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ZARZADZENIE NR 43
PREZESA GLÓWNEGO URZEDU MIAR

Z dnia 27 grudnia 1994 r.

w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o przekladnikach pradowych
i napieciowych klasy dokladnosci 0,5 i dokladniejszych

Na podstawie art. 8 pkt l ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz.
248) zarzadza sie, co nastepuje:

*) Ostatni numer w 1994 r.
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§ 1.

§ 2.

§ 3.

§ 1.

§ 2.

§ 3.

§ 4.

§ 5.

Wprowadza sie przepisy metrologiczne o przekladnikach pradowych i napieciowych klasy
dokladnosci 0,5 i dokladniejszych, stanowiace zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

Przepisy metrologiczne okreslaja wymagania, jakim powinny odpowiadac przekladniki
podlegajace kontroli metrologicznej, warunki wlasciwego ich stosowania oraz okresy
waznosci dowodów kontroli metrologicznej.

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 1995r.

Prezes

Glównego Urzedu Miar

Krzysztof lvfordzinski

Zalacznik do zarzadzenia nr 43
Prezesa Glównego Urzedu Miar
z dnia 27 grudnia 1994 r. (poz. 29)

PRZEPISY METROLOGICZNE O PRZEKLADNIKACH PRADOWYCH
I NAPIECIOWYCH KLASY DOKLADNOSCI 0,5 I DOKLADNIEJSZYCH

Postanowienia ogólne

Przepisy dotycza jednofazowych przekladników pradowych i napieciowych klasy doklad-
nosci 0,5 i dokladniejszych, przeznaczonych do wspólpracy z licznikami energii elektrycz-
nej lub stosowanych w ukladach pomiarowych pradu albo napiecia przemiennego o czestot-
liwosci 50 Hz, zwanych dalej "przekladnikami".

W niniejszych przepisach sa zawarte wymagania, jakim powinny odpowiadac przekladniki
przy legalizacji, uwierzytelnianiu i zatwierdzaniu typu. Dodatkowe wymagania, stawiane
przekladnikom przy zatwierdzaniu typu, sa podane w normach.

Przekladniki powinny odpowiadac wymaganiom norm:

1) PN-IEC 185. Przekladniki pradowe,

2) PN-IEC 186. Przekladniki napieciowe.

Wymagania, jakim powinny odpowiadac przekladniki

Konstrukcja i wykonanie

Przekladniki o wiecej niz jednym zakresie pradu lub napiecia pierwotnego powinny miec
jedna klase dokladnosci i jedno znamionowe obciazenie wtórne dla wszystkich pradów lub
napiec. Dopuszcza sie wiecej niz jedno znamionowe obCiazeniewtórne, ale obowiazujace
przy innej klasie dokladnosci równiez dla wszystkich zakresów pradu lub napiecia pier-
wotnego.

Konstrukcja przekladników powinna umozliwiac nalozenie na nie cech legalizacyjnych lub
uwierzytelnienia w taki sposób, aby bez ich uszkodzenia nie bylo mozliwe dokonanie
jakichkolwiek zmian, mogacych miec wplyw na wlasciwosci metrologiczne przekladników.
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Oznaczenia

§ 6.1. Na tabliczce znamionowej, trwale przymocowanej do przekladnika w miejscu widocznym,
powinny znajdowac sie nastepujace dane:

1) nazwa lub znak wytwórcy,

2) znak fabryczny,,
3) numer fabryczny,

4) rok wykonania,

5) nadany znak zatwierdzenia typu,

6) znamionowe prady lub napiecia pierwotne i wtórne,

7) najwyzsze dopuszczalne napiecie (dotyczy przekladników przeznaczonych do wspól-
pracy z licznikami energii elektrycznej na znamionowe napiecie sieci :2:6 kV),

8) napiecie probiercze izolacji,

9) obciazenie znamionowe, wyrazone w woltoamperach (VA), omach (Q) lub simensach
(S) i odpowiadajaca mu klasa dokladnosci albo bledy graniczne,

10) wspólczynnik mocy cos<p(dotyczy przekladników o wiecej niz jednym zakresie
pradu lub napiecia pierwotnego).

2. Oznaczenia zacisków przekladników powinny byc wykonane w sposób trwaly i czytelny
zgodnie z wymaganiami norm, wymienionych w § 3.

3. Przekladniki o wiecej niz jednym zakresie pradu lub napiecia pierwotnego powinny miec
oprócz oznaczen zacisków dodatkowa tabliczke ze schematem ich polaczen.

4. Przekladniki pradowe, w których wartosc maksymalna napiecia jest nie nizsza niz 250 V na
otwartym uzwojeniu wtórnym, przy pradzie pierwotnym równym znamionowemu lub na
otwartym uzwojeniu pierwotnym, przy pradzie wtórnym równym znamionowemu, powinny
miec odpowiednie tabliczki ostrzegawcze.

Wytrzymalosc elektryczna izolacji

I

§ 7.1. Izolacja uzwojenia pierwotnego przekladników pradowych i napieciowych powinna
wytrzymac w czasie 1 minuty przy pierwszym sprawdzeniu przekladników' 100 % wartosci
skutecznej napiecia probierczego, podanego na tabliczce znamionowej, a przy ponownym
sprawdzeniu 90 % tej wartosci. Wartosci skuteczne napiec probierczych przemiennych Up
powinny wynosic:

Up:2:1,5 U, ale nie mniej niz 3 kV

gdzie U - znamionowe napiecie izolacji w przypadku przekladników pradowych i najwyzsze
napiecie pierwotne w przypadku przekladników napieciowych.

2. Izolacja miedzyzwojowa przekladników pradowych powinna wytrzymac w czasie 1 minuty
próbe pradem przemiennym o czestotliwosci 50 Hz i o wartosci skutecznej równej znamio-
nowemu pradowi pierwotnemu lub wtórnemu przy otwartym uzwojeniu wtórnym lub
pierwotnym. Dla przekladników pradowych, pracujacych w rozszerzonym zakresie pradu,
oznaczonych na tabliczce znamionowej ext ... %, próbe nalezy przeprowadzic przy podanej
wartosci (120 %, 150 % lub 200 %) pradu. Wartosc maksymalna napiecia, pojawiajace-
go sie na zaciskach uzwojenia wtórnego lub pierwotnegow czasie sprawdzenia, nie
powinnaprzekraczac3,5kV.
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3. Izolacja uzwojenia wtórnego przekladników napieciowych oraz przekladników pradowych
na prad 5 A powinna wytrzymac, w czasie 1 minuty, napiecie przemienne o czestotliwosci
50 Hz i o wartosci skutecznej 2 kV. Izolacja uzwojenia wtórnego przekladników pradowych
na prady 2 A lub 1 A powinna wytrzymac, w czasie 1 minuty, napiecie przemienne o cze-
stotliwosci 50 Hz i o wartosci skutecznej 4 kV.

4. Izolacja miedzy poszczególnymi uzwojeniami wtórnymi i miedzy poszczególnymi sekcjami
\

uzwojenia pierwotnego przekladników powinna wytrzymac, w czasie 1 minuty, napiecie
przemienne o czestotliwosci 50 Hz i o wartosci skutecznej 2 kV.

5. W przekladnikach napieciowych, w których jeden z zacisków uzwojenia pierwotnego jest
przeznaczony do uziemienia, izolacja zacisku Geslijest zastosowana) powinna wytrzymac,
w czasie 1 minuty, napiecie przemienne o czestotliwosci 50 Hz i o wartosci skutecz-
nej 2 kV.

6. Izolacja niskonapieciowego zacisku pojemnosciowego dzielnika napiecia (bez urzadzenia
sprzegajacego energetycznej teletransmisji nosnej) powinna wytrzymac, w czasie 1 minu-
ty, napiecie przemienne o czestotliwosci 50 Hz i o wartosci skutecznej 10 kY.

