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UREĐENJE SREDNJENAPONSKIH OBRAČUNSKIH MJERNIH MJESTA 

SAŽETAK 

Na početku provedbe Programa uređenja obračunskih mjernih mjesta sa dvosustavnim 
mjerenjem [1] u transformatorskim stanicama 10(20)/0,4 kV na distribucijskom području HEP - ODS 
d.o.o., Elektre Zagreb aktivno je bilo oko 130 srednjenaponskih obračunskih mjernih mjesta sa 
dvosustavnim mjerenjem od sveukupno oko 315 obračunskih mjernih mjesta na srednjem naponu. 

Izvođenje radova na uređenju dvosustavnih mjernih mjesta u trosustavna mjerna mjesta, na 
području Elektre Zagreb planirano je tijekom tri godine: 

 2010. - 2011. Uređeno 46 obračunskih mjernih mjesta, 

 2011. - 2012. Do sada uređena većina od planiranih 45 obračunskih mjernih mjesta, 

 2012. - 2013. Planirano uređenje preostalih obračunskih mjernih mjesta sa dvosustavnim 
mjerenjem. 

Cilj referata je opisati iskustva Elektre Zagreb u provođenju Programa uređenja obračunskih 
mjernih mjesta sa dvosustavnim mjerenjem, te opis cijelog procesa i problematike od prikupljanja i 
provjere podataka, pregleda mjernih mjesta, dogovaranja termina radova te u konačnici izvođenja radova. 

Ključne riječi:  Dvosustavna obračunska mjerna mjesta, trosustavna obračunska mjerna 
mjesta 

ARRANGEMENT OF MEDIUM VOLTAGE MEASUREMENT POINTS 

SUMMARY 

At the beginning of the Program planning of two-system measurement points [1] in substations 
10(20)/0.4 kV distribution area of HEP - ODS d.o.o., Elektra Zagreb was active around 130 medium two-
system measurement points, a total of about 315 measurement points at medium voltage. 

Carrying out renovation works of two-system measurement points in the three-system 
measurement points, in Elektra Zagreb is planned over three years: 

 2010. - 2011. Reconstructed 46 measurement points, 

 2011. - 2012. So far reconstruct most of the planned 45 measurement point, 

 2012. - 2013. The planned reconstruction of the remaining two-system measurement points. 

The aim of this paper is to describe the experience of Elektra Zagreb in implementing the 
Program planning of two-system measurement points [1] and description of the whole process and the 
problems of the initial data collection and verification of data, review measurement points, agree of terms 
to work and ultimately works. 
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1. UVOD 

Program uređenja obračunskih mjernih mjesta sa dvosustavnim mjerenjem [1] izradila je Radna 
skupina na razini HEP-ODS-a u lipnju 2009. godine. Zbog velikog broja dvosustavnih mjernih mjesta 
njihovo uređenje zahtjeva znatna financijska ulaganja stoga su unutar programa postavljeni kriteriji kojima 
se određuju prioriteti u provođenju uređenja. 

Obračunska mjerna mjesta provjeravana su na četiri kriterija temeljem teorije mjerenja baziranoj na 
Blondelovom teoremu, koji kaže da se u sustavu sa N vodiča točno mjerenje ukupne električne snage 
ostvaruje sa N-1 wattmetrom čije su strujne grane smještene u N-1 vodičima, a naponske grane priključene 
između N-1 vodiča i N-toga vodiča u kojemu nije smještena strujna grana wattmetra. Temeljem Blondelovog 
teorema u srednjenaponskim mrežama gdje nema nulte struje kroz zemlju odnosno uzemljenje dijelove mreže 
koja onda predstavlja četvrti vodič, točno mjerenje električne snage ostvaruje se s dva wattmetra odnosno 
dvosustavnim mjerenjem, Aronov spoj. U srednjenaponskim mrežama sa izoliranim zvjezdištem nema 
mogućnosti zatvaranja nulte struje kroz zemlju pa mjerenje može biti dvosustavno, dok u srednjenaponskim 
mrežama sa uzemljenim zvjezdištem postoji mogućnost zatvaranja nulte struje kroz zemlju stoga mjerenje 
treba biti trosustavno. 

