za pomocą jednego zespołu urządzeń.
 pomiar i kontrola parametrów ziemnozwarciowych bez konieczności przerw w zasilaniu.
 wykonanie pomiarów bez wprowadzania do sieci szkodliwych zakłóceń.
 ograniczenie zabudowanej powierzchni pola potrzeb własnych GPZ-tu.
 znaczne obniżenie czasu wykonania instalacji na GPZ-cie.
 obniżenie kosztów materiałów i robocizny przy wykonaniu, instalacji gdyż: 

 (wymaga wykonania tylko jednego stanowiska montażowego, nie trzeba ponosić kosztów  
 transportu oddzielnych urządzeń, uniknięcie ewentualnych błędów montażowych).

Parametry poszczególnych modułów mogą być dostosowane do wymagań określonych przez klienta.
Na życzenie użytkownika istnieje możliwość wyposażenia urządzeń w inny osprzęt taki jak przepusty konektorowe firmy Euromold 
oraz odpowiednie głowice kablowe, zaciski transformatorowe, podkładki antywibracyjne itd. Poszczególne moduły systemu można 
również nabyć jako oddzielne urządzenia w indywidualnych obudowach. Umożliwia to stopniowe kompletowanie całości systemu 
w miarę posiadanych środków. Producent zapewnia przeszkolenie personelu obsługującego zintegrowany system kompensacji 
prądów ziemnozwarciowych. 

Wyposa enie:

2.Przepust DT 3/250
3.Przepust DT 1/250
4.Przepust pomiarowy 6P

8.Reduktor nap du

5.Przeka nik Buchholza BF 25/6
6.Konserwator
7.Odwil acz 1,5L

10.Szafka sterowania

16.Zawór spustowy
15.Tabliczka znamionowa

12.Wlew oleju na pokrywie
13.Termometr  kontaktowy

17.Ucha do podnoszenia

14.Rezystor

1.Przepust DT 20 Nf 250

9.Podwozie

11.Ucha do mocowania w czasie transp.

123

4

5 6 78

9

10

11

12

13

14

15

16

17

A

C
B

,
.
.

.
.

.
.

.
.

.

.
.

.
.

.
.
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Budowa:
RDZEŃ  
Niskostratna blacha transformatorowa zimnowalcowana  
w izolacji nieorganicznej, 
 

UZWOJENIA 
Drut z miedzi elektrolitycznej okrągły emaliowany  
lub profilowy w izolacji papierowej.

 

KADŹ
Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, 
wyposażona w podwozie z kołami umożliwiającymi 
dostosowanie ich położenia do kierunku jazdy. Zależnie 
od życzenia klienta dostępne są dwa wykonania: 
kadź radiatorowa lub falista. 

Wyposażenie:
1. Przepusty uzwojenia dławika.
2. Przepusty uzwojenia dodatkowego.
3. Przepusty przekładnika prądowego.
4. Olejowskaz.
5. Napęd ręczny regulacji szczeliny.
6. Przekaźnik Buchholza.
7. Zawór spustowy oleju do prób.
8. Zaciski uziemiające.
9. Podwozie.
10. Tabliczka znamionowa.
11. Odwilżacz.
12. Termometr.
13. Spust oleju do konserwatora.
14. Konserwator.
15. Wlew oleju do konserwatora.
16. Wlew oleju na pokrywie.
17. Uszy do podnoszenia.

Zastosowanie:

Dławiki gaszące szczelinowe typu BDGORs służą  
do płynnego kompensowania prądu ziemnozwarciowego  
w skompensowanych sieciach elektroenergetycznych. 
Włącza się je między punkt gwiazdowy transformatora,  
a ziemię w przypadku połączenia w gwiazdę.

Urządzenie może być regulowane automatycznie  
(np. we współpracy z systemem automatycznej kompensacji 
BS KKZ) lub ręcznie (zdalnie lub miejscowo).

DŁAWIK GASZĄCY OLEJOWY REGULOWANY SZCZELINOWY BDGORs 

ELEMEMNTY UKŁADU AUTOMATYCZNEJ KOMPENSACJI PRĄDÓW
ZIEMNOZWARCIOWYCH
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Parametry techniczne:

Typ
dławika

Napięcie 
sieci 
(V)

Napięcie 
dławika 

(V)

Moc  
znamionowa

(kVAr)

Wymiary gabarytowe Masa
(kg)

Zakres  
regulacji  

(A)
Długość A 

(mm)
Szerokość B 

(mm)
Wysokość C 

(mm)
Rozstaw kół 

D (mm)

BDGORs 
1091/15

15750 9093 1091 1410 1300 2430 820 3400 120-12

BDGORs 
1455/15

15750 9093 1455 1575 1300 2460 1070 3650 160-16

BDGORs 
1819/15

15750 9093 1819 1645 1360 2460 1070 3900 200-20

BDGORs 
2273/15

15750 9093 2273 1700 1460 2600 1070 4630 250-25

BDGORs 
2728/15

15750 9093 2728 1765 1520 2720 1070 5000 300-30

Wyposa enie:

2.Przepust DT 3/250
3.Przepust DT 1/250
4.Przepust pomiarowy 6P

8.Reduktor nap du

5.Przeka nik Buchholza BF 25/6
6.Konserwator
7.Odwil acz 1,5L

10.Szafka sterowania

16.Zawór spustowy
15.Tabliczka znamionowa

12.Wlew oleju na pokrywie
13.Termometr  kontaktowy

17.Ucha do podnoszenia

14.Rezystor

1.Przepust DT 20 Nf 250

9.Podwozie

11.Ucha do mocowania w czasie transp.

123

4

5 6 78

9

10

11

12

13

14

15

16

17

A

C
B

.
.
.

.
.

.
.

.
.

.

.
.

.
.

.
.
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REGULATOR BS KKZ

 

Dane techniczne:

Napięcie zasilania 230 VAC/220 VDC

Interfejsy LAN, 2xRS485, OPTO,

Protokół transmisji DNP 3.0, IEC 60870-5-103

Napięcie we-wy 230 VAC/220 VDC

Ilość wyjść 20

Ilość wejść 28

Zakres temperatury pracy -10ºC do +50ºC

Wykonanie Natablicowe lub zatablicowe

Regulator jest oparty sprzętowo na przekaźniku  
CZIP-PRO ze zmodyfikowanymi wejściami. W regulatorze 
jest zaimplementowane oprogramowanie firmy BEZPOL, 
umożliwiające wykonywanie pomiarów sieci SN.  
Na podstawie uzyskanych wyników regulator wylicza parametry 
sieci np.: pojemność sieci, prąd pojemnościowy, napięcie 
asymetrii. Na bieżąco wykonywane są pomiary U0 i I0.

Regulator umożliwia komunikację z systemem nadrzędnym  
w protokółach DNP 3.0 oraz IEC 60870-5-103. Łącze inżynierskie 
jest zrealizowane w oparciu o sieć LAN.

Panel dotykowy regulatora pozwala na wykonywanie operacji 
sterowania układem kompensacji z miejsca zainstalowania 
regulatora. Na panelu są wyświetlane najważniejsze informacje 
o parametrach sieci. Lampki sygnalizacyjne informują o stanie 
pracy dławika.

Regulator jest przygotowany do współpracy z drugim 
bliźniaczym układem kompensacji (praca równoległa)  
lub dławikiem stałym.
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REZYSTOR DO WYMUSZANIA SKŁADOWEJ CZYNNEJ AWSCZ TYP BWR

Zasada działania:
Rezystor AWSCz jest włączany równolegle do dławika 
kompensującego za pomocą wysokonapięciowego łącznika 
próżniowego. Załączenie rezystora następuje podczas nie 
samogasnących zwarć doziemnych w sieci co powoduje 
zwiększenie składowej czynnej prądu zwarcia z ziemią 
i znaczną poprawę warunków działania zabezpieczeń 
ziemnozwarciowych.