Bledy graniczne dopuszczalne

§ 8.1. Bledy pradowe i katowe przekladników pradowych, obciazonych moca o wartosci od 25 %
do 100 % mocy znamionowej, przy znamionowej czestotliwosci i wspólczynniku mocy
coscp= 0,8 indukcyjnym nie powinny przekraczac wartosci bledów granicznych dopuszczal-
nych podanych w tablicy:

2. Podczas wyznaczania bledów powinny byc spelnione warunki:

1) obciazenie wtórne nie powinno byc mniejsze niz 1 VA,

2) w przypadku, gdy obciazenie wtórne przy 25 % obciazenia znamionowego jest
mniejsze od 5 VA, dopuszcza sie sprawdzeniebledów przekladnika przy cos cp= 1.
Sprawdzenia nalezy dokonac w tym przypadku tylko dla 100 % pradu znamionowego,

Klasa Natezenie pradu pierwotnego
Bledy graniczne dopuszczalne

dokladnosci w procentach pradu znamionowego pradowe katowe
w procentach w minutach

5 ::I:0,15 ::I:10

0,05 20 ::I:0,075 ::I: 5
120, 100 ::I:0,05 ::I: 3

5 ::1:0,4 ::I:15

0,1 20 ::I:0,2 ::I: 8

120, 100 ::I:0,1 ::I: 5

5 ::I:0,75 ::I:30 --

0,2 20 -,.",.
::I: 0,35 ::I: 15

120, 100 ::1:0,2 ::I:10

5 ::I:1,5 ::I:90

0,5 20 ::I:0,75 ::1:45

120, 100 ::1:0,5 ::I:30
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3) dla przekladników pradowych, pracujacych w zakresie powyzej 120 % pradu
znamionowego, oznaczonych na tabliczce znamionowej ext ... %, np. ext 150 %, nalezy
dokonac sprawdzenia bledów zamiast przy 120 % pradu znamionowego - przy wartosci
podanej na tabliczce znamionowej.

3. W przypadku przekladników pradowych, których dokladnosc jest okreslona bledami
granicznymi, bledy graniczne dopuszczalne dla poszczególnych punktów pomiarowych sa
równe:

1) 3-krotnej wartosci bledów granicznych, podanych na tabliczce znamionowej - dla 5 %
znamionowego pradu pierwotnego,

2) 1,5-krotnej wartosci bledów granicznych, podanych na tabliczce znamionowej - dla
20 % znamionowego pradu pierwotnego,

3) wartosci bledów granicznych, podanych na tabliczce znamionowej - dla 120 % i 100 %
znamionowego pradu pierwotnego.

4. W przypadku przekladników pradowych o wiecej niz jednym rdzeniu pomiarowym,
sprawdzenia dokladnosci nalezy dokonac dla kazdego rdzenia pomiarowego. Pozostale
rdzenie pomiarowe powinny byc przy tym obciazone wartosciami: 100 % i O% (zwarcie)
znamionowego obciazenia wtórnego.

5. W przypadku przekladników pradowych, posiadajacych oprócz rdzeni pomiarowych
równiez rdzenie przeznaczone do zabezpieczen, sprawdzenia dokladnosci rdzeni pomiaro-
wych nalezy dokonac przy zwartych uzwojeniach wtórnych rdzeni przeznaczonych do
zabezpieczen.

§ 9.1. Bledy napieciowe i katowe przekladników napieciowych, obciazonych moca o wartosci od
25 % do 100 % mocy znamionowej, ale nie mniejszej niz 1 VA, przy znamionowej
czestotliwosci i wspólczynniku mocy cos <p= 0,8 indukcyjnym,nie powinnyprzekraczac
wartosci bledów granicznych dopuszczalnych podanych w tablicy, w zakresie od 80 % do
120 % znamionowego napiecia pierwotnego:

2. W przypadku przekladników napieciowych, których dokladnosc jest okreslona bledami
granicznymi, bledy graniczne dopuszczalne sa równe w calym zakresie napiecia pierwot-
nego, wartosciom bledów podanych na tabliczce znamionowej.

3. W przypadku przekladników napieciowych o wiecej niz jednym uzwojeniu pomiarowym
sprawdzenia dokladnosci nalezy dokonac dla kazdego uzwojenia pomiarowego. Pozostale
uzwojenia pomiarowe powinny byc obciazone wartosciami: 100 % i O% (otwarcie) znamio-
nowego obciazenia wtórnego.

Bledy graniczne dopuszczalne
Klasa

dokladnosci napieciowe katowe
w procentach w minutach

0,05 :!:0,05 :!: 3

0,1 :!:0,1 :!: 5

0,2 :!:0,2 :!:lO

0,5 :!:0,5 :!:20
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§ 10.

§ 11.

§ 12.

§ 13.

4. W przypadku przekladników napieciowych, posiadajacych oprócz uzwojen pomiarowych
równiez uzwojenia dodatkowe, sprawdzenia dokladnosci uzwojen pomiarowych nalezy
dokonac przy otwartym uzwojeniu dodatkowym. Zaciski uzwojenia dodatkowego powinny
byc w sposób widoczny oznaczone napisem: "uzwojenie dodatkowe".

5. Dopuszcza sie dokonywanie badan dokladnosci partii od lado 100 szt. przekladników
napieciowych o znamionowym napieciu Rierwotnymponizej 100 kV, jednego typu, klasy
dokladnosci 0,2 lub 0,5 w sposób skrócony.

Sprawdzenia dokladnosci przekladników o wiecej niz jednej klasie dokladnosci (przy
odpowiadajacym jej obciazeniu wtórnym, zgodnie z wymaganiami, podanymi w §4) nalezy
dokonac dla kazdej klasy dokladnosci zgodnie z §8 ust. l i 2 lub z §9 ust. l i 2.

Dopuszcza sie sprawdzenie dokladnosci przekladników pradowych lub napieciowych, które
sa nastepnie uzytkowane jako wzorce przy sprawdzaniu dokladnosci przekladników, przy
wspólczynniku mocy cos<p= l i obciazeniurównym 100 % znamionowegolub innym,
podanym przez zglaszajacego oraz przekladników napieciowych w dodatkowych punktach
pomiarowych: 40 % i 60 % znamionowego napiecia pierwotnego. Wartosci bledów granicz-
nych dopuszczalnych przekladników sa okreslone w §8 ust. 1 i 2 i w §9 ust. 1 i 2.

Wartosci bledów obiegowych przekladników nie moga przekraczac wartosci bledów gra-
nicznych dopuszczalnych, podanych w §8 ust. l i 2 i w §9 ust. 1 i 2, wiecej niz o 100 %.

Warunki wlasciwego stosowania

Warunki wlasciwego stosowania przekladników sa podane. w normach, wymienionych
w§3.

Dowody kontroli metrologicznej

§14.1. Przekladniki przeznaczone do wspólpracy z licznikami energii elektrycznej, odpowiadajace
wymaganiom przepisów, sa legalizowane. Dowodami legalizacji sa cechy legalizacyjne.

2. Przekladniki podlegaja legalizacji jeden raz po wyprodukowaniu i po kazdej naprawie.
Legalizacja ponadto traci waznosc z chwila uszkodzenia przekladnika lub uszkodzenia cech
legalizacyjnych.

§ 15.1. Przekladniki nie przeznaczone do wspólpracy z licznikami energii elektrycznej, odpowia-
dajace wymaganiom przepisów, moga byc uwierzytelniane. Dowodem uwierzytelnienia jest
cecha uwierzytelnienia.

2. Okres waznosci dowodu uwierzytelnienia przekladników wynosi 5 lat, liczac od dnia
1 stycznia tego roku, w którym uwierzytelnienie zostalo dokonane. Uwierzytelnienie traci
waznosc z chwila uszkodzenia lub skasowania cechy uwierzytelnienia.

§ 16. Termin, do którego przekladniki zatwierdzonego typu moga byc wprowadzone do obrotu
lub uzytkowania, jest okreslony w decyzji o zatwierdzeniu typu.
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ZARZADZENIE NR 44
PREZESA GLÓWNEGO URZEDU MIAR

z dnia 27 grudnia 1994 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania przekladników pradowych i napieciowych
klasy dokladnosci 0,5 i dokladniejszych

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz.
248) zarzadza sie, co nastepuje:

§ 2.