Obračunska mjerna mjesta koja su zadovoljila četiri kriterija temeljem Blondelova teorema, 
provjeravaju se na daljnjih osam kriterija, temeljem Biltena HEP-a 246 Tehnički uvjeti za obračunska 
mjerna mjesta u nadležnosti HEP-ODS-a [2] i Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerne 
transformatore u mjernim grupama za mjerenje električne energije [5]. 

Uređenju dvosustavnih obračunskih mjernih mjesta u transformatorskim stanicama 10(20)/0,4 kV 
pristupilo se zbog zadovoljavanja uvjeta iz Programa uređenja obračunskih mjernih mjesta sa 
dvosustavnim mjerenjem [1] i Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom [3], te starosti mjernih 
mjesta, od razdoblja elektrifikacije do 80-ih godina prošlog stoljeća, gdje se postavlja pitanje provjere 
tehničke ispravnosti svih komponenata obračunskog mjerenja, a poglavito strujnih i naponskih mjernih 
transformatora te sekundarnih mjernih vodova. 

Problemi u točnosti mjerenja pojavljuju se i kod strujnih mjernih transformatora velike nazivne struje, a 
opterećenja manjeg od 50% nazivnog jer u tome slučaju mjerenje više nije u razredu točnosti strujnih mjernih 
transformatora. Upotrebom strujnih mjernih transformatora razreda točnosti 0,5S taj je problem otklonjen jer je 
točnost mjerenja u navedenom razredu već od 10% nazivnog opterećenja strujnih mjernih transformatora. 
Točnost mjerenja je upitna i zbog povećanih gubitaka kod dugačkih mjernih vodova malog presjeka, mjernih 
vodova bez plašta koji nisu zaštićenim od utjecaja magnetskih polja energetskih kabela, ugradnje suvremenih 
elektroničkih brojila male snage čime je opterećenje strujnih i naponskih mjernih transformatora značajno 
smanjeno, te se može pretpostaviti da je povećana mjerna nesigurnost za novonastale pogonske uvjete. 

2. PRIPREMNE AKTIVNOSTI I PROVEDBA UREĐENJA OBRAČUNSKIH MJERNIH MJESTA 

Nakon razmotrenih kriterija iz Programa uređenja obračunskih mjernih mjesta sa dvosustavnim 
mjerenjem [1], donesena je odluka da se dvosustavna obračunska mjerna mjesta na srednjem naponu u 
transformatorskim stanicama 10(20)/0,4 kV, koja ne zadovoljavaju zadane kriterije rekonstruiraju u 
trosustavna mjerna mjesta u periodu od 3 godine, a prema kriteriju najveće potrošnje u zadnje dvije godine. 

Prije izrade tehničke specifikacije za javno nadmetanje potrebno je bilo prikupiti sve podatke o 
dvosustavnim obračunskim mjernim mjestima na srednjem naponu na području Elektre Zagreb, analizirat 
podatke i odrediti prioritete. 

Po pojedinom mjernom mjestu prikupljani su sljedeći podaci: 

 Šifra obračunskog mjernog mjesta, 

 Naziv i adresa kupca, 

 Broj transformatorske stanice, 

 Podaci o vlasništvu transformatorske stanice, 

 Tip srednjenaponskog postrojenja i nazivni napon, 

 Podaci o strujnim i naponskim mjernim transformatorima, mjernim vodovima i brojilima, 

 Priključna snaga prema elektroenergetskoj suglasnosti, 

 Podaci o potrošnji električne energije za protekle dvije godine, 

 Maksimalna zabilježena snaga po mjernom mjestu za protekle dvije godine. 
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Za sva odabrana mjerna mjesta trebalo je dodatno provjeriti uz gore navedene podatke da li je u 
postupku izdavanje nove elektroenergetske suglasnosti, na primjer radi povećanja priključne snage. 