Zastosowanie:
Rezystor pierwotny AWSCz jest przeznaczony do wy-
muszania składowej czynnej prądu zwarcia z ziemią  
w skompensowanych sieciach średniego napięcia  
i wspomaga działanie zabezpieczeń ziemnozwarciowych.

Budowa:
Rezystor o prądzie znamionowym 20 A (na życzenie klienta 
parametry rezystora mogą być inne), średnionapięciowy łącznik 
próżniowy, układ pomiaru temperatury.

Wymiary i wyposażenie rezystora
wymuszającego AWSCZ typu BWR:

1. Przepust DT 20 NS/250.
2. Przepust DT V250 przekładnik prądowy.
3. Obudowa układu sterowania.
4. Kadź.
5. Termometr kontaktowy.
6. Olejowskaz.
7. Zawór nadciśnienia.
8. Zawór spustowy.
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Możliwe jest opcjonalne wyposażenie urządzenia w termometr kontaktowy blokujący załączenie  
urządzenia w przypadku przegrzania układu.

450 Ω±5%          600 Ω±5%          875 Ω±5%
15 kV                   20 kV                     30 kV
9 kV                     12 kV        17,5 kV

28 kV                    28 kV         38 kV
75 kV                     75 kV          95 kV
20 A *
I do II
10 s
30 s
2
230 VAC/220 VDC
ONAN
150 kg
ok. 300 kg
1000 m n.p.m.
-25°C do +40°C
100%
50 Hz

Rezystancja znamionowa rezystora w temp 273K
Nominalne napięcie sieci

Napięcie znamionowe
Znamionowy poziom izolacji

Napięcie probiercze wg IEC 60076-3  i 4
Napięcie piorunowe wg IEC 60076-3 i 4

Znamionowy prąd wymuszający 
Klasa zabrudzeniowa

Znamionowy czas obciążenia rezystora
Min przerwa w przepływie prądu wymuszającego

Ilość cykli
Znamionowe napięcie sterujące

Chłodzenie
Masa oleju 

Masa całkowita 
Maks wysokość pracy

Zakres temp pracy
Najwyższa wilgotność względna 

Częstotliwość znamionowa 

Przykładowy montaż rezystora AWSCz na obudowie dławika 
do kompensacji prądów ziemnozwarciowych.

* Na zamówienie klienta jesteśmy w stanie wykonać rezystor typu BWR o dowolnych parametrach  
w obudowie indywidualnej jako samodzielne urządzenie.
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Zasada działania:

Rezystor AWSCz jest włączany równolegle do dławika 
kompensującego za pomocą wysokonapięciowego łącznika 
próżniowego. Załączenie rezystora następuje podczas nie 
samogasnących zwarć doziemnych w sieci co powoduje 
zwiększenie składowej czynnej prądu zwarcia z ziemią 
i znaczną poprawę warunków działania zabezpieczeń 
ziemnozwarciowych.

REZYSTOR DO WYMUSZANIA SKŁADOWEJ CZYNNEJ AWSCZ TYP BWR - b/II 20/30

Zastosowanie:

Rezystor BWR - b/II 20/30 ma zastosowanie w sieciach 
kompensowanych SN jako rezystor wymuszający 
pierwotny. Stosuje się go w celu wymuszenia 
przepływu składowej czynnej prądu zwarciowego.
 W napowietrznych liniach bardzo często występują 
zakłócenia doziemne przejściowe, które łatwo przekształcają 
się w zwarcia nie samogasnące. Kompensacja nadążna 
ograniczając składową bierną prądu resztkowego sprzyja 
samoistnemu zanikowi łuku i wygaszeniu takiego zwarcia.
 Jednak w rzeczywistych układach sieciowych 
pełna kompensacja (rozstrojenie równe zero) jest kłopotliwa. 
Powodem tego jest zjawisko naturalnej asymetrii doziemnej 
sieci, które działając na szeregowe połączenia dławika 
i pojemności doziemnej sieci może generować efekt 
rezonansowy skutkujący znacznym wzrostem napięcia 
składowej zerowej i pogłębieniem różnic w napięciach 
fazowych względem ziemi. W związku z tym unika się 
kompensacji dokładnej wprowadzając rozstrojenie 
układu nawet o 20%. Tracone są w ten sposób najlepsze 
możliwości skutecznego gaszenia zwarć łukowych. 
 Z tego powodu wprowadzono dodatkową 
funkcję tłumienia obwodu ziemnozwarciowego sieci, 
która ogranicza znacznie efekty rezonansowe i pozwala na 
prowadzenie znacznie mniejszego rozstrojenia kompensacji 
(np. na poziomie nie większym niż 5%). Funkcję tłumienia 
realizuje rezystor bocznikujący reaktancję dławika.  
Jego wartość dla sieci 15 kV jest tak dobrana, że 
współczynnik tłumienia sieci zwiększa od kilku do kilkunastu 
procent w zależności od parametrów doziemnych sieci  
i poziomu jej naturalnej asymetrii napięciowej. Tak 
dobrana tłumienność nie ogranicza skuteczności dławika  
w gaszeniu zwarć łukowych i nie zmienia układu realizującego 
automatykę AWSCz.
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Budowa:

Rezystor o prądzie znamionowym 20/30  (na życzenie klienta 
parametry rezystora mogą być inne), średnionapięciowy 
łącznik próżniowy, układ pomiaru temperatury.

Wymiary i wyposażenie rezystora
wymuszającego AWSCZ typu BWR - b/II 20/30/:

1. Przepust DT 20/NF/250.
2. Stycznik.
3. Termometr oporowy.
4. Olejowskaz.
5. Wlew oleju.
6. Zawór spustowy.

550

750

550

906

1
2

34

5

6

11
58
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Przykładowy montaż rezystora AWSCz na obudowie dławika  
do kompensacji prądów ziemnozwarciowych.

Na zamówienie klienta jesteśmy w stanie wykonać rezystor typu BWR o dowolnych parametrach  
w obudowie indywidualnej jako samodzielne urządzenie.

Możliwe jest opcjonalne wyposażenie urządzenia w termometr kontaktowy blokujący załączenie  
urządzenia w przypadku przegrzania układu.

   Przepusty niskiego napięcia – tylko w wersji z przekładnikiem
   Pomiar temperatury realizowany jest opcjonalnie termometrem standardowym lub kontaktowym

15750 V
9093 V
28 kV
75 kV
I1=20 A; I2=30 A
10 s
 
1
ONAN
230 VAC/220 VDC
10 A
50/5 A (opcja dodatkowa)
420 kg
200 kg
1000 m n.p.m.
-25°C do +40°C
100%
50 Hz

Nominalne napięcie sieci 
Napięcie znamionowe

 Napięcie probiercze krótkotrwałe 50Hz 1min 
 Napięcie probiercze piorunowe udarowe 1,2/50μs 
 Znamionowy prąd wymuszający 
 Znamionowy czas obciążenia prądem pracy rezystora
 Max ilość cykli zwarciowych następujących 

bezpośrednio po sobie
 Rodzaj chłodzenia 
 Znamionowe napięcie sterownicze
 Znamionowy prąd obwodów sterowniczych 
 Przekładnik prądowy 
 Masa całkowita
 Masa oleju
 Maks wysokość pracy 
 Zakres temp. pracy
 Najwyższa wilgotność względna
 Częstotliwość znamionowa
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1000 m n.p.m.
- 25 do + 40 °C
50 Hz

Maks wysokość pracy
Zakres temp pracy

Częstotliwość znamionowa

Zastosowanie:
Transformatory uziemiające są stosowane  
do uzyskania sztucznego punktu zerowego  
w sieciach uziemianych przez rezystor lub  
sieciach skompensowanych. 

Są to transformatory trójfazowe i w czasie pracy 
bez zwarcia doziemnego służą do zasilania 
potrzeb własnych stacji. Uzwojenia transformatora 
wykonane są w układzie ZNyn11 co w przypadku 
awarii (doziemienia) umożliwia rozłożenie prądu 
zwarcia na wszystkie fazy redukując jego wartość 
w uszkodzonej linii. Uzwojenie wtórne może trwale 
pracować w warunkach znamionowych nawet 
jeśli uzwojenie pierwotne obciążone jest prądem 
kompensacyjnym. 