Wprowadza sie instrukcje sprawdzania przekladników pradowych i napieciowych klasy
dokladnosci 0,5 i dokladniejszych, stanowiaca zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

Instrukcja sprawdzania okresla metody sprawdzania zgodnosci wlasciwosci przekladników
z wymaganiami przepisów metrologicznych o przekladnikach pradowych i napieciowych
klasy dokladnosci 0,5 i dokladniejszych, wprowadzonych zarzadzeniem nr 43 Prezesa
Glównego Urzedu Miar z dnia 27 grudnia 1994 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 11,
poz. 29), zwanych dalej "przepisami o przekladnikach".

§ 1.

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 1995r.

Prezes
Glównego Urzedu Miar

Krzysztof Mordzinski

<:fIIl:

Zalacznik do zarzadzenia nr 44
Prezesa Glównego Urzedu Miar
z dnia 27 grudnia 1994 r. (poz. 30)

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA PRZEKLADNIKÓW PRADOWYCH
I NAPIECIOWYCH KLASY DOKLADNOSCI 0,5 I DOKLADNIEJSZYCH

Przedmiot sprawdzania

§ 1.1. Instrukcja dotyczy sprawdzania jednofazowych przekladników pradowych i napieciowych,
klasy dokladnosci 0,5 i dokladniejszych, przeznaczonych do wspólpracy z licznikami
energii elektrycznej lub stosowanych w ukladach pomiarowych pradu albo napiecia
przemiennego o czestotliwosci 50 Hz, zwanych dalej "przekladnikami".

2. Opis metod dodatkowych badan, zwiazanych z zatwierdzaniem typu, jest podany
w normach wymienionych w § 3 przepisów o przekladnikach.
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Warunki izakressprawdzania

§ 2.1. Sprawdzanie powinno odbywac sie w nastepujacych warunkach odniesienia:

1) temperatura: 23 oC:t 5 oC,

2) wilgotnosc wzgledna: ponizej 80 %.

2. Sprawdzanie pr~ekladników obejmuje czynnosci:

1) ogledziny zewnetrzne,

2) sprawdzenie wytrzymalosci elektrycznej izolacji,

3) sprawdzenie dokladn6~ci.

Ogledziny zewnetrzne

§ 3.1. Podczas ogledzin zewnetrznych nalezy sprawdzic, czy:

1) sa spelnione wymagania § 4-6 przepisów o przekladnikach,

2) nie ma wycieków oleju (dla przekladników olejowych), a w przypadku zaopatrzenia
przekladników we wskaznik oleju - równiez, czyjest odpowiednia ilosc oleju.

2. Nalezy odstapic od dalszego sprawdzania przekladników, które w wyniku ogledzin zew-
netrznych nie odpowiadaja wymaganiom §4-6 przepisów o przekladnikach lub maja wyciek
oleju.

Sprawdzanie wytrzymalosci elektrycznej izolacji

§ 4.1. Sprawdzenia wytrzymalosci elektrycznej izolacji uzwojenia pierwotnego przekladników
pradowych oraz przekladników napieciowych z dwoma izolowanymi zaciskami uzwojenia
pierwotnego dokonuje sie, doprowadzajac, w czasie 1 minuty, napiecie przemienne o cze-
stotliwosci 50 Hz i o wartosci, okreslonej w § 7 ust. 1 przepisów o przekladnikach, miedzy
wszystkie zaciski uzwojenia (lub uzwojen) pierwotnego, polaczone ze saba a ziemie. Obu-
dowe, rdzen Gezeli moga byc uziemione), zbiornik Gezeli wystepuje), wszystkie zaciski
uzwojenia wtórnego (uzwojen wtórnych) nalezy polaczyc ze soba, a nastepnie uziemic.

2. Jezeli uzwojenie pierwotne jest podzielone na dwie lub wiecej sekcji, to nalezy doprowadzic
kolejno miedzy zwarte zaciski jednej sekcji a zwarte polaczone z obudowa i uziemieniem
zaciski pozostalych sekcji uzwojenia pierwotnego, w czasie 1 minuty, napiecie przemienne
o czestotliwosci 50 Hz i o wartosci, okreslonej w § 7 ust. 4 przepisów o przekladnikach.

3. Sprawdzenia wytrzymalosci elektrycznej izolacji przekladników napieciowych napieciem
indukowanym dokonuje sie jednym z podanych sposobów:

1) przez przylozenie, w czasie 1 minuty, do uzwojenia pierwotnego napiecia prze-
miennego o czestotliwosci S'OHz i o wartosci, okreslonej w §7 ust. 1 przepisów o prze-
kladnikach, lub

2) przez przylozenie, w czasie 1 minuty, do uzwojenia wtórnego napiecia przemiennego
o czestotliwosci 50 Hz i o wartosci wystarczajacej do zaindukowania w uzwojeniu
pierwotnym napiecia o wartosci okreslonej w §7 ust. 1 przepisów o przekladnikach.
W czasie sprawdzenia jeden zacisk uzwojenia pierwotnego i po jednym z zacisków
uzwojen wtórnych nalezy polaczyc z obudowa i uziemic.

4. W celu zmniejszenia pradu magnesujacego do wartosci, wynikajacej z mocy granicznej,
zaleca sie stosowanie napiecia o podwyzszonej czestotliwosci; jezeli czestotliwosc nie prze-
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, kracza 100 Hz czas powinien wynosic 1 minute, a przy czestotliwosci powyzej 100 Hz czas
sprawdzenia t nalezy obliczyc ze wzoru:

t=120.fn
fb

w

gdzie:
t -czas sprawdzenia w sekundach,

/" -wartosc liczbowa czestotliwosci znamionowej w hercach,

1;, -wartosc liczbowa czestotliwosci podczas sprawdzania w hercach.

Czas trwania sprawdzenia t nie powinien byc krótszy niz 15 sekund.

5. Dla przekladników napieciowych z jednym izolowanym zaciskiem uzwojenia pier-
wotnego, sprawdzenia wytrzymalosci elektrycznej izolacji napieciem indukowanym
dokonuje sie zgodnie z ust. 3 i 4. Próba ta jest równowazna ze sprawdzeniem wy-
trzymalosci elektrycznej izolacji uzwojenia pierwotnego.

Sprawdzenia wytrzymalosci elektrycznej izolacji miedzyzwojowej przekladników prado-
wych dokonuje sie, zasilajac uzwojenie pierwotne przy otwartym uzwojeniu wtórnym lub
uzwojenie wtórne przy otwartym uzwojeniu pierwotnym napieciem przemiennym o cze-
stotliwosci 50 Hz i o wartosci, okreslonej w § 7 ust. 2 przepisów o przekladnikach.

2. Dla przekladników pradowych o wiecej niz jednym rdzeniu pomiarowym nalezy dokonac
sprawdzenia wedlug ust. 1 dla kazdego rdzenia pomiarowego.

§ 5.1.

§ 6.1. Sprawdzenia wytrzymalosci elektrycznej izolacji uzwojenia wtórnego przekladników
pradowych i napieciowych dokonuje sie, doprowadzajac, w czasie 1 minuty, miedzy zwarte
zaciski uzwojenia wtórnego a uziemiona obudowe napiecie przemienne o czestotliwosci
50 Hz i o wartosci, okreslonej w §7 ust. 3 przepisów o przekladnikach. Rdzen Gezeli moze
byc uziemiony), zbiornik Gezeli wystepuje) i wszystkie zaciski uzwojenia pierwotnego
(uzwojen pierwotnych) nalezy polaczyc ze soba, a nastepnie uziemic.