Obračunska mjerna mjesta kod kojih je zabilježeno prekoračenje maksimalne priključne snage u 
protekle dvije godine posebno su razmatrana, neovisno o poslanim obavijestima kupcima vezano za 
prekoračenje. S takvim kupcima se kontaktiralo kako bih se točno utvrdilo da li im je u planu povećanje 
zakupljene snage. 

Provjereno je da li su mjerna mjesta i dalje aktivna jer se znalo dogoditi da je kupac prešao na 
niskonaponsko mjerenje od vremena prikupljanja podataka o svim mjerenjima na srednjem naponu. Kod 
obračunskih mjernih mjesta sa znatnim padom potrošnje električne energije u posljednjoj promatranoj 
godini, bilo je potrebno provjeriti s kupcima da li se radi o trajnom ili privremenom padu potrošnje 
električne energije. U nekoliko slučajeva se radilo o trajnom padu potrošnje električne energije pa se 
odustalo od uređenja tih mjernih mjesta. 

Nakon završenog prikupljanja podataka uslijedio je obilazak te pregled svih mjernih mjesta radi 
utvrđivanja stanja mjernog polja srednjenaponskog postrojenja, lokacije mjernog ormarića i brojila 
električne energije te provjere prikupljenih podataka. 

Uslijedila je priprema dopisa koji su poslani kupcima u kojemu je objašnjena potreba za 
uređenjem mjernog mjesta i vremensko trajanje iskapčanja za izvođenje radova. Od kupaca je traženo da 
predlože tri termina za izvođenje radova na uređenju mjernog mjesta u dva predložena mjeseca te 
odgovornu osobu za koordinaciju radova. Traženo je da navedu svoje zahtjeve i potrebe vezano za 
obračunsko mjerno mjesto što se u prvom redu odnosi na izlazne impulse iz brojila kako bi mogli pratiti 
svoju potrošnju. Nakon dostavljenih prijedloga termina radova, izrađen je terminski plan izvođenja radova 
i kupci su obaviješteni cca. dva tjedna prije izvođenja radova. 

Kod velikog broja obračunskih mjernih mjesta brojilo električne energije bilo je smješteno na 
neadekvatnom mjestu. Stoga je prilikom pregleda mjernih mjesta određeno novo mjesto za smještaj 
mjernog ormarića s izravnim pristupom ovlaštenim osobama na što manjoj udaljenosti od mjernog polja i 
pod ključem Elektre Zagreb, kako je i propisano Općim uvjetima za opskrbu električnom energije [2]. 

Za svako obračunsko mjerno mjesto koje je uređeno prema Programu uređenja obračunskih 
mjernih mjesta sa dvosustavnim mjerenjem [1]: 

 Izdana je nova elektroenergetska suglasnost sa podacima o novo ugrađenoj opremi, 
prijenosnom omjeru strujnih mjernih transformatora, nazivnom naponu priključenja i svim 
ostalim podacima koji su promijenjeni, 

 Ažurirana je jednopolna shema transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV unutar koje je 
srednjenaponsko mjerenje, 

 Promijenjena je obračunska konstanta u aplikaciji Billingu, gdje je to bilo potrebno, zbog 
obračuna potrošnje električne energije. 

U prvoj godini uređenja, uređivana su mjerna mjesta kupaca sa najvećom potrošnjom električne 
energije koji imaju najveće zahtjeve za isporukom električne energije, stoga se udovoljilo njihovim 
zahtjevima da se radovi obave za vrijeme vikenda, radi obostranog interesa. 

U drugoj godini uređenja, uređuju se mjerna mjesta kupaca sa manjom potrošnjom električne 
energije pa se radovi mogu organizirati radnim danom, a u iznimnim situacijama subotom i nedjeljom. 

3. KARAKTERISTIKE OPREME 

Karakteristike odabrane opreme za uređenje obračunskih mjernih mjesta (strujni i naponski 
mjerni transformatori, mjerni vodovi i ostala oprema u mjernom ormariću) su u skladu s Programom 
uređenja obračunskih mjernih mjesta sa dvosustavnim mjerenjem [1] i Mrežnim pravilima 
elektroenergetskog sustava [4]. 