W przypadku sieci uziemionych przez rezystor, 
punkt zerowy tych urządzeń jest połączony 
z uziemionym rezystorem służącym do wymuszania  
składowej czynnej. W sieciach skompensowanych 
z reguły łączy się go z dławikiem gaszącym, 
który ma za zadanie wprowadzenie do układu 
odpowiedniej reaktancji w celu zgaszenia łuku  
i kompensacji prądów ziemnozwarciowych.

Budowa:
RDZEŃ
Blacha transformatorowa zimnowalcowana w izolacji
UZWOJENIA
Drut z miedzi elektrolitycznej okrągły emaliowany  
lub profilowy w izolacji
REGULACJA
5-cio stopniowy manualny układ regulacji napięcia
KADŹ
Radiatorowa lub falista, wykonana z blachy stalowej 
malowanej proszkowo lub ocynkowanej ogniowo, 
wyposażona w podwozie z kołami umożliwiającymi 
dostosowanie ich położenia do kierunku jazdy

1. Przepusty GN
2. Przepusty DN
3. Radiatory
4. Wskażnik poziomu oleju
5. Napęd ręczny przełącznika zaczepów
6. Przekaźnik Buchholza
7. Zawór spustowy oleju
8. Zaciski uziemiające
9. Podwozie

10. Tabliczka znamionowa
11. Odwilżacz
12. Termometr
13. Spust oleju z konserwatora
14. Konserwator
15. Wlew oleju do konserwatora
16. Wlew oleju na pokrywie
17. Ucha transportowe
18. Ucha do podnoszenia

TRANSFORMATOR UZIEMIAJĄCY OLEJOWY BTUO
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Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie z mocą potrzeb własnych 315 kVA (lub inną uzgodnioną z klientem), 
dla innych wartości napięcia oraz dla innych zakresów prądu kompensacji.

Transformator może zostać wykonany zgodnie z normą na napięcie znamionowe SN:  
6, 10, 15, 20 kV lub inne (z przedziału 1-37 kV).

Istnieje możliwość wykonania transformatora wyposażonego w przepusty porcelanowe lub konektorowe,  
jak również dostarczenie z dodatkowymi akcesoriami takimi jak: głowice konektorowe, ograniczniki  
przepięć, zaciski transformatorowe oraz podkładki antywibracyjne.

Wykonanie, badania i tolerancje według normy PN EN 60076-1, PN EN 60076-6.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

BTUO 273/15
BTUO 364/15
BTUO 546/15
BTUO 727/15
BTUO 1091/15
BTUO 1637/15
BTUO 2182/15
BTUO 364/20
BTUO 485/20
BTUO 727/20
BTUO 970/20
BTUO 1455/20
BTUO 1940/20
BTUO 2425/20

273
364
546
727
1091
1637
2182
364
485
727
970
1455
1940
2425

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

30-15
40-20
60-30
80-40
120-60
180-90
240-120
30-15
40-20
60-30
80-40
120-60
160-80
200-100

Lp.                   Typ               Moc kompensowa    Moc potrzeb włas.      Napięcie GN      Napięcie DN       Prąd komp.
[kVAr] [kVA] [V] [V] [A]
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Przekładnikiem prądowym nazywamy urządzenie (transformator), które transformuje prąd płynący w obwodzie 
pierwotnym na prąd w obwodzie wtórnym o wartości znamionowej 5A lub 1A, przy zachowaniu wymaganej dokładności. 
Dodatkową zaletą jest separacja galwaniczna uzwojenia pierwotnego od uzwojenia wtórnego, dzięki czemu mierniki  
lub inne urządzenia podłączone po stronie wtórnej mają inny potencjał niż po stronie pierwotnej.

KONSTRUKCJA
Z punktu widzenia konstrukcji przekładniki możemy podzielić na: przelotowe (bez uzwojenia pierwotnego)  oraz z uzwojeniem 
pierwotnym. W przekładniku przelotowym uzwojeniem pierwotnym jest kabel lub szyna przechodząca przez okno przekładnika.
W przekładniku z uzwojeniem pierwotnym uzwojenie to jest zintegrowane z przekładnikiem, tak że przekładnik posiada dwie 
pary zacisków. 

ZASTOSOWANIE PRZEKŁADNIKÓW
Ze względu na zastosowanie przekładniki prądowe można podzielić na dwie grupy:
• przekładniki pomiarowe,
• przekładniki zabezpieczeniowe.

Przekładniki pomiarowe charakteryzują się tym, że ich dopuszczalne błędy są bardzo małe (znacznie poniżej 1 %) – czyli 
cechują się dużą dokładnością w zakresie ich pracy, za to relatywnie szybko następuje ich nasycenie. Przekładniki zabez-
pieczeniowe charakteryzują się większymi dopuszczalnymi błędami, za to zapewniają szeroki zakres pracy, w którym błąd 
pomiaru ciągle jest na akceptowalnym poziomie.

BŁĄD PRZEKŁADNIKA
Jak każdy transformator, przekładnik zużywa pewną ilość energii na magnesowanie rdzenia w związku z tym jego 
przekładnia (stosunek pomiędzy prądem pierwotnym a wtórnym) rzeczywista różni się od przekładni znamionowej,  
co wprowadza pewien błąd. Błąd ten nie jest stały i zależy od obciążenie przekładnika oraz płynącego prądu. 

Przekładniki wyprodukowane zgodnie z normą EN 61869-2 mogą być wykonane w następujących klasach dokładności:
• 0.1, 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1, 3, 5 - przekładniki pomiarowe,
• 5P lub 10P - przekładniki zabezpieczeniowe.

W ofercie posiadamy:

1. PRZEKŁADNIKI POMIAROWE BPnN(k,r), BPnN(s,k,r) - montaż na szynie, kablu lub płycie montażowej,
2. PRZEKŁADNIKI POMIAROWE Z UZWOJENIEM PIERWOTNYM BPnN(up) - montaż na szynie lub płycie montażowej,
3.  PRZEKŁADNIKI POMIAROWE I ZABEZPIECZENIOWE ŻYWICZNE BPnN(ATT), BPnN(M) - przekładniki napowietrzne   
 przeznaczone do montażu po stronie niskiego napięcia transformatora,
4. PRZEKŁADNIKI NIESTANDARDOWE.

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA
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PRZEKŁADINIKI POMIAROWE
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BPnN(k,r) 20 
Średnica otworu - Ø20 mm

Prad pierwotny: 100A - 600A 
Prad wtórny: 5A lub 1A 
Moc znamionowa: 1,5VA - 5VA 
Klasa dokładności: 0,2S / 0.2 / 0,5S / 0,5 / 1 / 3 / 5 
Współczynnik bezpieczeństwa: FS 5 lub FS 10

BPnN(s,k,r) 30x10 
Szyna - 30x10 mm; 25x20 mm 
Średnica otworu - Ø30 mm

Prad pierwotny: 75A - 600A 
Prad wtórny: 5A lub 1A 
Moc znamionowa: 1,5VA - 20VA 
Klasa dokładności: 0,2S / 0.2 / 0,5S / 0,5 / 1 / 3 / 5 
Współczynnik bezpieczeństwa: FS 5 lub FS 10

BPnN(s,k,r) 40x10 
Szyna - 40x10 mm; 30x20 mm 
Średnica otworu - Ø30 mm

Prad pierwotny: 100A - 600A 
Prad wtórny: 5A lub 1A 
Moc znamionowa: 1,5VA - 25VA 
Klasa dokładności: 0,2S / 0.2 / 0,5S / 0,5 / 1 / 3 / 5 
Współczynnik bezpieczeń stwa: FS 5 lub FS 10
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BPnN(s,k,r) 60x10 
Szyna - 60x10 mm; 50x30 mm 
Średnica otworu - Ø49 mm