2. Jezeli jest wiecej niz jedno uzwojenie wtórne, lub gdy uzwojenie wtórne albo pierwotne jest
podzielone na sekcje, to nalezy doprowadzic, w czasie 1 minuty, napiecie przemienne
o czestotliwosci 50 Hz i o wartosci, okreslonej w §7 ust. 4 przepisów o przekladnikach
kolejno miedzy poszczególne uzwojenie wtórne lub sekcje a polaczone ze soba i uziemione
pozostale uzwojenia wtórne (lub sekcje).

§ 7. W celu sprawdzenia wytrzymalosci elektrycznej izolacji zacisku uzwojenia pierwotnego
przekladników napieciowych, przeznaczonego do uziemienia, nalezy doprowadzic miedzy
ten zacisk a uziemiona obudowe, w czasie 1 minuty, napiecie przemienne o czestotliwosci
50 Hz i o wartosci, okreslonej w §7 ust. 5 przepisów o przekladnikach.

§ 8.1. Sprawdzenia wytrzymalosci elektrycznej izolacji uzwojenia pierwotnego przekladników na-
pieciowych pojemnosciowych dokonuje sie jednym ze sposobów:

1) na kompletnym przekladniku,

2) osobno dla pojemnosciowego dzielnika napiecia i dla czesci indukcyjnej.

2. Na kompletnym przekladniku nalezy dokonac sprawdzenia wytrzymalosci elektrycznej
izolacji napieciem indukowanym zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4. Nie nalezy przykla-
dac napiecia do uzwojenia wtórnego.

3. Sprawdzenia wytrzymalosci elektrycznej izolacji pojemnosciowego dzielnika napiecia
dokonuje sie, doprowadzajac do zacisku liniowego dzielnika, w czasie 1 mi:auty, napiecie
przemienne o czestotliwosci 50 Hz i o wartosci, okreslonej w §7 ust. 1 przepisów o prze-
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kladnikach. Zacisk posredni dzielnika pozostaje wolny, a zacisk niskiego napiecia zwarty
z metalowa podstawa i uziemiony.

4. Wytrzymalosc elektryczna izolacji uzwojenia pierwotnego czesci indukcyjnej nalezy
sprawdzic zgodnie z §4 ust. 3 i 4. Napiecie powinno miec wartosc równa napieciu pro-
bierczemu, przypisanemu pojemnosciowemu dzielnikowi napiecia dzielonemu przez
wartosc przekladni dzielnika. W czasie próby nalezy zacisk uzwojenia pierwotnego,
przeznaczony do uziemienia oraz po jednym z zacisków uzwojen wtórnych polaczyc
z obudowa i uziemic.

§ 9.

5. Sprawdzenia wytrzymalosci elektrycznej izolacji niskonapieciowego zacisku pojem-
nosciowego dzielnika napiecia (bez urzadzenia sprzegajacego energetycznej teletransmisji
nosnej) dokonuje sie, doprowadzajac, w czasie l minuty, miedzy ten zacisk a uziemiona
metalowa podstawe napiecie przemienne o czestotliwosci 50 Hz i o wartosci, okreslonej
w §7 ust. 6 przepisów o przekladnikach.

Sprawdzenia wytrzymalosci elektrycznej izolacji uzwojenia wtórnego przekladników napie-
ciowych pojemnosciowych dokonuje sie zgodnie z §6 ust. 1 i 2.

§l 0.1. Amperomierz lub woltomierz, sluzacy do nastawiania punktów pomiarowych, powinien
mierzyc wartosc skuteczna pradu lub napiecia i spelniac wymagania klasy dokladnosci 0,5
udokumentowane swiadectwem uwierzytelnienia.

2. Przy sprawdzaniu wytrzymalosci elektrycznej izolacji uzwojenia pierwotnego przeklad-
ników napiecie nalezy mierzyc po stronie wysokiego napiecia za pomoca woltomierza wy-
sokiego napiecia, przekladnika napieciowego, pojemnosciowego lub oporowego dzielnika
napIeCia.

§ 11. Wynik sprawdzenia wytrzymalosci elektrycznej izolacji przekladników nalezy uznac za
dodatni, jezeli nie nastapi przeskok lub przebicie izolacji zewnetrznej lub wewnetrznej.

Sprawdzanie dokladnosci przekladników

§12.1. Bledy przekladników nalezy wyznaczac metoda mostkowa zerowa.

2. Kontrolnymi przyrzadami pomiarowymi, sluzacymi do wyznaczania bledów przekladników
sa:

l) przekladniki kontrolne,

2) mostki do pomiaru bledów przekladników,

3) obciazenia przekladników (skrzynki obciazen).

3. Przy legalizacji lub uwierzytelnianiu przekladników nalezy stosowac uwierzytelnione przy-
rzady pomiarowe.

4. Uklad pomiarowy nalezy podlaczyc zgodnie z instrukcja obslugi mostka do pomiaru bledów
przekladników.

5. Uklad zasilania powinien umozliwiac plynna regulacje pradu lub napiecia i nastawianie
punktów pomiarowych z bledem nie przekraczajacym :t 0,5 %.

6. Wartosci bledów przekladnika: przekladni L\ i katowego () nalezy obliczyc, uwzgledniajac
przy tym znaki bledów, ze wzorów:

L\ = L\b+ L\k(w procentach)
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° = Ob+ Ok(W minutach)

gdzie:

~io

~b i Ob

~ki8k

- wartosci bledów sprawdzanego przekladnika,

- wartosci bledów odczytane na mostku,

- wartosci poprawek, uwzgledniajace:

a) bledy przekladnika kontrolnego, podane w swiadectwie,

b) bledy wlasne ukladu pomiarowego, majace charakter bledu systema-
tycznego.

Bledy przekladnika kontrolnego podane w swiadectwie sa jednoczesnie poprawkami
(bez zmiany znaku), co wynika z wlasciwosci mostka do pomiaru bledów przeklad-
ników.

Przyklad:

Ab= +0,52 % Ak= -0,05 %
A = + 0,52 + (- 0,05)= + 0,47 %

8b= -20,7' 8k= + 1,5'
8 = - 20,7+ (+ 1,5)= -19,2'

7. Dokladnosc przekladników o wiecej niz jednym znamionowym obciazeniu (i przypisanej do
kazdego obciazenia innej klasy dokladnosci) nalezy sprawdzac osobno dla kazdego obcia-
zenia (i klasy dokladnosci).

Sprawdzanie dokladnosci przekladników pradowych

§ 13.1. Bledy przekladników pradowych nalezy wyznaczac z zachowaniem warunków:

l) suma obciazen, jakie stanowia dla przekladnika kontrolnego: uklad pomiarowy mostka,
przewody laczeniowe i amperomierz, powinna odpowiadac wartosci obciazenia, okre-
slonej w swiadectwie uwierzytelnienia przekladnika. Jezeli to konieczne nalezy podla-
czyc w szereg z amperomierzem opornik obciazajacy,

2) w czasie sprawdzania dokladnosci przekladnika nalezy stwierdzic, czy zaciski uzwojen
sa prawidlowo oznaczone. W przypadku blednego oznaczenia zacisków - o czym syg-
nalizuje wskaznik poprawnej biegunowosci mostka - przekladnik nie moze byc zale-
galizowany lub uwierzytelniony,

3) w czasie sprawdzenia nie wolno dokonywac zadnych zmian w ukladzie pomiarowym.
Przypadkowe otwarcie obwodu wtórnego (gdy w uzwojeniu pierwotnym plynie prad)
moze spowodowac niebezpieczny wzrost napiecia na zaciskach wtórnych i wymaga
ponownego rozmagnesowania. Rozmagnesowania przekladnika nalezy dokonac zgod-
nie z §5 ust. l, przy czym czas przeplywu pradu magnesujacego nalezy ograniczyc do
minimth'TI,a nastepnie zmniejszycjego wartosc w sposób plynny do zera,

4) sprawdzenia dokladnosci przekladnika nalezy dokonac na zgodnosc z § 8 ust. 1 i 2 oraz
z § 11 przepisów o przekladnikach,

5) dla przekladnika wielordzeniowego sprawdzenia dokladnosci danego uzwojenia pomia-
rowego nalezy dokonac zgodnie z § 8 ust. 3 i 4 przepisów o przekladnikach, z tym ze
sprawdza sie dokladnosc uzwojen klasy dokladnosci 0,5 i dokladniejszych,

6) sprawdzenia dokladnosci przekladnika z uzwojeniem pierwotnym wielosekcyjnym
nalezy dokonac:
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a) przy szeregowym polaczeniu sekcji,

b) przy równoleglym polaczeniu sekcji,

7) w przypadku przekladnika, którego uzwojenie pierwotne stanowi przewód przewlekany
przez otwór w obwodzie przekladnika, wystarczy sprawdzic dokladnosc tylko dla
amperozwoi znamionowych i jednokrotnego przewlekania.

