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OPIS TECHNICZNY  
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

UZBROJENIE TERENU PODKARPACKIEGO  
PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO 

STREFA S1-3 – JASIONKA  

PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE SN i NN ORAZ ROZDZIELNIA 

SIECIOWA RG SN 15/0,4kV

1. OPIS TECHNICZNY 
1.1. Przedmiot inwestycji. 

Opracowany projekt dotyczy zasilania energi� elektryczn� rozdzielni 

�redniego napi�cia, RG SN 15kV, oraz zasilania liniami nN 

przepompowni �cieków i wód deszczowych, które s� zlokalizowane na 

terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego - Strefa S1-3 

w Jasionce.  

Projekt obejmuje:  

• dwie linie kablowe SN 15kV stanowi�ce wpi�cie w lini� kablow�

SN 15kV relacji GPZ 110/15kV Zaczernie – RS Taj�cina  

• linie kablowe nN zasilaj�ce przepompownie �cieków i wód 

deszczowych na terenie PPNT. 

• zł�cza pomiarowe przepompowni PP1, PP2, PD1, PD2 

• rozdzielnia główna sieciowa RG SN 15kV 

1.2. Istniej�cy stan zagospodarowania terenu. 
Teren lokalizacji inwestycji poło�ony jest na działkach, które s�

wyszczególnione w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Na terenie 

tym nie wyst�puj� obiekty kubaturowe. Teren jest wolny od g�stych 

zasadze� drzew i krzewów. Posiada płaskie ukształtowanie.  

1.3. Istniej�ce uzbrojenie działki. 
Przez teren inwestycji przebiega: 

• gminna sie� wodoci�gowa φ200 biegn�ca ze stacji uzdatniania w 

Taj�cinie. 

• sie� kanalizacji deszczowej Dn 500 i DN 600 biegn�ca z Portu 

Lotniczego Jasionka 

• sie� gazu wysokopr��nego dn100  

• rowy odwadniaj�ce  

• sieci teletechniczne  
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1.4. Projektowane zagospodarowanie działki. 
Projektowane linie kablowe SN 15kV i nN nie wpływaj� na zmian�

zagospodarowania terenu. 

1.5. Projektowane obiekty kubaturowe. 
− Rozdzielnia Główna Sieciowa RG SN 15kV. 

Kontenerowa stacja transformatorowa w obudowie betonowej typu 

MRw-bS 20/630-20 (z jednostk� transformatorow� 630kVA). 

Wymiary stacji: długo�� 14,3m; szeroko�� 4,4m; wysoko�� 2,7m 

Powierzchnia zabudowy: 62,92m
2
. 

Kubatura: 170,0m
3
.  

1.6. Projektowane uzbrojenie terenu. 
1.6.1. Linie kablowe SN 15kV 
Zasilanie projektowanej Rozdzielni Głównej RG SN 15kV PPNT w 

Jasionce projektuje si� jako wpi�cie w istniej�c� lini� kablow� SN 15kV 

relacji GPZ 110/15kV Zaczernie – RS Taj�cina. 

Odgał�zienie projektuje si� dwoma liniami kablowymi typu 3 x 

XRUHAKXS 1x 240mm
2
. Miejsce odgał�zienia zaznaczono na planie 

zagospodarowania terenu  

1.6.1.1. Charakterystyka techniczna 
− Dwie linie kablowe SN 15kV 3 x XRUHAKXS 1 x 240mm

2

długo�ci – 1490m ka�da, 

− głowica kablowa typ POLT-24D/1XI-L16 Raychem – szt.6 

− mufy przelotowe dla kabli jedno�yłowych 15kV typ POLJ 

24/1x240 lub SXSU 5131 – szt. 12 

1.6.1.2. Trasa linii kablowych SN. 
Tras� linii kablowej ustalono z uwzgl�dnieniem nast�puj�cych zasad: 

− uzgodnienie przebiegu trasy z wła�cicielami działek, 

− starano si� wybra� tras� prowadzon� maksymalnie wzdłu� dróg, tak 

by zapewni� dost�p do kabli w czasie eksploatacji, 

− zako�czenie kabli w rozdzielni SN 15kV rozdzielni RG na terenie 

PPNT 

Trasy przebiegu projektowanych linii kablowych przedstawiono na 

zał�czonych mapach. 

1.6.1.3. Dobór linii kablowych. 
Typ kabla zasilaj�cego rozdzielni� RG SN 15kV jak równie� przekrój �ył 

został zdefiniowany w warunkach przył�czenia RZE Dystrybucja 

Rzeszów. B�dzie to linia kablowa 20kV (praca 15kV) typu 3 x 
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XRUHAKXS 1 x 240mm
2
. Proponuje si� uło�enie �ył w układzie 

„trójk�tnym”. 

1.6.1.4. Układanie kabli. 
Gł�boko�� uło�enia kabla w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni 

ziemi do górnej powierzchni kabli winna wynosi� 80cm i 90cm (u�ytki 

rolne). Promie� gi�cia nie powinien by� mniejszy od podanego przez 

producenta kabla, dla kabli jedno�yłowych wynosi on 20-krotn�

zewn�trzn� �rednic� kabla. 

Kabel nale�y układa� na dnie wykopu na warstwie piasku o grubo�ci co 

najmniej 10cm. Uło�ony kabel lini� falist� nale�y zasypa� warstw� piasku 

o grubo�ci co najmniej 10cm, nast�pnie warstw� rodzimego gruntu 

25÷35cm i  przykry� foli� koloru czerwonego, grubo�ci folii co najmniej 

0,3mm. Kraw�dzie folii powinny wystawa� co najmniej 50mm poza 

zewn�trzn� kraw�d� uło�onego kabla.  

1.6.1.5. Oznaczenie kabli i trasy. 
Kable uło�one w ziemi powinny by� zaopatrzone na całej długo�ci w 

trwałe oznaczniki rozmieszczone w odst�pach nie wi�kszych ni� 10m, 

oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych np. przy 

skrzy�owaniach i wej�ciach do osłon otaczaj�cych. 