Prad pierwotny: 100A - 1600A 
Prad wtórny: 5A lub 1A 
Moc znamionowa: 1,5VA - 25VA 
Klasa dokładności: 0,2S / 0.2 / 0,5S / 0,5 / 1 / 3 / 5 
Współczynnik bezpieczeństwa: FS 5 lub FS 10

BPnN(s,k,r) 80x10 
Szyna - 80x10 mm; 60x30 mm; 50x50 mm 
Średnica otworu - Ø65 mm

Prad pierwotny: 250A - 2500A 
Prad wtórny: 5A lub 1A 
Moc znamionowa: 1,5VA - 15VA 
Klasa dokładności: 0,2S / 0.2 / 0,5S / 0,5 / 1 / 3 / 5 
Współczynnik bezpieczeństwa: FS 5 lub FS 10

BPnN(s,k,r) 100x30 
Szyna - 100x30 mm; 80x50 mm; 70x60 mm 
Średnica otworu - Ø86 mm

Prad pierwotny: 250A - 5000A 
Prad wtórny: 5A lub 1A 
Moc znamionowa: 1,5VA - 30VA 
Klasa dokładności: 0,2S / 0.2 / 0,5S / 0,5 / 1 / 3 / 5 
Współczynnik bezpieczeństwa: FS 5 lub FS 10
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BPnN(up) 25x03 do montażu na szynie lub płycie 
montażowej 
Szyna (wypust) - 25x3 mm 

Prad pierwotny: 50A - 250A 
Prad wtórny: 5A lub 1A 
Moc znamionowa: 1,5VA - 5VA 
Klasa dokładnosci: 0,2S / 0.2 / 0,5S / 0,5 / 1 / 3 / 5 
Współczynnik bezpieczenstwa: FS 5 lub FS 10

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z UZWOJENIEM PIERWOTNYM

BPnN(ATT) 140x90 
Średnica otworu - Ø89 mm

Prad pierwotny: 250A - 1000A 
Prad wtórny: 5A lub 1A 
Moc znamionowa: 2,5VA 
Klasa dokładności: 0,2 / 0,5S / 0,5 / 1  
Współczynnik bezpieczeństwa: FS 5 
Długość przewodu: 4m / 6m

BPnN(M) 145x12; BPnN(M) 145x20 
Otwór gwintowany - M12x35 / M20x35 
Sworzeń gwintowany - M12x50 / M20x50

Prad pierwotny: 200A - 1000A 
Prad wtórny: 5A 
Moc znamionowa: 2,5VA - 15VA 
Klasa dokładności: 0.5S / 0,5 / 1 / 5P / 10P 
Współczynnik bezpieczeństwa: FS 5 
Współczynnik dokładności: ALF10 lub ALF20 
Długośc przewodu: 4m / 6m
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Prąd pierwotny: 1A do 300A
Prąd wtórny: 5A lub 1A
Moc znamionowa: 5VA  – 30VA                                                
Klasa dokładności: 0,2S / 0.2 / 0,5S / 0,5 / 1 / 3 / 5
Współczynnik bezpieczeństwa: FS 5 lub FS 10
Znakowanie: grawer laserowy

W przypadku przekładników niestandardowych firma Bezpol  oferuje Państwu pełne wsparcie techniczne, 
które pozwoli zaprojektować i wykonać przekładniki idealnie dostosowane do Państwa potrzeb. Grono 
specjalistów oraz park maszynowy składający się z nowych maszyn najwyższej jakości pozwala nam 
stawiać czoła wszelkim wyzwaniom dotyczącym przekładników.

BPnN(u,p) przyłącze szynowe 20x5 – przekładnik
do montażu na szynie, kablu lub płycie montażowej

W celu zapewnienia kompeksowej obsługi posiadamy własne laboratorium pomiarowe, które oferuje usługi wzorcowania  
i sprawdzania przekładników. Na życzenie klienta przekładniki mogą posiadać świadectwa wydane przez Urząd Miar, 
potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących klasy dokładności.

POMIARY

PRZEKŁADNIKI NIESTANDARDOWE
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BK 9100 do BK 9104,  
BK 9127 i BK 9128

Materiał:
Stal ocynkowana ogniowo wg normy PN-EN ISO 1461 
Element mocująco uszczelniający z materiału plastycznego.

Zastosowanie:
Uziomy prętowe wbijane służą do wykonywania uziemień pionowych  
za pomocą młotów udarowych. 

ELEMENTY UZIOMOWE PIONOWE

UZIOM PRĘTOWY TYPU UPB

Sposób montażu:
Połączenie kolejnych prętów (1) następuje przez plastyczne  
odkształcenie wkładki z metalu plastycznego (5) zaprasowanej  
na dnie gniazda (4) pod wpływem sił wywołanych wbijaniem.  
Trzpień z wieloklinem (3) wprowadzony do gniazda (4)  
odkształca wkładkę (5) powodując wypełnienie wolnych  
przestrzeni gniazda i tworząc zamek kształtowy (zdjęcie)  
jednocześnie uszczelniając złącze. Grot (2) wykonany ze stali  
zapewnia łatwe zagłębianie uziomów nawet w gruntach dużej zwięzłości.  
Brak elementów złącznych zwiększających średnicę zewnętrzną prętów  
umożliwia wykonanie pomiaru efektywnej skuteczności uziemienia  
bezpośrednio po zakończeniu wbijania.

POŁĄCZENIA
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POŁĄCZENIA

Materiał:
Stal ocynkowana ogniowo wg normy PN-EN ISO 1461

Zastosowanie:
Realizacja instalacji uziomowych w trudnych warunkach 
terenowych zwłaszcza w przypadkach gruntów z dużą 
zawartością okruchów skalnych i gleb żwirowych 
uniemożliwiających pogrążanie uziomów na dużą głębokość, 
oraz wszędzie gdzie potrzebne jest uzyskanie niskiej wartości 
rezystancji uziemienia przy użyciu niewielkiej liczby uziomów 
(tereny uzbrojone, tereny ze zwartą zabudową).

UZIOM RUROWY URB

Sposób montażu: 
Pion uziomowy powstaje przez pogrążenie w gruncie kolejnych 
elementów rurowych (1), z których pierwszy zakończony jest grotem. 
Połączenie następuje przez wsunięcie zawalcowanej końcówki rury 
do środka drugiej rury na zasadzie zamka kielichowego.  
Grot (2) i elementy zamka mają taką samą średnicę zewnętrzną 
jak reszta uziomu w związku z czym podczas wbijania nie rozbijają 
otworu i zapewniają pewny styk z gruntem na całej długości 
pionu uziomowego. Umożliwia to pomiar skuteczności uziemienia 
bezpośrednio po wbiciu sondy.

BK 9115 i BK 9116
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Materiał:
Stal ocynkowana ogniowo wg normy PN-EN ISO 1461  

Zastosowanie:
Realizacja instalacji i punktów uziomowych wspomaganych 
chemicznie w trudnych warunkach terenowych o wysokiej 
naturalnej rezystywności gruntu: grunty piaszczyste, miejsca 
o niskim poziomie wód gruntowych, tereny poprzemysłowe 
(wysypiska, hałdy)

SYSTEM URBS

Sposób montażu :
Pion uziomowy w systemie URBS jest zbudowany z uziomów rurowych  
typu URB (1) wyposażonych w specjalny grot typu URBS (2). Posiada on 
osiowy otwór nieprzelotowy i połączone z nim promieniowo boczne otwory 
przelotowe. Średnica maksymalna grota jest większa od średnicy  
zewnętrznej uziomu. W wyniku pogrążania grot rozbija otwór  
i powoduje iż między powierzchnią zewnętrzną uziomu, a ścianą otworu 
w gruncie powstaje wolna przestrzeń w którą wprowadzana jest wodna 
zawiesina środka typu AM 2005 powodując nasycenie otoczenia pionu 
uziomowego substancją zmniejszającą rezystywność gruntu. 