2. WYnik sprawdzenia dokladnosci przekladnika pradowego nalezy uznac za dodatni, jezeli
zmierzone wartosci jego bledów nie przekraczaja wartosci bledów granicznych dopuszczal-
nych podanych w § 8 ust. 1 (tablica) przepisów o przekladnikach.

Sprawdzanie dokladnosci przekladników napieciowych

§ 14.1. Bledy przekladników napieciowych nalezy wyznaczac z zachowaniem warunków:

1) suma obciazen, jakie stanowia dla przekladnika kontrolnego: uklad pomiarowy mostka
i woltomierz Gezeli podczas sprawdzania nie jest wylaczony), powinna odpowiadac
wartosci obciazenia, okreslonej w swiadectwie uwierzytelnienia przekladnika. Jezeli to
konieczne, nalezy podlaczyc równolegle do zacisków woltomierza odpowiedni opornik
obciazajacy,

2) w czasie sprawdzania dokladnosci przekladnika nalezy stwierdzic, czy zaciski uzwojen
sa prawidlowo oznaczone. W przypadku blednego oznaczenia zacisków - o czym sy-
gnalizuje wskaznik poprawnej biegunowosci mostka - przekladnik nie moze byc zale-
galizowany lub uwierzytelniony,

3) w czasie sprawdzenia nie wolno dokonywac zadnych zmian w ukladzie pomiarowym,

4) sprawdzenia dokladnosci przekladnika nalezy dokonac na zgodnosc z §9 ust. 1 i 2 oraz
z § 11 przepisów o przekladnikach, .

5) w przypadku przekladnika napieciowego, majacego kilka uzwojen wtórnych,
sprawdzeniu dokladnosci podlega oddzielnie kazde uzwojenie zgodnie z §9 ust. 3 i 4
przepisów o przekladnikach, z tym ze sprawdza sie dokladnosc uzwojen klasy doklad-
nosci 0,5 i dokladniejszych,

6) sprawdzenia dokladnosci przekladnika napieciowego pojemnosciowego nalezy dokonac
na kompletnym przekladniku.

2. Przy seryjnej produkcji przekladników napieciowych jednego typu o znamionowym
napieciu pierwotnym ponizej 100 kV, klasy dokladnosci 0,2 i 0,5, dopuszcza sie
dokonywanie badan dokladnosci w sposób skrócony. W tym celu z partii, skladajacej sie
z 10 - 100 szt. przekladników nalezy wybrac w sposób losowy piec przekladników,
a nastepnie sprawdzic ich dokladnosc zgodnie z ust. 1 pkt 4. Jezeli otrzymane wartosci
bledów (dla kazdego pomiaru) znajduja sie w granicach bledów dopuszczalnych i nie róznia
sie miedzy soba wiecej niz o 10 % wartosci dopuszczalnej bledu, to bledy pozostalych
przekladników w partii mozna wyznaczyc tylko dla dwóch wartosci:

1) przy 80 % wartosci znamionowego napiecia pierwotnego i 25 % wartosci znamio-
nowego obciazenia,

2) przy 120 % wartosci znamionowego napiecia pierwotnego i 100 % wartosci znamio-
nowego obciazenia.

3. WYniksprawdzenia dokladnosci przekladnika napieciowego nalezy uznac za dodatni, jezeli
zmierzone wartosci jego bledów nie przekraczaja wartosci bledów granicznych dopuszczal-
nych podanych w §9 ust. 1 (tablica) przepisów o przekladnikach.
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Dokumentowanie wyników sprawdzenia

§ 15.1. Wyniki sprawdzenia przekladników nalezy umiescic w zapisce sprawdzania.

2. Przekladniki, przeznaczone do wspólpracy z licznikami energii elektrycznej, odpowiadajace
wymaganiom przepisów o przekladnikach, sa legalizowane. Naklada sie na nie cechy lega-
lizacyjne. Na zyczenie zglaszajacego mozna wystawic równiez swiadectwo legalizacji.
Okres waznosci dowodu legalizacji jest podany w § 14 ust. 2 przepisów o przekladnikach.

3. Przekladniki nie przeznaczone do wspólpracy z licznikami energii elektrycznej, odpowia-
dajace wymaganiom przepisów o przekladnikach, moga byc uwierzytelniane. Naklada sie na
przekladnikach ceche uwierzytelnienia. Okres waznosci dowodu uwierzytelnienia jest poda-
ny w § 15 ust. 2 przepisów o przekladnikach.

J

)

4. Cechy legalizacyjne lub uwierzytelnienia nalezy nakladac na przekladnikach tak, aby bez
ich uszkodzenia nie bylo mozliwe dokonanie jakichkolwiek zmian, mogacych miec wplyw
na wlasciwosci metrologiczne przekladników.

5. Przy okreslaniu niepewnosci pomiaru (podawanej w swiadectwach legalizacji lub uwierzy-
telnienia,wzglednie w protokolach badan typu) nalezy przestrzegac nastepujacych zalecen:

1) skladniki niepewnosci zlozonej (standardowej) powinny uwzgledniac co najmniej na-
stepujace zródla niepewnosci: bledy wszystkich przyrzadów kontrolnych (takze wzor-
ców) w ukladzie pomiarowym oraz niepewnosc, wynikajaca z niepowtarzalnosci
pomiarów,

2) dokladnosc odtwarzania parametrów odniesienia powinna zapewniac spelnienie wyma-
gan przepisów o przekladnikach bez koniecznosci stosowania poprawek na wynik
pomiarów oraz wyznaczania dodatkowego skladnika niepewnosci,

3) przy wyznaczaniu niepewnosci standardowej nalezy pomiary powtarzac lO-krotnie,
a w przypadku mniejszej ilosci pomiarów zastosowac wspólczynnik korekcyjny,

4) przy wyznaczaniu niepewnosci rozszerzonej nalezy niepewnosc zlozona standardowa
pomnozyc przez wspólczynnikpokrycia k = 2,

5) przy pomiarach wymagajacych wiekszej dokladnosci (np. przy sprawdzaniu prze-
kladników o wysokiej klasie dokladnosci) przy okreslaniu niepewnosci rozszerzonej
wskazane jest zastosowanie metody "efektywnej liczby stopni swobody".

Wyznaczona wartosc niepewnosci rozszerzonej pomiaru nie powinna przekraczac jednej
trzeciej wartosci bledów dopuszczalnych granicznych sprawdzanych przekladników (doty..
czy to zarówno bledów przekladni, jak i bledów katowych).

J

J
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31

ZARZADZENIE NR 45
PREZESA GLÓWNEGO URZEDU MIAR

z dnia 27 grudni~ 1994 r.

w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o mostkach do pomiaru bledów
przekladników

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz.
248) zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. Wprowadza sie przepisy metrologiczne o mostkach do pomiaru bledów przekladników,
stanowiace zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

Przepisy metrologiczne okreslaja wymagania, jakim powinny odpowiadac mostki do po-
miaru bledów przekladników podlegajace kontroli metrologicznej, warunki wlasciwego ich
stosowania oraz okresy waznosci dowodów kontroli metrologicznej.

§ 2.

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 1995r.