Na oznacznikach nale�y umie�ci� napisy zawieraj�ce: 

− numer ewidencyjny linii, 

− typ kabla, 

− znak u�ytkownika kabla, 

− rok uło�enia kabla. 

Trasa linii kablowej uło�onej w ziemi na terenie niezabudowanym 

powinna by� oznaczona trwałymi i widocznymi oznacznikami. Na 

prostej trasie kabla oznaczniki powinny by� rozmieszczone w odst�pach 

nie wi�kszych ni� 100m. Ponadto nale�y je umieszcza� w miejscach 

zmiany kierunku uło�enia kabla oraz w miejscach skrzy�owa� i zbli�e�. 

1.6.1.6. Zako�czenie i ł�czenie kabli. 
Kable nale�y zako�czy� w rozdzielni RG SN głowic� kablow� typ POLT-

24D/1XI-L16 Raychem. Ł�czenie kabli (ze wzgl�du na długo�ci 

produkcyjn� kabli  - 1000m) nale�y wykona� mufami przelotowymi dla 

kabli jedno�yłowych 15kV typ POLJ 24/1x240 lub SXSU 5131. Dla kabli 

jedno�yłowych zaleca si� przesuni�cie muf wzgl�dem siebie. 

1.6.1.7.  Skrzy�owania i zbli�enia. 
Skrzy�owanie projektowanego kabla z istniej�cym podziemnym 

uzbrojeniem oraz drogami i ulicami nale�y wykona� zachowuj�c 

odległo�ci podane w normie N SEP-E-004 tablica 1 i 2. 
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Skrzy�owania kabla wykona� w rurach ochronnych Arota (ilo�� i rodzaj 

opisano na planach linii kablowej). 

Kable jedno�yłowe, tworz�ce układ wielofazowy, mog� by� układane w 

jednej osłonie otaczaj�cej. Miejsca wprowadzenia kabla do osłon 

otaczaj�cych powinny by� uszczelnione, a kable zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. 

1.6.2. Linie kablowe nN – zasilanie przepompowni �cieków i wód 
deszczowych 

Na terenie PPNT Strefa S1-3 - Jasionka zlokalizowanych b�dzie trzy 

przepompownie �cieków sanitarnych P1(PP0), PP1, PP2 oraz dwie 

przepompownie wód deszczowych PD1 i PD2 , które nale�y zasili�

liniami kablowymi nN z rozdzielnicy nN w Rozdzielni Głównej sieciowej 

RG SN 15kV. 

Odbiory winny by� opomiarowane. 

1.6.2.1.  Charakterystyka techniczna 
− linia kablowa nN YAKY 4 x 240mm

2
 długo�ci – 385m (RG – 

P1(PP0)) 

− linia kablowa nN YAKY 4 x 70mm
2
 długo�ci – 1060m (RG – PP1) 

− linia kablowa nN YAKY 4 x 25mm
2
 długo�ci – 275m (RG – PP2) 

− linia kablowa nN YAKY 4 x 150mm
2
 długo�ci – 435m (RG – PD1) 

− linia kablowa nN YAKY 4 x 150mm
2
 długo�ci – 400m (RG – PD2) 

1.6.2.2. Przepompownia �cieków P1(PP0) 
Nie jest obj�ta niniejszym opracowaniem. Przepompownia �cieków 

zlokalizowana na terenie strefy S1-3 została uj�ta w projekcie „Wodoci�g 

ci�nieniowy tranzytowy wraz z przepompowni� wody oraz kanalizacja 

sanitarna ci�nieniowa wraz z przepompowniami �cieków realizowana w 

ramach rozbudowy PPNT II Etap strefa S1-3 Jasionka” – cz���

elektryczna. 

1.6.2.3.  Przepompownia �cieków PP1 – zasilanie i pomiar 
Zgodnie z warunkami przył�czenia do sieci elektroenergetycznej znak 

SR-4/XVII-62C/913/2009/DP-6314 z dnia 23.06.2009 przył�cz kablowy 

nale�y wykona� kablem YAKY 4x70mm
2
, który wyprowadzi� z pola 

rozdzielni nN RG SN 15kV a wprowadzi� do przył�cza pomiarowego 

które zlokalizowano na fundamencie obok przepompowni PP1. Obok 

przepompowni nale�y ustawi� zł�cze kablowo pomiarowe ZK-1/1P 

P/01/01/ZPUE. W zł�czu kablowo pomiarowym projektuje si�

bezpo�redni układ pomiarowo – rozliczeniowy poboru energii 

elektrycznej z licznikiem typu C52. Zł�cze kablowo pomiarowe jest 
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przystosowane do plombowania. Szyn� PEN w zł�czu kablowym nale�y 

uziemi�, warto�� uziemienia R�10	.  

Ze zł�cza kablowo – pomiarowego nale�y zasili� szaf� zasilaj�co 

sterownicz� SSPP1 zlokalizowan� na zewn�trz przy przepompowni. 

Zasilanie szafy SSPP1 nale�y wykona� kablem YKY 4x4mm
2
. Projekt 

szafy SSPP1 stanowi oddzielne opracowanie. 

1.6.2.4. Przepompownia �cieków PP2 – zasilanie i pomiar 
Zgodnie z warunkami przył�czenia do sieci elektroenergetycznej znak 

SR-4/XVII-62C/912/2009/DP-6316 z dnia 23.06.2009 przył�cz kablowy 

nale�y wykona� kablem YAKY 4x25mm
2
, który wyprowadzi� z pola 

rozdzielni nN RG SN 15kV a wprowadzi� do przył�cza pomiarowego 

które zlokalizowano na fundamencie obok przepompowni PP2. Obok 

przepompowni nale�y ustawi� zł�cze kablowo pomiarowe ZK-1/1P 

P/01/01/ZPUE. W zł�czu kablowo pomiarowym projektuje si�

bezpo�redni układ pomiarowo – rozliczeniowy poboru energii 

elektrycznej z licznikiem typu C52. Zł�cze pomiarowe jest przystosowane 

do plombowania. Szyn� PEN w zł�czu kablowym nale�y uziemi�, 

warto�� uziemienia R�10	.   