BK 9115 i BK 9118
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BK 9000 do BK 9005

Zastosowanie:
Do realizacji połączeń prętów lub rur uziomowych  
z płaskim przewodem uziomowym (bednarką) 
o szerokości do 40 mm.

POŁĄCZENIA

UCHWYT KRZYŻOWY UZIOMOWY UKU .../40/... 

Materiał:
Stal ocynkowana ogniowo wg normy PN-EN ISO 1461
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BK 9006 do BK 9008

Materiał:
Stal ocynkowana ogniowo - blacha 6  
wg normy PN-EN ISO 1461
Odlew żeliwny ocynkowany ogniowo - zaciski.
Przekładki na powierzchniach stykowych.

Zastosowanie:
Uchwyt krzyżowy uziomowy UKU /40/ przeznaczony 
jest do realizacji połączeń prętów uziomów 
pionowych z płaskimi lub okrągłymi przewodami 
uziomowymi. Maksymalna szerokość mocowanej 
bednarki 40 mm. Maksymalna średnica okrągłego 
przewodu uziomowego     10 mm. Produkowany  
w wersjach dla średnic prętów 16,20,27.

UCHWYT KRZYŻOWY UZIOMOWY UKUż .../40/... 
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BK 9009 i BK 9010

Materiał:
Stal ocynkowana ogniowo wg normy PN-EN ISO 1461
Element mocująco uszczelniający z materiału 
plastycznego.

Zastosowanie:
Łączniki uziomowe UP /50/2 są przeznaczone do 
realizacji połączeń prętów uziomowych i bednarki.

Sposób montażu:
Połączenie uzyskuje się przez wywiercenie  
w bednarce otworów i przymocowanie jej  
do płaszczyzny mocującej łącznika za pomocą 
śrub. Następnie należy osadzić łącznik gniazdem 
na wieloklinie ostatniego z pogrążonych uziomów 
i zamocować przez osiowe uderzenie młotkiem 
do pełnego zamknięcia się zamka kształtowego.

ŁĄCZNIK UZIOMOWY KOŃCOWY UP .../50/...



www.bezpol.pl40

BK 9011 i BK 9012

Materiał:
Stal ocynkowana ogniowo wg normy PN-EN ISO 1461
Element mocująco uszczelniający z materiału plastycznego.

Zastosowanie:
Łączniki uziomowe UKP ... /70/4 są przeznaczone  
do realizacji połączeń prętów uziomowych i bednarki. 
Umożliwiają realizację odejścia bednarką o szer max. 
40 mm lub okrągłym przewodem uziomowym 
o średnicy max.    10 mm, zarówno w płaszczyźnie 
pionowej jak i poziomej. Nie wymagają wiercenia 
otworów w bednarce. Mocowanie następuje przez 
dokręcenie śrubami blaszki dociskowej – tak jak 
w tradycyjnych zaciskach krzyżowych. Następnie 
należy osadzić łącznik gniazdem na wieloklinie 
ostatniego z pogrążonych uziomów i zamocować 
przez osiowe uderzenie młotkiem do pełnego 
zamknięcia się zamka kształtowego.

ŁĄCZNIK UZIOMOWY KOŃCOWY UKP .../70/...
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BK 9013

Materiał:
Stal ocynkowana ogniowo wg normy PN-EN ISO 1461

Zastosowanie:
Uchwyt krzyżowy uziomowy UKUd 40/12 
przeznaczony jest do łączenia płaskich lub okrągłych 
przewodów uziomowych oraz mocowania  
ich do powierzchni płaskich – np. ścian budynków. 
Zakres przewodów uziomowych: bednarka  
o szer. max 40 mm , drut max.    10 mm, zarówno  
w płaszczyźnie pionowej jak i poziomej.

UWAGA:
Jako dodatkowe wyposażenie przepustów  
typu GPK umożliwiają realizację  
wodo- i ognioszczelnego przejścia instalacji 
uziomowej przez sztywne przegrody  
budowlane (np. ściany budynków,  
stacji transformatorowych).

UCHWYT KRZYŻOWY UZIOMU DOŚCIENNY UKUd 40/12
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BK 9014

BK 9015

Materiał:
Stal ocynkowana ogniowo wg normy PN-EN ISO 1461
Przekładki

Zastosowanie:
Uchwyt krzyżowy uziomowy UKU 10/40/4 
przeznaczony jest do łączenia między sobą płaskich 
lub okrągłych przewodów uziemiających w położeniu 
równoległym lub pod kątem prostym w ramach 
realizacji rozbudowanych instalacji uziomowych.

UCHWYTY KRZYŻOWE UNIWERSALNE UKU 10/40/4 I UKU 10/40/4s
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BK 9016

BK 9017

Materiał:
Stal ocynkowana ogniowo wg normy PN-EN ISO 1461
Przekładki

Zastosowanie:
Uchwyt krzyżowy uziomowy UKU 40/2x4 
przeznaczony jest do łączenia między sobą płaskich 
lub okrągłych przewodów uziemiających w położeniu 
równoległym lub pod kątem prostym w ramach 
realizacji rozbudowanych instalacji uziomowych.

UCHWYTY ŁĄCZENIOWE PŁASKIE UKU 40/2x4 I UKU 40/2x4s
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BK 9020, BK 9021

Materiał:
Stal ocynkowana ogniowo wg normy PN-EN ISO 1461

Zastosowanie:
Łączenie naziemnych i podziemnych przewodów 
uziemiających oraz realizacji połączeń zejścia 
zwodów uziemiających z bednarką. 

ZACISK UZIOMOWY ZUS (żuk)
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Zastosowanie:
Środek zmniejszający rezystywność gruntu i poprawiający 
skuteczność uziemień stosowany do uziemień rurowych,  
ze szczególnym  przeznaczeniem dla gruntów o niskim  
oporze pobijania i wysokiej rezystywności (piach żwir itp.).

rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 rys. 5

Własności substancji AM 2005:
 obojętna dla środowiska;
 bezpieczna dla użytkowników;
 silne własności higroskopijne (chłonie wilgoć z otoczenia);
 nie rozpuszczalna w wodzie (nie ulega wypłukiwaniu) dzięki 
 czemu zmienia rezystywność gruntu w sposób trwały
 nieznacznie zmienia odczyn gruntu ułatwiając dysocjację 

elektrolityczną w obrębie swego działania bez oddziaływań 
korozyjnych na elementy instalacji uziomowych.

SUBSTANCJA OBNIŻAJĄCA REZYSTYWNOŚĆ GRUNTU AM2005

Wprowadzona w otoczenie pionu substancja  
nasyca jego otoczenie. Dzięki silnym własnościom 
higroskopijnym chłonie wilgoć z otoczenia  
i nieznacznie zmieniając odczyn gruntu poprawia 
zdolność przewodzenia w otoczeniu pionu.  
Powoduje to sztuczne zwiększenie średnicy uziomu, 
pola powierzchni styku z gruntem, a tym samym 
spadek wartości rezystancji uziemienia. Pełny efekt 
obniżenia rezystancji do ponad 30%  w odniesieniu 
do wartości wyjściowej uzyskuje się 3 do 4 tygodni  
od wykonania. AM 2005 sprzedawana jest 
w formie białego proszku. Jedno opakowanie 
jest przeznaczone na realizację jednego pionu 
uziomowego dowolnej długości.

BK 9117

POPRAWA REZYSTYWNOŚCI GRUNTU

Zasada działania systemu AM2005:
Substancja AM 2005 stanowi integralną część systemu URBS. 
Podawana jest w głąb pionu uziomowego w formie zawiesiny 
wodnej dlatego nie podlega hydromigracji. Wprowadzanie 
odbywa się dwutorowo (jak na schemacie poniżej rys. 1 - rys. 5):
a) do wewnątrz uziomu, (rys. 3) gdzie siłą grawitacji i udaru 
wywołanego pobijaniem jest wyciskana przez otwory w grocie 
systemu URBS nasycając otoczenie pionu uziomowego,  
na zewnątrz uziomu,
b) ściekając wzdłuż krawędzi otworu powstałego (rys. 4)  
w wyniku wbijania pionu uziomowego.
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ELEMENTY UZIOMOWE POZIOME

BK 9120 do BK 9126

Materiał:
Stal ocynkowana ogniowo wg normy
PN-EN 93 E-04500 i  PN-EN ISO 1461  

Zastosowanie:
Uziomy płytowe są to poziome elementy uziomowe.
Elementy te zakopywane są w gruncie i łączone 
z instalacją uziomową za pomocą przewodów 
uziomowych.