Prezes
Glównego Urzedu Miar

Krzysztof Mordzinski

Zalacznik do zarzadzenia nr 45
Prezesa Glównego Urzedu Miar

z dnia 27 grudnia 1994 r. (poz. 31)

PRZEPISY METROLOGICZNE O MOSTKACH DO POMIARU BLEDÓW
PRZEKLADNIKÓW

Postanowienia ogólne

§ 1. Przepisy dotycza mostków do pomiaru bledów przekladników pradowych i napieciowych
o czestotliwosci 50 Hz, zwanych dalej "mostkami".

W niniejszych przepisach sa zawarte wymagania, jakim powinny odpowiadac mostki przy
uwierzytelnianiu i zatwierdzaniu typu.

§ 2.

Wymagania, jakim powinny odpowiadac mostki

Konstrukcja. wykonanie ioznaczenia

§ 3.1. Konstrukcja mostków powinna umozliwiac nalozenie na nie cech uwierzytelnienia w taki
sposób, aby bez uszkodzenia cech nie bylo mozliwe dokonanie jakichkolwiek zmian,
mogacych miec wplyw na wlasciwosci metrologicznemostków.
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2. Zaciski, do których dolacza sie obwody pomiarowe, powinny byc oznaczone w sposób
trwaly i czytelny.

3. Mostek powinien byc zaopatrzony w schemat polaczen ukladu pomiarowego i opis obslugi.
Schemat i opis obslugi moga byc umieszczone na plycie czolowej lub na pokrywie mostka
albo w instrukcji obslugi dolaczonej do mostka.

4. Na plycie czolowej mostka lub na tabliczce znamionowej, trwale przymocowanej do
mostka, powinny byc wykonane w sposób trwaly i czytelny oznaczenia:

1) typ mostka,

2) nazwa lub znak wytwórcy,

3) numer fabryczny,

4) prady i napiecia znamionowe,

5) czestotliwosc znamionowa,

6) zakresy mierzonych bledów,

7) nadany znak zatwierdzenia typu.
...

Dokladnosc mostków

§ 4.1. Mierzone mostkiem bledy: przekladni i katowy nie powinny róznic sie od wartosci,
podanych na podzialkach mostka wiecej niz:

1) :l: 0,02% dla bleduprzekladni
:!: l' dla bledu katowego

- gdy mostek jest stosowany do sprawdzania przekladników klasy dokladnosci 0,2
i 0,5;

2) :!:0,01 % dla bledu przekladni
:l: l' dla bledu katowego

- gdy mostek jest stosowany do sprawdzania przekladników klasy dokladnosci 0,05
i 0,1;

3) :!:0,005 % dla bledu przekladni
:!:0,5' dla bledu katowego

- gdy mostek jest stosowany do sprawdzania przekladników klasy dokladnosci wyzszej
niz 0,05.

2. Blad ustawienia punktów zerowych na podzialkach bledu przekladni i bledu katowego
mostka nie powinien przekraczac polowy wartosci, podanych w ust. 1.

~.

3. Wskaznik poprawnej biegunowosci powinien zadzialac przy pradzie ponizej 2 A w ukladzie
pradowym i przy napieciu ponizej 70 V w ukladzie napieciowym.

4. Obciazenie, jakie stanowi mostek dla przekladników: kontrolnego
powinno róznic sie wiecej niz :!: 3 % od:

1) wartosci podanej przez wytwórce dla danego egzemplarza mostka
lub

2) wartosci podanej w poprzednim swiadectwie uwierzytelnienia.

5. Allperomierz lub woltomierz, sluzacy do nastawiania punktów pomiarowych przy
sprawdzaniu mostków, powinien mierzyc wartosc skuteczna pradu lub napiecia i (o ile nie
jest wbudowany w mostek) spelniac wymagania klasy dokladnosci 0,5, udokumentowane
swiadectwem uwierzytelnienia.

i sprawdzanego nie
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Warunki wlasciwego stosowania

§ 5. Mostki nalezy stosowac:

1) w temperaturze 23 oC:I:5 oC,

2) przy wilgotnosci wzglednej ponizej 80 %.

Dowody kontroli metrologicznej

§ 6.1. Mostek, odpowiadajacy wymaganiom przepisów, jest uwierzytelniany. Dowodem uwierzy-
telnienia jest cecha uwierzytelnienia.

2. Okres waznosci dowodu uwierzytelnienia mostków wynosi 4 lata, liczac od dnia 1 stycznia
tego roku, w którym uwierzytelnienie zostalo dokonane. Uwierzytelnienie traci waznosc
z chwila uszkodzenia lub skasowania cechy uwierzytelnienia.

§ 7. Termin, do którego mostki zatwierdzonego typu moga byc wprowadzone do obrotu lub
uzytkowania, jest okreslony w decyzji o zatwierdzeniu typu.

32

ZARZADZENIE NR 46
PREZESA GLÓWNEGO URZEDU MIAR

z dnia 27 grudnia 1994 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania mostków do pomiaru bledów
przekladników

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz.
248) zarzadza sie, co nastepuje:

§ 2.

Wprowadza sie instrukcje sprawdzania mostków do pomiaru bledów przekladników,
stanowiaca zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

Instrukcja sprawdzania okresla metody sprawdzania zgodnosci wlasciwosci mostków do
pomiaru bledów przekladników z wymaganiami przepisów metrologicznych o mostkach do
pomiaru bledów przekladników, wprowadzonych zarzadzeniem nr 45 Prezesa Glównego
Urzedu Miar z dnia 27 grudnia 1994 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 11, poz. 31),
zwanych dalej "przepisami o mostkach".

§ l.

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 1995r.

Prezes
Glównego Urzedu Miar

Krzysztof Mordzinski
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Zalacznik do zarzadzenia nr 46
Prezesa Glównego Urzedu Miar

z dnia 27 grudnia 1994 r. (poz. 32)

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA MOSTKÓW DO POMIARU BLEDÓW
PRZEKLADNIKÓW

Przedmiot sprawdzania

§ 1. Instrukcj a dotyczy sprawdzania mostków do pomiaru bledów przekladników pradowych
i napieciowych o czestotliwosci 50 Hz, zwanych dalej "mostkami".

Warunki i zakres sprawdzania

§ 2.1. Sprawdzanie powinno odbywac sie w nastepujacych warunkach odniesienia:

1) temperatura: 23 oC :!:5 oC,

2) wilgotnosc wzgledna: ponizej 80 %.

2. Sprawdzanie mostków obejmuje czynnosci:

1) ogledziny zewnetrzne,

2) sprawdzenie wskaznika poprawnej biegunowosci,

3) sprawdzenie dokladnosci wolto amperomierza Qezeli jest wbudowany w mostek),

4) sprawdzenie punktów zerowych,

5) sprawdzenie obciazenia, jakie stanowi mostek dla przekladników: kontrolnego i spraw-
dzanego,

6) sprawdzenie mierzonych mostkiem bledów: przekladni i katowego.

ogledziny zewnetrzne

;.

§ 3.1. Podczas ogledzin zewnetrznych nalezy sprawdzic, czy sa spelnione wymagania §3 prze-
pisów o mostkach.

2. Nalezy odstapic od dalszego sprawdzania mostków, które w wyniku ogledzin zewnetrznych
.nie odpowiadaja wymaganiom §3 przepisów o mostkach.

Sprawdzanie wskaznika poprawnej biegunowosci

§ 4.1. Uklad pomiarowy przy sprawdzaniu wskaznika poprawnej biegunowosci nalezy zmontowac
zgodnie z instrukcja obslugi mostka.

2. Wskaznik poprawnej biegunowosci powinien zadzialac przy wartosci pradu i napiecia,
okreslonej w § 4 ust. 3 przepisów o mostkach.



poz. 32 DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA NR 11/94 278

Sprawdzanie dokladnosci woltoamperomierza
(jezeli jest wbudowany w mostek)

§ 5.1. Sprawdzenia, czy woltoamperomierz spelnia wymagania dokladnosci 0,5 dokonuje sie,
porównujac jego wskazania ze wskazaniami przyrzadu kontrolnego klasy dokladnosci 0,2
i lepszej.