Ze zł�cza pomiarowego nale�y zasili� szaf� zasilaj�co sterownicz� SSPP2  

zlokalizowan� na zewn�trz przy przepompowni. Zasilanie szafy SSPP2 

nale�y wykona� kablem YKY 4x4mm
2
. Projekt szafy SSPP2 stanowi 

oddzielne opracowanie. 

1.6.2.5. Przepompownia wód deszczowych PD1 – zasilanie i pomiar 
Zgodnie z warunkami przył�czenia do sieci elektroenergetycznej znak 

SR-4/XVII-62C/910/2009/DP-6307 z dnia 23.06.2009 przył�cz kablowy 

nale�y wykona� kablem YAKY 4x150 mm
2
, który wyprowadzi� z pola 

rozdzielni nN RG SN 15kV a wprowadzi� do przył�cza pomiarowego 

które zlokalizowano na fundamencie obok przepompowni PD1. Obok 

przepompowni nale�y ustawi� zł�cze kablowo pomiarowe ZK-1/1P 

P/01/01/ZPUE. W zł�czu kablowo pomiarowym projektuje si�

bezpo�redni układ pomiarowo – rozliczeniowy poboru energii 

elektrycznej składaj�cy si� z elektronicznego licznika energii elektrycznej 

czynnej z pomiarem mocy szczytowej oraz energii biernej w kierunku 

pobór i oddanie typ EABM (Imax = 100A, firmy POZYTON) . Zł�cze 

kablowo pomiarowe jest przystosowane do plombowania. Szyn� PEN w 

zł�czu kablowym nale�y uziemi�, warto�� uziemienia R�10	.   

Ze zł�cza pomiarowego nale�y zasili� szaf� zasilaj�co sterownicz�  

zlokalizowan� na zewn�trz przy przepompowni. Zasilanie szafy nale�y 

wykona� kablem YKY 4x16mm
2
. Szafa jest integraln� cz��ci�

przepompowni, któr� dostarcza i montuje dostawca przepompowni. 
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1.6.2.6.  Przepompownia wód deszczowych PD2 – zasilanie i pomiar 
Zgodnie z warunkami przył�czenia do sieci elektroenergetycznej znak 

SR-4/XVII-62C/911/2009/DP-6315 z dnia 23.06.2009 przył�cz kablowy 

nale�y wykona� kablem YAKY 4x150 mm
2
, który wyprowadzi� z pola 

rozdzielni nN RG SN 15kV a wprowadzi� do przył�cza pomiarowego 

które zlokalizowano na fundamencie obok przepompowni PD2. Obok 

przepompowni nale�y ustawi� zł�cze kablowo pomiarowe ZK-1/1P 

P/01/01/ZPUE. W zł�czu kablowo pomiarowym projektuje si�

bezpo�redni układ pomiarowo – rozliczeniowy poboru energii 

elektrycznej składaj�cy si� z elektronicznego licznika energii elektrycznej 

czynnej z pomiarem mocy szczytowej oraz energii biernej w kierunku 

pobór i oddanie typ EABM (Imax = 100A, firmy POZYTON) . Zł�cze 

kablowo pomiarowe jest przystosowane do plombowania. Szyn� PEN w 

zł�czu kablowym nale�y uziemi�, warto�� uziemienia R�10	.   

Ze zł�cza pomiarowego nale�y zasili� szaf� zasilaj�co sterownicz�  

zlokalizowan� na zewn�trz przy przepompowni. Zasilanie szafy nale�y 

wykona� kablem YKY 4x16mm
2
. Szafa jest integraln� cz��ci�

przepompowni, któr� dostarcza i montuje dostawca przepompowni. 

1.6.2.7. Trasa linii kablowych nN. 
Trasy przebiegu projektowanych linii kablowych przedstawiono na 

zał�czonych mapach. 

1.6.2.8. Układanie kabli. 
Gł�boko�� uło�enia kabla w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni 

ziemi do górnej powierzchni kabli winna wynosi� 70cm. Promie� gi�cia 

nie powinien by� mniejszy od podanego przez producenta kabla. Kabel 

nale�y układa� na dnie wykopu na warstwie piasku o grubo�ci co 

najmniej 10cm. Uło�ony kabel lini� falist� nale�y zasypa� warstw� piasku 

o grubo�ci co najmniej 10cm, nast�pnie warstw� rodzimego gruntu 

25÷35cm i  przykry� foli� koloru niebieskiego, grubo�ci folii co najmniej 

0,3mm. Kraw�dzie folii powinny wystawa� co najmniej 50mm poza 

zewn�trzn� kraw�d� uło�onego kabla. Nale�y zostawi� zapas kabla 

wynosz�cy nie mniej ni� 2,5m przy wyj�ciu z rozdzielni nN RG SN 15kV 

oraz przy wej�ciu do zł�czy pomiarowych. Kable powinny by�

oznakowane na ko�cach napisami informacyjnymi (co zasila).   

1.6.2.9. Skrzy�owania i zbli�enia. 
Skrzy�owanie projektowanych kabli z istniej�cym podziemnym 

uzbrojeniem oraz drogami i ulicami nale�y wykona� zachowuj�c 

odległo�ci podane w normie N SEP-E-004 tablica 1 i 2. 
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Skrzy�owania kabla wykona� w rurach ochronnych Arota (ilo�� i rodzaj 

opisano na planach zagospodarowania terenu). 