UZIOM PŁYTOWY UPŁB Bednarka
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Materiał:
Stal  narzędziowa obrobiona cieplnie

Sposób montażu:
Głowica jest mocowana na standardowych 
dłutach  młotów udarowych. Głowica jest  
na sztywno połączona z dłutem. Pobijaki 
są zróżnicowane zależnie od typu uziomów, 
do których są przeznaczone. Urządzenie 
zamocowane w młocie osadza się otworem na 
wieloklinie pręta uziomowego lub w przypadku 
uziomów URB rury i po włączeniu młota pogrąża 
się sondy na żądaną głębokość. W przypadku 
dużego oporu pobijania możliwe jest plastyczne 
zaciśnięcie głowicy na pręcie. Należy wtedy 
wykonać kilka wahadłowych ruchów młota 
wokół osi dłuta a następnie ściągnąć młot 
z wieloklina.

Zastosowanie:
Pogrążanie uziomów prętowych i rurowych  
za pomocą młotów udarowych.

GŁOWICA DO MECHANICZNEGO POGRĄŻANIA UZIOMÓW

NARZĘDZIA DO POGRĄZNIA UZIOMÓW PRĘTOWYCH
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Materiał:
Stal narzędziowa obrobiona cieplnie 

Sposób montażu:
Pobijak jest wykonany ze standardowych dłut młotów 
udarowych. Pobijaki są zróżnicowane zależnie od typu 
uziomów, do których są przeznaczone. Urządzenie 
zamocowane w młocie osadza się otworem na 
wieloklinie pręta uziomowego i po włączeniu młota 
pogrąża się do sondy na żądaną głębokość.  
W przypadku dużego oporu pobijania możliwe jest 
plastyczne zaciśnięcie głowicy na pręcie. Należy wtedy 
wykonać kilka wahadłowych ruchów młota wokół osi 
dłuta, a następnie ściągnąć młot z wieloklina. 

Zastosowanie:
Pogrążanie uziomów prętowych i rurowych  
za pomocą młotów udarowych.

POBIJAK DO POGRĄŻANIA MECHANICZNEGO UZIOMU PRĘTOWEGO    16
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Materiał:
Stal  narzędziowa obrobiona cieplnie

Sposób montażu:
Głowica ma kształt tulei  z otworem zależnie od typu 
pobijanego uziomu dostosowanej do pogrążenia 
uziomów o średnicy 16, 20 mm lub rury o średnicy 
zewnętrznej 27mm. Głowicę osadza się otworem  
na wieloklinie pręta uziomowego lub przewężeniu 
rury. W otworze bazowym należy umieścić pręt 
podtrzymujący. Uziom pogrąża się pobijając 
młotem ręcznym w górną, płaską powierzchnię. 
Zastosowanie pręta podtrzymującego zapewnia 
ochronę rąk osoby podtrzymującej głowicę przed 
skutkami niecelnych uderzeń młota. 

Zastosowanie:
Pogrążanie uziomów prętowych i rurowych  
za pomocą młotów udarowych.

GŁOWICA DO RĘCZNEGO POGRĄŻANIA UZIOMÓW
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ZASTOSOWANIE :

BUDOWA : DOPUSZCZALNE WARUNKI PRACY :

TRANSFORMATORY UZIEMIAJĄCE OLEJOWE TYPU BTUO
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DANE TECHNICZNE :

RYSUNEK TECHNICZNY :
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TRANSFORMATORY UZIEMIAJACE SUCHE W IZOLACJI  
ŻYWICZNO-ROWINGOWEJ TYPU BTUZ

BUDOWA : DOPUSZCZALNE WARUNKI PRACY :

-25 do + 40°C
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DANE TECHNICZNE :

RYSUNEK TECHNICZNY :
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DŁAWIKI GASZĄCE OLEJOWE TYPU BDGO

ZASTOSOWANIE :

BUDOWA : DOPUSZCZALNE WARUNKI PRACY :



www.trafta.pl 57

DOPUSZCZALNE WARUNKI PRACY :

DANE TECHNICZNE :

RYSUNEK TECHNICZNY :
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DŁAWIKI GASZĄCE SUCHE W IZOLACJI ŻYWICZNO-ROWINGOWEJ
TYPU BDGZ

ZASADA DZIAŁANIA :ZASTOSOWANIE :

BUDOWA : DOPUSZCZALNE WARUNKI PRACY :

-25 do +40°C
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DOPUSZCZALNE WARUNKI PRACY :

DANE TECHNICZNE :

RYSUNEK TECHNICZNY :
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DŁAWIKI PRZECIWZWARCIOWE TYPU TDSZ, TDSAZ

PRZEZNACZENIE :

DZIAŁANIE :

BUDOWA :
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DANE TECHNICZNE :

RYSUNEK TECHNICZNY :
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TRANSFORMATORY ŻYWICZNE W TECHNOLOGII PRÓŻNIOWEJ
TYPU TTV, TTVA, TSZ

DOPUSZCZALNE WARUNKI PRACY :
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DANE TECHNICZNE :
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DANE TECHNICZNE :
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DANE TECHNICZNE :
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DŁAWIKI KOMPENSACYJNE TYPU TDOK

ZASADA DZIAŁANIA :

ZASTOSOWANIE :

BUDOWA : DOPUSZCZALNE WARUNKI PRACY :

-25 do + 40°C
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DOPUSZCZALNE WARUNKI PRACY :

DANE TECHNICZNE :

RYSUNEK TECHNICZNY :
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USŁUGI REMONTOWE
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ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
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KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

Moc bierna  jest wielkością umowną  związaną z okresowymi zmianami energii magazynowanej w elementach 
reaktancyjnych (cewki, uzwojenia, kondensatory, kable itp.).  Zależnie od przewagi istniejącej w układzie 
reaktancji  moc bierna  może mieć charakter indukcyjny ( gdy >0) lub pojemnościowy ( gdy<0) . Jakkolwiek 
jest to wielkość niezbędna do prawidłowej pracy systemów energetycznych ( odpowieda za wzbudzanie  pól 
elektromagnetycznych) to niekontrolowany jej przyrost  powyżej wartości dopuszczalnych obniża efektywność systemu 
generując straty .  Moc bierna bowiem tak indukcyjna, jak i pojemnościowa zwiększa straty cieplne oraz ogranicza 
sprawność transformatorów i linii kablowych. Obowiązujące więc prawodawstwo w tym zakresie ( ustawa o efektywności 
energetycznej z dn 15.04.2011 Dz u.z 2011 nr 94 poz 551) wyraźnie wskazuje iż działania mające na celu obniżenie przepływów 
mocy biernej są przedsięwzięciami służącymi poprawie efektywności energetycznej. Obniżenie poziomu  mocy 
biernej w sieci  powoduje bowiem zmniejszenie współczynnika mocy, jak również spadek składowej prądu i wydłużenie 
żywotności kabli, transformatora oraz innych elementów sieci zasilającej. Dlatego  w  oparciu  o  ten zapis  większość 
operatorów sieci energetycznej w Polsce ustaliła tolerowaną przez nich wartość współczynnika mocy w granicach 0,2-0,4. 
Po przekroczeniu tych wartości naliczane są opłaty za nadmierny współczynnik mocy. Bezpośredni użytkownik  może 
jednak poprzez zastosowanie  odpowiednich układów kompensujących  zniwelować  poziom emitowanej mocy biernej tak 
by nie ponosić żadnych dodatkowych opłat. Zależnie od charakteru emitowanej mocy będą to - w przypadku mocy biernej 
indukcyjnej – baterie kondensatorów, w przypadku mocy biernej pojemnościowej  dławiki kompensujące.
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Kompensacja mocy biernej indukcyjnej

Moc bierna indukcyjna powstaje w konsekwencji istnienia w sieci odbiorników prądu o dużej indukcyjności : 
maszyn indukcyjnych, nagrzewnic itp. Poziom tej  mocy niweluje się poprzez włączenie w sieć w miejscach szczególnie 
narażonych kondensatorów kompensacyjnych niweluje tę opłatę do zera. Przedsiębiorstwo ORT Spółka Jawna  jest 
dystrybutorem  urządzeń do kompensacji mocy biernej indukcyjnej produkcji hiszpańskiej firmy RTR-Energia.  Oferujemy 
zarówno  kondensatory do realizacji  kompensacji indywidualnej i grupowej – jak i  baterie kondensatorów do 
kompensacji centralnej. Uzupełnieniem  oferty są systemy do  automatycznego załączania i automatycznej 
regulacji  systemów kompensacji.