2. Sprawdzenia dokonuje sie dla kazdej wartosci znamionowego pradu i napiecia mostka
w nastepujacych punktach pomiarowych:

1) 5 %,20 %, 100 %,120 % pradu znamionowego,

2) 80 %, 100 %, 120 % napiecia znamionowego.

3. Uklad zasilania powinien umozliwiac plynna regulacje pradu lub napiecia i nastawianie
punktówpomiarowychz bledemnie przekraczajacym:!:0,5%.

Sprawdzanie punktów zerowych

§ 6.1. Uklad pomiarowyprzy sprawdzaniupunktówzerowychnalezyzmontowaczgodnie z in-
strukcja obslugi mostka.

2. Sprawdzenia dokonuje sie dla 100 % kazdej wartosci znamionowego pradu i napiecia
mostka.

3. Blad ustawienia punktów zerowych na podzialkach bledu przekladni i bledu katowego
powinien spelniac wymagania §4 ust. 2 przepisów o mostkach.

Sprawdzanie obciazenia, jakie stanowi mostek dla

przekladników: kontrolnego i sprawdzanego

§ 7.1. Sprawdzenie obciazenia, jakie stanowi mostek dla przekladników: kontrolnego i sprawdza-
nego, dokonuje sie za pomoca mostka pradu przemiennego lub kompensatora pradu
przemiennego o bledzie granicznym nie wiekszym niz ::I:O,1 %.

2. Uklad pomiarowy przy sprawdzaniu obciazenia nalezy zmontowac zgodnie z instrukcjami
obslugi przyrzadów: kontrolnego i sprawdzanego.

3. Sprawdzenia dokonuje sie dla kazdej wartosci znamionowego pradu i napiecia mostka w na-
stepujacych punktach pomiarowych:

1) 5 %, 20 %, 100 %, 120 % pradu znamionowego, a dla mostków o rozszerzonym zakre-
sie pracy dodatkowo dla 200 % pradu znamionowego,

2) 80 %, 100 %, 120 % napiecia znamionowego.

4. Zmierzone obciazenia powinny spelniac wymagania §4 ust. 4 przepisów o mostkach.

5. Uklad zasilania powinien umozliwiac plynna regulacje pradu lub napiecia i nastawianie
punktów pomiarowych z bledem nie przekraczajacym::I:0,5 %.
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Sprawdzanie mierzonych mostkiem bledów:
przekladni i pradowego

§ 8.1. Sprawdzenia dokonuje sie za pomoca mostka pradu przemiennego lub kompensatora pradu
przemiennego o bledzie granicznym nie wiekszym niz :f: 0,002 % - dla bledu przekladni
i :f: 0,2' - dla bledu katowego.

2. Uklad pomiarowy priy sprawdzaniu mierzonych mostkiem bledów nalezy zmontowac
zgodnie z instrukcjami obslugi przyrzadów: kontrolnego i sprawdzanego.

3. Podzialki bledu przekladni i bledu katowego mostka sprawdza sie jednoczesnie.

4. Mierzone mostkiem na jego podzialkach bledy: przekladni i katowy nalezy okreslac na
wszystkich zakresach pomiarowych co najmniej w trzech (uwierzytelnianie) lub w szesciu
(zatwierdzanie typu) punktach podzialki dla wartosci bledów dodatnich i ujemnych. Jednym
z tych punktów powinna byc wartosc koncowa zakresu pomiarowego.

5. Sprawdzenia dokonuje sie dla kazdej wartosci znamionowego pradu i napiecia mostka w na-
stepujacychpunktach pomiarowych:

l) 5 %, 120 % pradu znamionowego, a dla mostków o rozszerzonym zakresie pracy
dodatkowo dla 200 % pradu znamionowego,

2) 80 %, 120 % napiecia znamionowego.

6. Mierzone mostkiem bledy powinny spelniac wymagania §4 ust. l przepisów o mostkach.

7. Uklad zasilania powinien umozliwiac plynna regulacje pradu lub napiecia i nastawianie
punktów pomiarowych z bledem nie przekraczajacym :f: 0,5%.

Postepowanie przy zatwierdzaniu typu

§ 9. Przy zatwierdzaniu typu badania wymienione w §7 i 8 nalezy powtórzyc. Wynik badan
nalezy uznac za dodatni, jesli otrzymane wyniki kazdego pomiaru znajduja sie w granicach
bledów dopuszczalnych, podanych w §4 ust. l i 4 przepisów o mostkach i róznia sie miedzy
soba nie wiecej niz o 20 % wartosci bledów granicznych dopuszczalnych.

:;o

Dokumentowanie wyników sprawdzenia

§ 10.1. Wyniki sprawdzenia mostków nalezy odnotowac w zapisce sprawdzania.

2. Jezeli w wyniku sprawdzenia stwierdzono, ze mostek spelnia wymagania przepisów o most-
kach, to naklada sie na mostku ceche uwierzytelnienia. Okres waznosci dowodu uwierzy-
telnienia jest podany w §6 ust. 2 przepisów o mostkach.

3. Ceche uwierzytelnienia nalezy nalozyc na mostku tak, aby bez jej uszkodzenia nie bylo
mozliwe dokonanie jakichkolwiek zmian, mogacych miec wplyw na wlasciwosci metro-
logiczne mostka.
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ZARZADZENIE NR 47
PREZESA GLÓWNEGO URZEDU MIAR

z dnia 27 grudnia 1994 r.

w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o obciazeniach przekladników
(skrzynkach obciazen)

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz.
248) zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1.

§ 2.

§ 3.

§ 1.

§ 2.

Wprowadza sie przepisy metrologiczne o obciazeniach przekladników (skrzynkach
obciazen), stanowiace zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

Przepisy metrologiczne okreslaja wymagania, jakim powinny odpowiadac obciazenia
przekladników (skrzynki obciazen) podlegajace kontroli metrologicznej, warunki wlasciwe-
go ich stosowania oraz okresy waznosci dowodów kontroli metrologicznej.

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 1995r.

Prezes
Glównego Urzedu Miar

Krzysztof Mordzinski

Zalacznik do zarzadzenia nr 47
Prezesa Glównego Urzedu Miar

z dnia 27 grudnia 1994 r. (poz. 33)

PRZEPISY METROLOGICZNE O OBCIAZENIACH PRZEKLADNIKÓW
(SKRZYNKACH OBCIAZEN)

Postanowienia ogólne

Przepisy dotycza obciazen przekladników o wspólczynniku mocy cos <p= 0,8 indukcyjnym
i cos <p= 1, stosowanych w ukladach pomiarowych pradu przemiennego o czestotliwosci
50 Hz, zwanych dalej "skrzynkami obciazen".

W niniejszych przepisach sa zawarte wymagania, jakim powinny odpowiadac skrzynki
obciazen przy uwierzytelnianiu i zatwierdzaniu typu.

Wymagania, jakim powinny odpowiadac skrzynki obciazen

Konstrukcja. wykonanie ioznaczenia

§ 3.1. Konstrukcja skrzynek obciazen powinna umozliwiac nalozenie na nie cech uwierzytelnienia
w taki sposób, aby bez uszkodzenia cech nie bylo mozliwe dokonanie jakichkolwiek zmian,
mogacych miec wplyw na wlasciwosci metrologiczne skrzynek obciazen.
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,

2. Zaciski, do których dolacza sie obwody pomiarowe, powinny byc oznaczone w sposób
trwaly i czytelny.

3. Skokowy przelacznik zakresów Gesli jest zastosowany) nie powinien, w przypadku
pradowych skrzynek obciazen, powodowac przekroczenia wartosci pradu znamionowego
wobwodzie wtórnym przekladnika, jak równiez przerywac lub zwierac obwodu
pomiarowego; w przypadku napieciowych skrzynek obciazen - zwierac obwodu wtórnego
przekladnika.