Miejsca wprowadzenia kabla do osłon otaczaj�cych powinny by�

uszczelnione, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

1.6.3. Sterowanie i automatyka przepompowni �cieków PP1 i PP2 
1.6.3.1. Dane ogólne 

Pompy �cieków (2 szt - zatapialne) zainstalowane w pompowniach maj�

za zadanie utrzymanie zadanego poziomu �cieków.  

Pompy b�d� zasilane i sterowane z szafy zasilaj�co – sterowniczej SZSp 

usytuowanej na zewn�trz pompowni w dodatkowej obudowie 

atmosferycznej. Pompy b�d� pracowa� w systemie pracy automatycznej – 

sterowanie poprzez sterownik mikroprocesorowy. 

Poprzez radiomodem układ sterowania b�dzie przekazywał informacje o 

stanie obiektu do systemu monitoringu MPWiK Rzeszów.   

1.6.3.2.  Rozwi�zania techniczne.  
1.6.3.2.1.  Rozdzielnica elektryczna 

Projektuje si� zasilanie pomp oraz urz�dze� automatyki z szafy zasilaj�co 

– sterowniczej SZSp usytuowanej na zewn�trz pompowni w dodatkowej 

obudowie chroni�cej przed warunkami atmosferycznymi. Szafa zasilana 

b�dzie ze zł�cza pomiarowego. 

Projektuje si� wykonanie szafy SZSp w obudowie metalowej, �ciennej o 

wymiarach  1200 x 1000 x 300 (wys. x szer. x gł.). Szafa w wykonaniu 

szczelnym, stopie� ochrony obudowy: IP-54.  

W szafie zabudowane zostan� elementy obwodów zasilaj�cych 

(wył�cznik główny zasilania szafy, zabezpieczenia pomp i obwodów 

ogólnych) oraz elementy układu sterowania (sterownik swobodnie 

programowalny, terminal operatorski, radiomodem, przeka�niki 

po�rednicz�ce, lampki sygnalizacyjne, przyciski sterownicze itp.) 

1.6.3.2.2.  Instalacja siłowa. 
Pompy �cieków zasili� z szafy SZSp kablami , które s� fabrycznie 

dostarczane razem z pompami.  

 Kable prowadzi� od szafy do pompowni w ziemi, w rurze ochronnej typu 

AROT fi 75. Wyloty rury uszczelni� tak aby uszczelnienie było odporne 

na działanie czynników �rodowiskowych (agresywne opary, gazy 

wybuchowe i gryzonie). 

1.6.3.2.3.  Instalacja automatyki, sterowania i monitoringu. 
Układ sterowania pomp �cieków zaprojektowano w oparciu o sterownik 

swobodnie programowalny firmy SAIA PCD1. Zasilanie układu 

sterowania zaprojektowano poprzez zasilacz buforowy z podtrzymaniem 
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bateryjnym umo�liwiaj�cy prac� sterownika po zaniku napi�cia zasilania 

z sieci energetyki zawodowej. 

Sterowanie prac� pomp zaprojektowano w trybie automatycznym przez 

sterownik swobodnie programowalny lub r�cznym (serwis i sterowanie 

awaryjne) ł�cznikami sterowniczymi na elewacji szafy zasilaj�co 

sterowniczej. Zadawanie parametrów regulacji do sterownika 

przewidziano poprzez terminal operatorski zamontowany na elewacji 

szafy zasilaj�co sterowniczej.  

Do sterownika wprowadzone b�d� sygnały pomiarowe analogowe i 

cyfrowe okre�laj�ce stan obiektu. W układzie technologicznym zespołu 

pomp �cieków zaprojektowano pomiar poziomu �cieków w pompowni – 

sond� hydrostatyczn�. Zabezpieczenie przed suchobiegiem oraz przed 

wzrostem poziomu powy�ej zadanej warto�ci maksymalnej (wył�czniki 

pływakowe). Urz�dzenia automatyki ł�czy� z szaf� SZSp przewodami 

fabrycznymi (dostawa z urz�dzeniem) układanymi w rurze ochronnej typu 

AROT fi 75, wyloty uszczelni� j.w..  

Zaprojektowano wł�czenie sterownika pompowni do układu monitoringu 

MPWiK poprzez radiomodem typu MR-400 (cz�stotliwo�� 437,1875 

MHz), zainstalowany w szafie zasilaj�co - sterowniczej. Radiomodem 

poł�czy� anten� typu RADMOR 3289 wyk.1, zainstalowan� na maszcie 

antenowym. W torze antenowym zaprojektowano ochronnik 

przepi�ciowy. 

Radiomodem pracuje z moc� radiow� mniejsz� od 0,3 W. 

Ograniczenie maksymalnej mocy promieniowanej przez projektowan�  

stacj� radiokomunikacyjn� powoduje unikni�cie jakichkolwiek 

dodatkowych wymogów z zakresu ochrony przed promieniowaniem 

niejonizuj�cym. 

Szczegółowe obliczenia parametrów ł�czy radiowych nie jest 
przedmiotem niniejszego zadania i zostanie okre�lone w projekcie 
ł�czno�ci radiowej oraz pozwoleniu radiowym (pozostaje w gestii 
U�ytkownika – MPWiK Rzeszów). 

1.6.4. Rury ochronne pod projektowan� drog� dla kabli SN 
Pod projektowan� drog� naprzeciw RG SN 15kV nale�y uło�y� rury 

ochronne 2x DVK 232 pod przyszłe kable SN z GPZ 110/15kV 

Głogów. Najmniejsza odległo�� pionowa mi�dzy górn� cz��ci� rury 

ochronnej a górn� powierzchni� drogi powinna by� nie mniejsza ni�

80cm. Odległo�� mi�dzy górn� cz��ci� rury ochronnej a dnem rowu 

odwadniaj�cego powinna wynosi� co najmniej 50cm. Rury ochronne 

powinny wystawa� poza rów odwadniaj�cy co najmniej 100cm z 

ka�dej strony. Rury osłonowe nale�y uszczelni� i oznaczy� trwale ich 

ko�ce.       
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1.6.5. Skrzy�owanie projektowanego kabla teletechnicznego z 
projektowan� drog� i gazoci�giem 

Przez teren parku przebiega trasa projektowanego kabla 

teletechnicznego (ZUD t-721/09), która koliduje z projektowan� drog�. 