Na życzenie klienta realizujemy również  usługę montażu baterii  kondensatorów  we wskazanych obiektach. 



www.ort.com.pl74

Kompensacja mocy biernej pojemnościowej

Moc bierna pojemnościowa powstaje w konsekwencji 
istnienia w sieci elementów o dużej pojemności .
Typowym przykładem a jednocześnie jednym z jej głów-
nych źródeł są linie kablowe. Poziom tego parametru 
obniża się włączając w sieć w miejscach szczególnej 
emisji dławiki kompensacyjne. Przedsiębiorstwo ORT 
oferuje realizację projektu i dostawy  dławików kom-
pensacyjnych suchych żywicznych oraz olejowych do 
kompensacji  mocy biernej  pojemnościowej . Dławiki 
kompensacyjne mogą być również uzwojenie potrzeb 
własnych 100, 160, 200, 400 a nawet 630 kVA

 Uzupełnieniem oferty są systemy do  automatycznego załączania i automatycznej regulacji  systemów kompensacji.

 Na życzenie klienta realizujemy również  usługę montaż dławików kompensacyjnych  we wskazanych obiektach.

 Możemy  również dostarczyć  i zamontować  kompletne złącza kablowe z dławikiem  w obudowie  betonowej lub stalowej. 
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Możemy  również dostarczyć  i zamontować  kompletne  złącza kablo-
we z dławikiem  w obudowie  betonowej lub stalowej. 
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KOMPLEKSOWE WYIZOLOWANIA STACJI
GPZ/RS

Od projektu do realizacji

Częstą przyczyną poważnych uszkodzeń urządzeń GPZ/RS są zwarcia doziemne  i międzyfazowe wywołane inge-
rencją zwierząt lub przez niesione  wiatrem elementy przewodzące. Proponujemy pewne, skuteczne rozwiązanie 
tego problemu przez kompleksowe wyizolowanie elementów instalacji średniego napięcia GPZ.

W zakres oferowanej usługi wchodzi:
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Korzyści z zastosowania:

Zastosowane osłony wykonane są z PCV  odpornego na promieniowanie UV, zmiany 
temperatury oraz posiadają kategorię palności FV 0 wg IEC 60695-11-10.  

Konstrukcja osłon umożliwia montaż bez konieczności rozłączania elementów  insta-
lacji SN. Zapewnia również możliwość łatwego, wielokrotnego demontażu w przy-
padku awarii lub przeglądów.

pełne zabezpieczenie przed zwarciami doziemnymi i międzyfazowymi wynikającymi z ingerencji zwierząt lub przez 
naniesione wiatrem elementy przewodzące.

montaż osłon na odejściach szynowych i przewodowych odbywa się bez potrzeby demontażu elementów urzą-
dzenia.

ochrona zwierząt - a tym samym kształtowanie ekologicznego wizerunku firmy.

poprawność połączeń strony SN to nie tylko niezakłócona ciągłość dostawy prądu, to również zmniejszenie kosz-
tów związanych z roszczeniami ze strony odbiorców i ograniczenie kosztów eksploatacji transformatora związa-
nych z awaryjnymi wyłączeniami. 
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KOMPLEKSOWE WYIZOLOWANIA, OPTYMALIZACJA POŁĄCZEŃ  
I OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA STACJI  
TRANSFORMATOROWYCH SN/nN

Kompleksowe wyizolowania elementów przewodzących jest powszechnie stosowanym sposobem 
ograniczania liczby uszkodzeń i stacji transformatorowych wynikających z działania żywiołów bądź 
ingerencji zwierząt.

Podstawowe zalety systemu to:

   skuteczna ochrona przed skutkami przepięć
   ochrona przed uszkodzeniami wynikającymi z ingerencji zwierząt 
   obniżenie kosztów eksploatacji stacji transformatorowych
   ograniczenie kosztów wynikających z awaryjnych wyłączeń stacji transformatorowych

Wniosek: skuteczne ograniczenie ingerencji zwierząt może zmniejszyć nakłady na usuwanie 
uszkodzeń stacji transformatorowych o ponad 46%.

Proponowane systemy wyizolowania i montażu ogranicznika 
przepięć wraz z elementami uzupełniającymi:

I system z ogranicznikami przepięć SN montowanymi na wysięgniku mocowanym do kadzi trans-
formatora i ogranicznikami niskiego napięcia na wysięgnikach izolowanych.
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USŁUGI DLA ENERGETYKI

Realizacja nowych i poprawa istniejących instalacji uziomowych

W zakres usługi wchodzi : wykonanie instalacji zgodnie z projektem lub wskazówkami zamawiającego, wykonanie 
niezbędnych pomiarów oraz wystawienie protokołu pomiarowego. Prace są realizowane przez zespoły monterskie 
z wieloletnim  doświadczeniem w montażu instalacji jak i w wykonywaniu i interpretacji wyników pomiarów.

Pomiary elektryczne  

Oferta obejmuje pomiary:
    rezystywności gruntu
    rezystancji uziemień
    skuteczności samoczynnego wyłączania
    pętli zwarcia 
    napięć rażenia
  
Ekipy pomiarowe posiadają niezbędną wiedzę i uprawnienia doświadczenie do wykonywania  i interpretacji wyni-
ków pomiarów. Prace wykonywane są z użyciem wysokiej klasy sprzętu pomiarowego.

Dostawy baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej w sieciach SN.
  
Montaż baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej w sieciach SN.

Dobór  parametrów dławików kompensacji prądów ziemnozwarciowych
z siecią SN dla zadanych warunków.

Dobór parametrów transformatorów dla potrzeb własnych w sieciach SN.

Dobór parametrów rezystorów AWScz  dla zadanych warunków.

Montaż i serwis urządzeń produkcji BEZPOL Sp. z o.o. i TRAFTA Sp. z o.o.
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PRZEWODY GOŁE I IZOLOWANE 

Przedsiębiorstwo ORT Spółka Jawna oferuje dostawy kabli i przewodów:

   przewody gołe typu AFL, AFLs
   przewody gołe w wersji HTLS ( technologia niskozwisowa) typu ACSS i ACSS/TW
   przewody OPGW  i  ADSS 
   przewody izolowane i kable.

Przewody AFL i AFLs - oferujemy przewody gołe do budowy linii napowietrznych w technologii tradycyjnej w pełnym 
zakresie przekrojów stosowanych w krajowej energetyce.   

Oferowane przewody typu ACSS to przewody o budowie koncentrycznej z rdzeniem stalowym i obwojem jednej 
lub kilku warstw okrągłych drutów z wyżarzonego aluminium w klasie AI 0 (wg wymagań PN-EN 50540). Rdzeń 
wykonany jest w formie wielodrutowej skrętki zabezpieczonej przed korozją poprzez ocynk ogniowy lub platerowanie  
aluminium.