Strujni i naponski mjerni transformatori predviđeni za uređenje dvosustavnih mjernih mjesta su 
predviđeni za nazivni napon 20 kV, upravo iz razloga da se u trenutku prelaska na nazivni napon mreže  
20 kV ne bi morala kupovati i ugrađivati nova mjerna oprema. Iznimka je učinjena na nekoliko 
srednjenaponskim postrojenjima malih dimenzija mjernog polja, takozvana postrojenja „suženog koraka“, 
gdje su ugrađivani neprespojivi naponski mjerni transformatori nazivnog napona 10 kV. 
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U sva ostala srednjenaponska postrojenja ugrađivani su prespojivi 10(20) kV naponski mjerni 
transformatori koji se mogu u slučaju zamjene postojećeg srednjenaponskog postrojenja ugraditi u novo 
srednjenaponsko postrojenje. 

U srednjenaponskim postrojenjima gdje je ugradnjom novih strujnih i naponskih mjernih 
transformatora došlo do smanjenja izolacijskog razmaka između uzemljenih dijelova i međusobno, 
ugrađene su izolacijske pregrade nazivnog napona 20 kV. 

Uređenje srednjenaponskih obračunskih mjernih mjesta provedeno je u zrakom izoliranim 
srednjenaponskim postrojenjima različitih proizvođača: TSN, Končar, Drisscher, Energoinvest, 
Hidromontaža i drugi, Slike 1. do 4. 

   

Slika 1. SN postrojenje TSN BN1K-12  Slika 2. SN postrojenje TSN BN1K-24 
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Slika 3. SN postrojenje TSN BN4K-24   Slika 4. SN postrojenje EM 

U mjerna polja srednjenaponskog postrojenja gdje zbog male visine nije bilo moguće ugraditi 
klasične cijevne srednjenaponske osigurače, korišteni su osigurači u kućištu koji se montiraju direktno na 
naponske mjerne transformatore, Slika 5. 

 

Slika 5. SN osigurači u kućištu 

Prijenosni omjeri strujnih mjernih transformatora odabrani su da zadovoljavaju nazivnu struju 
prema priključnoj snazi iz elektroenergetske suglasnosti na naponu 10 kV i 20 kV, tako da ih u trenutku 
prelaska na nazivni napon 20 kV nije potrebo mijenjati već samo prespojiti na niži prijenosni omjer. 

Mjerni vodovi korišteni za strujne grane su tipa NYCY presjeka 6x2,5/2,5 mm
2
 (6x4/4 mm

2
), a za 

naponske grane tipa NYCY presjeka 4x2,5/2,5 mm
2
. Vodovi su zaštićeni bakrenim plaštom od vanjskih 

smetnji, a plašt je potrebno uzemljiti na oba kraja, kod mjernih transformatora u srednjenaponskom 
postrojenju i u ormariću mjerenja na sabirnicu uzemljenja. 
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Slika 6. Mjerni ormarić 

Mjerni ormarić sadržava elektroničko višefazno brojilo sa internim ili eksternim komunikacijskim 
modulom, tri jednopolna automatska prekidača i tri odvodnika prenapona, telefonsku utičnicu za 
slučajeve gdje nema GSM signala pa se komunikacija ostvaruje telefonskom linijom, redne stezaljke za 
priključak kabela i uvodnice sa brtvama za uvođenje kabela. Zaključavanje mjernog ormarića je izvedeno 
mul-t-lock polucilindrom iz sustava zaključavanja Elektre Zagreb. 

4. ZAKLJUČAK 

Kvalitetna priprema podataka, organiziranost tijekom izvođenja radova i kvalitetan program po 
kojem se radovi trebaju planirati su ključni za dobro izvođenje poslova. 

Povećana je točnost obračunskog mjerenja uređenjem dvosustavnih mjernih mjesta u 
trosustavna mjerna mjesta, zamjenom stare dotrajale opreme lošijih karakteristika te ugradnjom nove 
opreme boljih karakteristika koja je u skladu s novim tehničkim uvjetima. Izmještanjem mjernog ormarića 
na vidljivo i izravno pristupačno mjesto smanjena je mogućnost neovlaštene potrošnje električne energije. 
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