Zgodnie z warunkami technicznymi zabezpieczenia projektowanego 

kabla teletechnicznego pismo znak RTT/AT/0127/09 z dnia 03 lipca 

2009r. wydane przez Rzeszowskie Towarzystwo Telekomunikacyjne, 

celem likwidacji kolizji z projektowanym kablem teletechnicznym 

nale�y zmieni� jego tras�. W zwi�zku z tym nale�y zmieni� tras�

projektowanego kabla na odcinku „A”-„B”. Na skrzy�owaniu nowej 

trasy kabla z drog� i gazoci�giem kabel uło�y� w rurze osłonowej 

HDPE 140/8,0mm. Skrzy�owanie nale�y wykona� zachowuj�c 

odległo�ci podane w normie N SEP-E-004 tablica 1 i 2 oraz pod 

nadzorem przedstawiciela RTT. 

1.6.6. Projektowany układ komunikacyjny. 
Dojazd do projektowanej rozdzielni RG SN 15kV jest przewidziany z 

projektowanej drogi biegn�cej przez tren strefy PPNT.  

1.6.7. Zestawienie powierzchni. 
− Powierzchnia zabudowy projektowanej rozdzielni RG  - 62,92m

2

1.6.8. Wymagania pomonta�owe. 
Nale�y wykona� wszystkie wymagania dotycz�ce oznacze�, sprawdzenia 

rezystancji, prób napi�ciowych. 

1.6.9. Uwagi. 
Cało�� robót wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, normami, z 

uwzgl�dnieniem zasad BHP oraz pod nadzorem osób uprawnionych. 

1.7. Wpływ projektowanej inwestycji na �rodowisko. 
Projektowana inwestycja nie pogarsza warunków �rodowiskowych  

terenu, na którym b�dzie realizowana. 

        Opracował: 

        in�. Edward Wilk 
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1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

Podstaw� opracowania informacji dotycz�cej BIOZ jest art. 20 ust. 1, pkt. 

1b Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pó�n. 

zm.) oraz Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23-VI-2003 r. w 

sprawie informacji dot. bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. 

Nr 120, poz. 1126).

2. Zakres robót.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje: 

• lini� kablow� SN 15kV – dwa odcinki długo�ci 1490m ka�dy, 

• lini� kablow� nN o długo�ci 1060m, 

• lini� kablow� nN o długo�ci 275m, 

• lini� kablow� nN o długo�ci 435m, 

• lini� kablow� nN o długo�ci 400m, 

• wykonanie 12 muf przelotowych dla kabli jedno�yłowych 15kV 

• budow� typowych stacji kontenerowych prefabrykowanych z 

elementów �elbetowych – 1kpl., 

• monta� głowic kablowych – 2kpl. 

3. Istniej�ce obiekty budowlane.

Na terenie lokalizacji inwestycji nie wyst�puj� obiekty kubaturowe.  

Przez teren, przez który b�dzie przebiega� projektowana linia kablowa, 

przebiega sie� kanalizacji deszczowej i sieci teletechniczne. 

4. Elementy zagospodarowania terenu, które mog� stworzy� zagro�enie dla

bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi.

Nale�y szczególn� ostro�no�� przy robotach prowadzonych w obr�bie 

uzbrojenia podziemnego a szczególnie przy pracach zwi�zanych z 

układaniem kabli w pobli�u gazoci�gu. 

5. Przewidywane zagro�enia wyst�puj�ce podczas realizacji robót 

budowlanych.

Przy wykonywaniu robót mo�e wyst�pi� zagro�enie obsypania si�
wykopów.  

Ponadto mog� wyst�pi� zagro�enia przy monta�u elementów �elbetowych 

stacji trafo. 

6. Instrukta� pracowników przed przyst�pieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych.

• szkolenie pracowników w zakresie BHP 

• zasady post�powania w przypadku wyst�pienia zagro�enia 



• zasady bezpo�redniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby 

• zasady stosowania przez pracowników �rodków ochrony 

indywidualnej oraz odzie�y i obuwia roboczego 

7. �rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj�ce niebezpiecze�stwom

wynikaj�cym z wykonywania robót budowlanych.

     Roboty ziemne.

Zagro�enia wyst�puj�ce przy wykonywaniu robót ziemnych. 

• upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu ( brak ogrodzenia 

wykopu lub przykrycia ) 

• potr�cenie pracownika lub osoby postronnej ły�k� koparki przy 

wykonywaniu robót na placu budowy lub miejscu dost�pnym dla osób 

postronnych 

Roboty ziemne powinny by� prowadzone na podstawie projektu 

okre�laj�cego poło�enie instalacji i urz�dze� podziemnych, mog�cych 

znale�� si� w zasi�gu prowadzonych robót. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpo�rednim s�siedztwie sieci: 

• gazowych, 

• wodoci�gowych i kanalizacyjnych, 

• telekomunikacyjnych, 

• elektroenergetycznych, 

powinno by� poprzedzone okre�leniem przez kierownika budowy 

bezpiecznej odległo�ci w jakiej mog� by� wykonywane od istniej�cej 

sieci. Nale�y tak�e okre�li� sposób wykonania tych robot. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dost�pnych dla osób 

niezatrudnionych przy tych robotach nale�y wokół wykopów 

pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawi� balustrady. Por�cze 

balustrad powinny znajdowa� si� na wysoko�ci 1,1m nad terenem i w 

odległo�ci nie mniejszej ni� 1,0m od kraw�dzi wykopu. 

Roboty budowlano-monta�owe

Zagro�enia wyst�puj�ce przy robotach budowlano-monta�owych. 