W przewodach ACSS/TW rdzeń jest wykonany identycznie jak w ACSS a obwój stanowią również druty aluminiowe   
z wyżarzonego aluminium w klasie Al 0  ale ich poprzeczny przekrój jest trapezoidalny. Zapewnia to zmniejszenie 
średnicy zewnętrznej przewodu  przy takim samym polu poprzecznego przekroju aluminiowej części przewodzącej.

Zastosowanie opisanych wyżej  materiałów zapewnia doskonałe parametry mechaniczne i elektryczne przewodu
i gwarantuje utrzymanie minimalnej wartości dopuszczalnego bezpiecznego zwisu przez okres nie krótszy niż 50 lat 
(zgodnie z wymaganiami PN-EN 50341-3-22;2010). 

Firma ORT oferuje przewody światłowodowe ADSS oraz przewody OPGW w wersjach: z tubą centralną i tubami 
współśrodkowymi.

Przewody izolowane i kable oferujemy również w pełnym zakresie wymiarowym wymaganym przez krajową energetykę.

Na życzenie klienta jesteśmy w stanie zaoferować kompletny system liniowy czyli wybrany przewód wraz  z kompatybilnym 
osprzętem mocującym firmy BEZPOL Sp z o.o. 

Kompatybilność mechaniczna i elektryczna przewodu i osprzętu wg wymagań PN EN 61284/2002 została potwierdzona 
badaniami wykonanymi w Instytucie energetyki w Warszawie i Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.



Szanowni Państwo!

Pragniemy przedstawić zakres działalności grupy trzech firm Bezpol Sp. z o.o., Trafta 
Sp. z o.o. oraz ORT Sp.J., które poprzez swoją ofertę zamierzają wziąć aktywny udział 
w programie modernizacji polskich linii kolejowych.

Wyroby oferowane w ramach tego programu, które znajdą państwo w niniejszym 
katalogu zostały zaprojektowane i wykonane w oparciu o wymogi naszych Klientów 
oraz nasze długoletnie doświadczenie. Wyniki badań zostały potwierdzone w ramach 
szeregu prób przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą Instytut 
Elektrotechniki w Warszawie.

BEZPOL - firma  powstała w 1992 i od samego początku swojej działalności jest  
znanym i rozpoznawalnym producentem osprzętu ektroenergetycznego.  W miarę 
rozwoju firmy rośnie również udział współpracy z branżą kolejową. Obecnie w ramach 
zamówień publicznych dostarcza dla energetyki trakcyjnej elementy wyposażenia 
podstacji trakcyjnych i zasilających. W ramach trwających prac badawczo - 
rozwojowych współpracuje aktywnie z instytutem Elektrotechniki  i Instytutem 
Kolejnictwa w zakresie długoterminowych testów w terenie które mają na celu 
optymalizację rozwiązań. Owocem tych działań są uzyskane patenty oraz konkretne 
rozwiązania praktyczne , najnowsze z nich to układy do automatycznej kompensacji 
prądów ziemnozwarciowych, oraz trakcyjne układy prostownikowe, 
opracowane we współpracy z jednostkami naukowymi, uhonorowane szeregiem 
nagród na targach i imprezach branżowych.
Kompensacja prądów ziemnozwarciowych BS KKZ:
   •Układ pomiaru parametrów ziemnozwarciowych KKZ- wyróżnienie na targach    
      ENERGETICS 2010
   •Zintegrowany zespół do kompensacji prądów ziemnozwarciowych BS KKZ: Targi 
      ENERGETICS 2013
   •Produkt roku oraz Puchar Prezesa PBIH; Złoty medal Targów EXPOPOWER 2014
   •Dławik Regulowany typu BDGOR - Puchar Prezesa PTPiRE na targach ENERGETAB 
     2013
Obecnie oferta firmy zawiera ponad 700 wyrobów i jest stale rozszerzana zgodnie 
stosownie do potrzeb klientów.
W 2015 r. została uruchomiona nowa linia produkcyjna przekładników prądowych nN, 
według własnej dokumentacji konstrukcyjnej. W celu zapewnienia kompleksowej 
obsługi posiada własne laboratorium pomiarowe, które oferuje usługi wzorcowania
i sprawdzania przekładników.
Bardzo dobre parametry naszych wyrobów potwierdzają wyniki badań prowadzonych 
przez niezależne laboratoria badawcze BBJ IEL i IEN.

Trafta Sp. z o.o. – to nowoczesna firma zajmująca się projektowaniem i produkcją 
transformatorów i dławików, która rozpoczęła działalność w roku 2007 roku. Wiedza
i wieloletnie doświadczenie, a także współpraca z jednostkami naukowo - badawczymi, 
takimi jak Instytut Energetyki, pozwala na produkcję transformatorów oraz dławików 
suchych i żywiczych oraz w wykonaniu olejowym, na podstawie własnej dokumentacji 
konstrukcyjnej. Specjalizuje się w niestandardowych wykonaniach transformatorów. 
Ich właściwości takie jak: poziom strat, gabaryty, wyposażenie i inne parametry
są idealnie dostosowywane do potrzeb Klienta.
Posiada własne laboratorium, w którym wszystkie wyprodukowane transformatory
są poddawane badaniom w zakresie prób wyrobu. Natomiast w zakresie prób typu
i certyfikacji wyrobów współpracuje z Laboratorium WN Instytutu Energetyki
w Warszawie, posiadającego akredytację Polaskiego Centrum Akredytacji. Uzupełnienie 
oferty stanowią usługi badawczo-pomiarowe, serwis pogwarancyjny oraz remonty.

ORT S.J. przedsiębiorstwo powstało w 2007 r. jako firma świadcząca usługi dla 
energetyki zawodowej w oparciu o wyroby firmy BEZPOL i nie tylko.
Usługi wykonywane są przez zespół pracowników z wieloletnią  praktyką i doświadczeniem. 
Firma posiada niezbędne zaplecze techniczne i pomiarowe. Zakres świadczonych 
usług to m.in.: budowa mostów energetycznych szynowych lub kablowych, przeglądy 
stacj i  t ransformatorowych, pomiary energetyczne, wyizolowanie stacj i
transformatorowych SN/nn ,realizacja układów do kompensacji mocy biernej 
indukcyjnej i pojemnościowej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

– Transformatory przekształnikowe olejowe i suche

– Transformatory suche żywiczne rozdzielcze potrzeb własnych

– Transformatory uziemiające suche i olejowe

– Transformatory prostownikowe

– Dławiki kompensacyjne suche i olejowe

– Dławiki wygładzające katodowe

– Dławiki gaszące suche i olejowe

– Dławiki przeciwzwarciowe

– Remonty transformatorów

– Dostosowanie napięć transformatorów 

 na potrzeby Farm Wiatrowych

– Kompleksowe usługi wyizolowania mostów 

   szynowych SN dla transformatorów mocy

– Montaż mostów szynowych

– Dostawa przewodów gołych i izolowanych 

   AFL, AFLs, ACSS, ACSS/TW i OPGW

– Dobór prametrów transformatorów potrzeb własnych

– Dobór parametrów rezystorów AWSCz

– Ogrzewanie i wentylacja szaf sterowniczych

– Osprzęt do budowy linii napowietrznych

– Osprzęt transformatorowy

– Systemy uziemień

– Osprzęt kablowy i stacyjny

– Przekładniki prądowe

– Prostowniki i zespoły prostownikowe trakcyjne

– Urządzenia i zespoły do kompensacji prądów ziemnozwarciowych

– Usługi projektowania oraz produkcji podzespołów i urządzeń



PRODUKTY 
DLA KOLEI

BEZPOL Sp. z o.o. 42-300 Myszków, ul. Partyzantów 21 
tel. 034 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034 313 06 76

www.bezpol.pl
bezpol@bezpol.pl

Trafta Sp. z o.o. 42-300 Myszków ul. 1 Maja 152
tel: +48 34 313 23 51, fax: +48 34 313 23 51

www.trafta.pl
marketing@trafta.pl

ORT Sp. j. 42-300 Myszków, ul. Partyzantów 21
tel. (+48) 034 313 07 81 

www.ort.com.pl
ort@ort.pl


