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PODSTAWOWE POJĘCIA

System  elektroenergetyczny - zbiór  urządzeń  służących  do  wytwarzania,
przetwarzania,  rozdzielania  i  użytkowania  energii  elektrycznej  wraz  z  ich
funkcjonalnymi  powiązaniami  i  wspólnym  zarządzaniem  (głównie  sterowaniem).
System  elektroenergetyczny  stanowią:  elektrownie;  sieci  elektroenergetyczne
wysokiego, średniego i niskiego napięcia; stacje elektroenergetyczne oraz urządzenia
odbiorcze.

Sieć  elektroenergetyczna - zespół  urządzeń  służących  do  przesyłania  i
rozdzielania energii elektrycznej.

Linia elektroenergetyczna - zespół przewodów, odpowiednio izolowanych i
należących do tego samego obwodu elektrycznego, przeznaczonych do przesyłania
energii elektrycznej (obejmuje: linie napowietrzne i linie kablowe).

Stacja  elektroenergetyczna - kompleks  urządzeń  stanowiących  punkty
węzłowe  lub  rozgałęźne  sieci  elektroenergetycznej,  względnie  punkty  powiązania
sieci elektroenergetycznej ze źródłami energii lub odbiorcami.

Stacja  transformatorowa - zespół  urządzeń  przeznaczonych  do  zmiany
napięcia  przesyłowego.  Główny  element  stacji  -  transformator  lub  grupa
transformatorów.

Stacja transformatorowo-rozdzielcza - zespół  urządzeń przeznaczonych  do
przetwarzania  i  rozdziału  energii  elektrycznej  (do  obwodów  odbiorczych)  przy
różnych poziomach napięć.

Stacja  rozdzielcza - stacja  w  której  występuje  tylko  rozdział  energii  z
obwodów zasilających do obwodów odbiorczych przy tym samym napięciu.

Rozdzielnica - zespół  urządzeń  elektroenergetycznych,  składający  się  z:
aparatury  rozdzielczej;  zabezpieczeniowej;  pomiarowej;  sterowniczej  i
sygnalizacyjnej wraz z szynami zbiorczymi; elementami izolacyjnymi; konstrukcją
mechaniczną  i  osłonową,  tworzący  układ  przeznaczony  do  rozdziału  energii  na
jednym poziomie napięciowym.

Pole  rozdzielnicy - element  rozdzielnicy  składający  się  z  toru  prądowego  i
obwodów pomocniczych wraz z wyposażeniem i konstrukcją.

Napięcie  znamionowe - napięcie  (podawane  najczęściej  jako
międzyprzewodowe)  na  które  poszczególne  elementy  i  urządzenia  systemu
elektroenergetycznego zostały zaprojektowane i przy którym pracują.

Prąd  znamionowy - maksymalna  dopuszczalna  wartość  skuteczna  prądu,
który przepływając przez tor prądowy łącznika elektrycznego, przewód lub szynę nie
spowoduje przekroczenia dopuszczalnej temperatury długotrwałej.

Przyłącze - kabel lub linia napowietrzna łącza sieć dystrybucyjną ze złączem.
Złącze -  urządzenie  elektroenergetyczne  łączące  sieć  rozdzielczą

(dystrybucyjną) z wewnętrzną linią zasilającą.
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