• przygniecenie pracownika płyt� monta�ow� stacji trafo podczas 

wykonywania robót monta�owych przy u�yciu �urawia budowlanego ( 

przebywanie pracownika w strefie zagro�enia ) 

Nale�y ustali� rodzaje prac, które powinny by� wykonywane przez co 

najmniej dwie osoby w celu asekuracji, ze wzgl�du na mo�liwo��
wyst�pienia szczególnego zagro�enia dla zdrowia lub �ycia ludzkiego. 

Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko�ci powy�ej 2,0m w 

przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie �rodków ochrony 

indywidualnej przed upadkiem z wysoko�ci. 



Instrukta� pracowników przed przyst�pieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych.

Szkolenie w dziedzinie bezpiecze�stwa i higieny pracy dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si� jako: 

• Szkolenie wst�pne  

• Szkolenie okresowe 

Obejmuje ono zapoznanie si� pracowników z podstawowymi przepisami 

BHP zawartymi w kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i 

regulaminach pracy, zasadami BHP obowi�zuj�cymi w danym zakładzie 

pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Pracownicy 

zatrudnieni na stanowiskach operatorów �urawi, maszyn budowlanych 

powinni posiada� wymagane kwalifikacje.  

Na placu budowy powinny by� udost�pnione pracownikom do stałego 

korzystania aktualne instrukcje bezpiecze�stwa i higieny pracy dotycz�ce: 

• Wykonywanie prac zwi�zanych z zagro�eniami wypadkowymi lub 

zagro�enia zdrowia pracowników 

• Obsługi maszyn i innych urz�dze� technicznych  

• Udzielenia pierwszej pomocy 

 Nie wolno dopu�ci� pracownika do pracy, do której wykonywania nie 

posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej�tno�ci a tak�e 

dostatecznej znajomo�ci przepisów oraz zasad BHP. Bezpo�redni nadzór 

nad bezpiecze�stwem i higien� pracy na stanowiskach pracy sprawdza 

odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do 

zakresu obowi�zków. 

W razie stwierdzenia bezpo�redniego zagro�enia dla �ycia lub zdrowia 

pracowników osoba kieruj�ca pracownikami obowi�zana jest do 

niezwłocznego wstrzymania prac i podj�cia działa� w celu usuni�cia tego 

zagro�enia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by� wyposa�eni 

w �rodki ochrony indywidualnej oraz odzie� i obuwie robocze, zgodnie z 

tabel� norm przydziału �rodków ochrony indywidualnej oraz odzie�y i 

obuwia roboczego, opracowan� przez pracodawc�. �rodki ochrony 

indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpiecze�stwa 

u�ytkowników tych �rodków powinny zapewni� wystarczaj�c� ochron�
przed wyst�puj�cymi zagro�eniami (np. upadek z wysoko�ci, uszkodzenie 

głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowi�zany jest 

informowa� pracowników o sposobach posługiwania si� tymi �rodkami. 

Podstawa prawna opracowania:
• ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t. jedn.Dz.U. z 1998r. 

Nr 21 poz.94 z pó�n.zm.), art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 

Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz.1126 z pó�n.zm.) 



• ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 

poz.1321 z pó�n.zm.), 

• rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpiecze�stwa i ochrony 

zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych 

stwarzaj�cych zagro�enia bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 

poz.1256), 

• rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. 

w sprawie szczególnych zasad bezpiecze�stwa w dziedzinie 

bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz.285),  

• rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. 

w sprawie rodzajów prac wymagaj�cych szczególnej sprawno�ci 

psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz.287),  

• rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. 

w sprawie rodzajów prac, które powinny by� wykonywane przez co 

najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz.288), 

• rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r. 

w sprawie uprawnie� rzeczoznawców do spraw bezpiecze�stwa i higieny 

pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje 

si� pomieszczenia pracy oraz trybów powoływania członków Komisji 

Kwalifikacyjnej do oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U. Nr 62 

poz.278),  

• rozporz�dzenie Rady Ministrów  z dnia 28 maja 1996r. w sprawie 

profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60 poz.278),  

• rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 

1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy 

(Dz.U. Nr 129 poz.844 z pó�.zm.),  

• rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze�nia 2001r. w sprawie 

bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 

urz�dze� technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

(Dz.U. Nr 118 poz.1263),  

• rozporz�dzenie Rady Ministrów  z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie 

rodzajów urz�dze� technicznych podlegaj�cych dozorowi technicznemu 

(Dz.U. Nr 120 poz.1021),  

• rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401),  

Opracował: in�. Edward Wilk 
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CZ��� BUDOWLANA

1 Opis techniczny 

1.1 Zastosowanie stacji 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest miejska stacja transformatorowa 20/0,4kV 

z transformatorem o mocy do 630 kVA, zbudowana jako budynek prefabrykowany, zło�ona  

z elementów �elbetowych. 

 Kontenerowa stacja transformatorowa typu MRw-bS 20/630-20, jest przystosowana do 

współpracy z sieci� kablow� lub kablowo-napowietrzn� �redniego napi�cia oraz sieci� kablow�

niskiego napi�cia. Słu�y do zasilania w energi� elektryczn� odbiorców u�yteczno�ci publicznej  

i przemysłowych, a w szczególno�ci do zasilania: 

• osiedli mieszkaniowych w miastach, 

• parków i terenów rekreacyjnych, 

• osiedli podmiejskich i wsi, 

• placów budów, 

• zakładów przemysłowych i warsztatów rzemie�lniczych. 

1.2 Podstawa opracowania i normy 

1. Przepisy Budowy Urz�dze� Elektroenergetycznych – wydanie IV - aktualizowane stan 

prawny na 5.V.97 r. 

2. Przepisy Eksploatacji Urz�dze� Elektroenergetycznych – wydanie IV stan prawny na 

30.VI.95 r. 