.;,

4. Na plycie czolowej skrzynki obciazen lub na tabliczce znamionowej, trwale przymocowanej
do mostka, powinny byc wykonane w sposób trwaly i czytelny nastepujace oznaczenia:

1) nazwa lub znak wytwórcy,

2) znak fabryczny,

3) nadany znak zatwierdzenia typu,

4) numer fabryczny,

5) znamionowy prad lub napiecie,

6) czestotliwosc znamionowa,

7) obciazenie (obciazenia) znamionowe, wyrazone w woltoamperach (VA), omach (Q) lub
simensach (S),

8) znamionowy wspólczynnik mocy cos cp,

9) rezystancja zewnetrznych przewodów, laczacych skrzynke obciazen z obwodem
wtórnym przekladnika (dotyczy pradowych skrzynek obciazen),

10) obciazenie wstepne napieciowej skrzynki obciazen Gezeliwystepuje).

..

Dokladnosc skrzynek obciazen

...

§ 4.1. Skladowe czynna i bierna Gesli wystepuje) obciazenia nie powinny róznic sie od wartosci
znamionowych wiecej niz:

1) :f:3 % w zakresie 5 % - 120 % pradu znamionowego w przypadku pradowych skrzynek
obciazen,

2) :f:3 % w zakresie 80 % - 120 % napiecia znamionowego w przypadku napieciowych
skrzynek obciazen.

2. Pradowe skrzynki obciazen o rozszerzonym zakresie pracy powinny spelniac wymagania,
wymienione w ust. 1 pkt 1 dodatkowo dla 200 % pradu znamionowego.

.. 3. Amperomierz lub woltomierz, sluzacy do nastawiania punktów pomiarowych przy spraw-
dzaniu skrzynek obciazen, powinien mierzyc wartosc skuteczna pradu lub napiecia i spel-
niac wymagania klasy dokladnosci 0,5, udokumentowane swiadectwem uwierzytelnienia.

Warunki wlasciwego stosowania

§ 5. Skrzynki obciazen nalezy stosowac:

1) w temperaturze 23 oC :f: 5 oC

2) przy wilgotnosci wzglednej ponizej 80 %.

j
!

l
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Dowody kontrolimetrologicznej

§ 6.1. Skrzynka obciazen, odpowiadajaca wymaganiom przepisów, jest uwierzytelniana. Dowo-
dem uwierzytelnieniajest cecha uwierzytelnienia.

2. Okres waznosci dowodu uwierzytelnienia skrzynek obciazen wynosi 4 lata, liczac od dnia
1 stycznia tego roku, w którym uwierzytelnienie zostalo dO,konane.Uwierzytelnienie traci
waznosc z chwila uszkodzenia lub skasowania cechyuwierzytelnienia.

§ 7. Termin, do którego skrzynki obciazen zatwierdzonego typu moga byc wprowadzone do
obrotu lub uzytkowania,jest okreslony w decyzji o zatwierdzeniu typu.

34

ZARZADZENIE NR 48
PREZESA GLÓWNEGO URZEDU MIAR

z dnia 27 grudnia 1994 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania obciazen przekladników
(skrzynek obciazen)

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz.
248) zarzadza sie, co nastepuje:

§ 2.

Wprowadza sie instrukcje sprawdzania obciazen przekladników (skrzynek obciazen), stano-
wiaca zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

Instrukcja sprawdzania okresla metody sprawdzania zgodnosci wlasciwosci obciazen
przekladników z wymaganiami przepisów metrologicznych o obciazeniach przekladników
(skrzynkach obciazen), wprowadzonych zarzadzeniem nr 47 Prezesa Glównego Urzedu
Miar z dnia 27 grudnia 1994 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 11, poz. 33), zwanych
dalej "przepisami o skrzynkach obciazen".

§ 1.

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 1995r.

Prezes

GlównegoUrzedu Miar

Krzysztof lvfordzinski
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Zalacznik do zarzadzenia nr 48
Prezesa Glównego Urzedu Miar

z dnia 27 grudnia 1994 r. (poz. 34)

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA OBCIAZEN PRZEKLADNIKÓW
(SKRZYNEK OBCIAZEN)

Przedmiot sprawdzania

§ 1. Instrukcja dotyczy sprawdzania obciazen wtórnych przekladników pradowych i napie-
ciowych, stosowanych podczas sprawdzania dokladnosci tych przekladników w ukladach
pomiarowych pradu lub napiecia przemiennego o czestotliwosci 50 Hz, zwanych dalej
"skrzynkami obciazen".

Warunki i zakres sprawdzania
~
!

i
I..

§ 2.1. Sprawdzenie powinno odbywac sie w nastepujacych warunkach odniesienia:

1) temperatura: 23 oC :f:5 oC,

2) wilgotnosc wzgledna: ponizej 80 %.

2. Sprawdzanie skrzynek obciazen obejmuje czynnosci:

1) ogledziny zewnetrzne,

2) wyznaczenie wartosci skladowych obciazenia: czynnej i biernej (dla skrzynek obciazen
o wspólczynniku mocy cos <p= 0,8 indukcyjnym) lub czynnej (dla skrzynek obciazen
o wspólczynniku mocy cos <p= 1).

Ogledziny zewnetrzne

'"

§ 3.1. Podczas ogledzin zewnetrznych nalezy sprawdzic, czy sa spelnione wymagania §3 przepi-
sów o skrzynkach obciazen.

2. Nalezy odstapic od dalszego sprawdzania skrzynek obciazen, które w wyniku ogledzin
zewnetrznych nie odpowiadaja wymaganiom §3 przepisów o skrzynkach obciazen.

I
...

Wyznaczanie wartosci skladowych obciazenia

§ 4.1. Wyznaczania wartosci skladowych obciazenia skrzynek obciazen dokonuje sie za pomoca
mostka pradu przemiennego lub kompensatora pradu przemiennego o bledzie granicznym
nie wiekszym niz :f:0,1 %.

2. Uklad pomiarowy nalezy zmontowac zgodnie z instrukcja obslugi mostka lub kompen-
satora.

;

i
i
i
i
!
!
I

t

3. Sprawdzenia, czy sa spelnione wymagania dotyczace skladowych: czynnej i biernej obcia-
zenia, okreslone w § 4 przepisów o skrzynkach obciazen, dokonuje sie dla kazdej wartosci
obciazenia, opisanej na skrzynce obciazen w krancowych wartosciach zakresu pradu lub
napiecia znamionowego skrzynki obciazen, podanych w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 przepisów
o skrzynkach obciazen, a dla pradowych skrzynek o rozszerzonym zakresie pracy - równiez
dla wartosci pradu, podanej w § 4 ust. 2 przepisów o skrzynkach obciazen.
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4. Uklad zasilania powinien umozliwiac plynna regulacje pradu lub napiecia i nastawianie
punktówpomiarowychz bledemnieprzekraczajacym~ 0,5 % .

5. Przy zatwierdzaniu typu badanie wymienione w ust. 3 nalezy powtórzyc. Wynik badan
nalezy uznac za dodatni, jesli otrzymane wyniki kazdego pomiaru znajduja sie w granicach
bledów dopuszczalnych, podanych w §4 przepisów o skrzynkach obciazen i róznia sie mie-
dzy soba nie wiecej niz Q20 % wartosci bledów granicznych dopuszczalnych.

Dokumentowanie wyników sprawdzenia

§ 5.1. Wyniki sprawdzenia skrzynek obciazen nalezy odnotowac w zapisce sprawdzania.

2. Jezeli w wyniku sprawdzenia stwierdzono, ze skrzynka obciazen spelnia wymagania
przepisów o skrzynkach obciazen, to naklada sie na skrzynce obciazen ceche uwierzytel-
nienia. Okres waznosci dowodu uwierzytelnienia jest podany w §6 ust. 2 przepisów
o skrzynkach obciazen.

3. Ceche uwierzytelnienia nalezy nalozyc na skrzynce obciazen tak, aby bez uszkodzenia cechy
nie bylo mozliwe dokonanie jakichkolwiek zmian, mogacych miec wplyw na wlasciwosci
metrologiczne skrzynki obciazen.

Redakcja: Biuro Prawne Glównego Urzedu Miar, 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2.
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