3. PN-EN 60694: 2004 „Postanowienia wspólne dla norm na wysokonapi�ciow� aparatur�

rozdzielcz� i sterownicz�.”; 

4. PN-EN 62271- 200:2007 „Rozdzielnice pr�du przemiennego w osłonach metalowych na 

napi�cie 1kV do 52kV wł�cznie.”; 

5. PN-EN 60439-1:2003/A1:2006 „Rozdzielnice i sterownice niskonapi�ciowe. Zestawy 

badane 

w pełnym i niepełnym zakresie bada� typu.”; 

6. PN – EN 62271-202:2007 „Wysokonapi�ciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – 

Cz��� 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napi�cia na niskie 

napi�cie.”;
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7. Rozporz�dzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 

czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690) z pó�niejszymi zmianami. 
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1.3 Oznaczenie stacji 

Stacja została oznaczona za pomoc� symboli literowo-cyfrowych 

Znaczenie poszczególnych symboli jest nast�puj�ce: 

MRw – Miejska Małogabarytowa stacja transformatorowa z wewn�trznym korytarzem 

obsługi; 

b – betonowa; 

S – wieloczłonowa składana z typowych kontenerów; 

20 – liczba stoj�ca za symbolem stacji oznaczaj�ca znamionowe napi�cie pracy; 

630 – liczba stoj�ca za symbolem stacji oznaczaj�ca max moc transformatora w kVA; 

20 – liczba stoj�ca za symbolem stacji oznaczaj�ca maksymaln� ilo�� pól rozdzielnicy SN; 

1.4 Posadowienie 

Ze wzgl�du na wieloczłonowo�� stacji przed jej ustawieniem nale�y pod stacj� wyla� płyt�

fundamentow�. 

Pierwszym etapem posadowienia stacji jest wykonanie w ziemi wykopu zgodnego 

z rysunkiem (Rys. nr B9). W wykonanym wykopie nale�y uło�y� uziom otokowy i podł�czy� go 

z zaciskami wewn�trz stacji.

Pod fundamentem nale�y wykona� podsypk� piaskowo-�wirow� o grubo�ci około 

150 mm oraz wyla� płyt� fundamentow� o grubo�ci około 200 mm. Nale�y zwróci� szczególn�

uwag�, aby powierzchnia płyty była wypoziomowana. 

Monta� stacji polega na posadowieniu fundamentów na płycie fundamentowej poprzez zapraw�

cementow�, poziomuj�c górn� powierzchni� fundamentów, nast�pnie brył głównych i dachu, 

w kolejno�ci: 

• posadowieniu modułów fundamentu stacji. Na posadowiony fundament stacji uło�y�

pojedyncz� warstw� ta�my uszczelniaj�cej. Nale�y zwróci� uwag�, aby ta�ma 

uszczelniaj�ca nie nakładała si� na siebie, (aby nie była uło�ona podwójnie), mo�e to 

spowodowa� przedostawanie si� cieczy do wn�trza stacji. Podczas układania ta�my 

uszczelniaj�cej, nie nale�y jej rozci�ga�, mo�e to spowodowa� jej uszkodzenie lub 

deformacj�, 

• posadowieniu na wypoziomowanym fundamencie poszczególnych modułów bryły 

głównej,  
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• skr�ceniu przez odpowiednio przygotowane otwory brył głównych - kontenerów (przy 

u�yciu �rub M20x250). 

Ostatnim etapem b�dzie monta� cz��ci dachu na betonowych bryłach głównych maskownic 

blaszanych oraz rynien. 

 W przypadku instalowania stacji w gruntach wilgotnych nale�y fundament dodatkowo 

zabezpieczy� pap� klejon� na lepik i wokół stacji dodatkowo wykona� system sprawnie 

działaj�cych s�czków odwadniaj�cych.

1.5 Budowa stacji 

Stacja jest modułow� prefabrykowan� konstrukcj� składaj�c� si� z nast�puj�cych 

elementów: 

• obudowa betonowa stacji wraz z komor� transformatora i pomieszczeniem rozdzielni 

SN i nN – szt. 6, 

• fundament betonowy prefabrykowany – kablownia – szt. 6, 

• dach dwuspadowy - metalowy, konstrukcja z kształtowników stalowych pokryta blach�

dachówkopodobn� z rynnami – szt.6. 

Podłoga w stacji jest betonowa z otworami technologicznymi (umieszczonymi pod 

rozdzielnic� SN i nN oraz w komorze transformatora) na wprowadzenie kabli. 

W korytarzu obsługi stacji znajduje si� właz do podziemnej cz��ci stanowi�cej jednocze�nie 

fundament i kanał kablowy. Pod komor� transformatora znajduje si� szczelna misa olejowa, 

któr� stanowi wydzielona cz��� fundamentu stacji. 

Kable SN z zewn�trz wprowadzone s� przez otwory przepustowe umieszczone w cz��ci 

fundamentowej. W przygotowane w fundamencie miejsca przykr�ci� wraz z uszczelk� gumow�, 

przepusty produkcji ZPUE S.A., nast�pnie nało�y� na kabel koszulk� termokurczliw�. 

Po wprowadzeniu kabla uszczelni� go zgrzewaj�c na nim i metalowym przepu�cie 

koszulk� termokurczliw�. W przypadku zaistnienia potrzeby wprowadzenia kabli (nN i (lub) 

SN) w rurze PCV nale�y fakt ten uzgodni� z producentem stacji (ZPUE S.A. Włoszczowa). 

Stacja posiada drzwi wej�ciowe do korytarza obsługi rozdzielnicy SN, nN oraz drzwi do 

komory transformatora. W �cianie bocznej lewej oraz drzwiach komory transformatora znajduj�

si� �aluzyjne otwory wentylacyjne zapewniaj�cymi odpowiednie chłodzenie transformatora. 
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Wewn�trzna powierzchnia �cian dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiem w kolorze 

białym. Zewn�trzna powierzchnia �cian pokryta jest tynkiem w kolorze TEXAS TX1 . 

Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewn�trznej stronie stacji wykonane s�

z aluminium lakierowanego proszkowo. 

Gabaryty i masa stacji 

Długo�� całkowita (brył głównych / dachu) [mm] 14300  (6x2350 +2x100)

Szeroko�� całkowita (brył głównych / dachu) [mm] 4400 (4200 + 2x100) 

Wysoko�� całkowita 

(fundament / bryła główna / dach) [mm]  (od pow. gruntu) 3400 (100 + 2700 + 600)

Masa bez wyposa�enia [kg]: 

fundamentu 

bryły głównej z drzwiami i �aluzjami 

dachu metalowego 

32400 (6x5400) 

60000 (6x10000) 

3900 (6x650) 

Powierzchnia zabudowy: 62,92 m
2

Kubatura zabudowy: 170 m
3
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1.6 Dane technologiczne 

• O�wietlenie – sztuczne. 

• Wentylacja grawitacyjna. 

• Otwory wlotowe i wylotowe �aluzyjne umieszczone w �cianie frontowej oraz drzwiach 

komory transformatora. 

• Instalacja uziemiaj�ca. 

1.7 Dane techniczno - materiałowe 

• Fundament nr 1 - beton zbrojony wibrowany klasy B30 o grubo�ci �cianki 90÷120 mm, 

posiada dwie wydzielone komory: 

– szczeln� mis� olejow�, mog�c� pomie�ci� powy�ej 100% zawarto�ci oleju z 

transformatora, 

– przedział kablowy z przepustami. 

• Fundamenty nr 2÷6 - beton zbrojony wibrowany klasy B30 o grubo�ci �cianki 90÷120 

mm, posiadaj�cy jedn� komor� - przedział kablowy z przepustami. 

• Bryły główne - beton zbrojony wibrowany klasy B30: �ciany o grubo�ci 90mm  

oraz podłoga o grubo�ci 200mm (100mm zagł�bione w fundamencie); 

• dach dwuspadowy – metalowy, konstrukcja z kształtowników stalowych pokryta blach�

dachówkopodobn�, rynny ; RAL 8017 

• stolarka drzwiowa (drzwi oraz �aluzje wentylacyjne) – aluminiowa lakierowana 

wg palety RAL. 8017 
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2 Usytuowanie stacji w stosunku do innych obiektów ze wzgl�du 
na bezpiecze�stwo po�arowe 

2.1 Klasyfikacja po�arowa obiektu 

Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury [6], w dziale VI („Bezpiecze�stwo 

po�arowe”) stacje transformatorowe zaliczane s� do budynków grupy PM. 

Dla stacji typu MRw-bS 20/630-20 g�sto�� obci��enia ogniowego wynosi 287 MJ/m2

Elementy budynku posiadaj� klas� odporno�ci ogniowej odpowiednio do ich klasy 

odporno�ci po�arowej i nierozprzestrzeniaj� ognia. 

2.2 Lokalizacja stacji 

Przy usytuowaniu budynku na działce budowlanej powinny by� zachowane odległo�ci 

mi�dzy budynkami i urz�dzeniami terenowymi oraz odległo�ci od granic działki i od zabudowy 

na s�siednich działkach budowlanych, okre�lone w rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury [6], 

a tak�e w przepisach odr�bnych w tym higieniczno-sanitarnych, o bezpiecze�stwie i higienie 

pracy, o ochronie przeciwpo�arowej oraz o drogach publicznych. 

Odległo�ci stacji na działce, ze wzgl�du na bezpiecze�stwo po�arowe szczegółowo 

przedstawione s� w Rozporz�dzeniu [6]. 
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CZ��� ELEKTRYCZNA

3 Opis techniczny 

3.1 Wst�p 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest miejska stacja transformatorowa 

20[15]kV/0,4kV z transformatorem o mocy do 630 kVA zbudowana jako budynek 

prefabrykowany, zło�ona z wielkowymiarowych elementów �elbetowych. 

3.2 Dane znamionowe stacji 

SN nN 

Maksymalna moc transformatora 630 kVA 

Moc zainstalowanego transformatora 630 kVA 

Napi�cie znamionowe 24 kV 0,4 kV 

Napi�cie probiercze o cz�stotliwo�ci sieciowej  50/60kV 2,5 kV 

Napi�cie probiercze udarowe  125/145 kV — 

Pr�d znamionowy ci�gły szyn zbiorczych 1250 A 1250 A 

Pr�d znamionowy ci�gły pola transformatorowego 630A — 

Pr�d znamionowy ci�gły pól odpływowych 1250/630 A do 400 A 

Pr�d znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (1 s) 16 kA 16 kA 

Pr�d znamionowy szczytowy wytrzymywany  40 kA 40 kA 

Stopie� ochrony IP 43 

3.3 Wyposa�enie 

Niniejszy projekt dotyczy stacji MRw-bS 20/630-20 wyposa�onej w: 

• rozdzielnic� SN typu Rotoblok w układzie o konfigóracji: 

− 7 pól liniowych, 1 pole transformatorowe, 1 pole liniowe z wył�cznikiem, 1 pole 

sprz�głowe z wył�cznikiem, 3 pola liniowe z wył�cznikiem, 7 pól liniowych. 

• rozdzielnic� nN typu RN-W wyposa�on� w rozł�cznik INP 1250A oraz rozł�czniki 

bezpiecznikowe NSL2 prod. EFEN. 
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3.4 Rozdzielnica �redniego napi�cia 

 W stacji zastosowano 20-polow� rozdzielnic� SN typu Rotoblok o konfiguracji: 7 pól 

liniowych, 1 pole transformatorowe, 1 pole liniowe z wył�cznikiem, 1 pole sprz�głowe z 

wył�cznikiem, 3 pola liniowe z wył�cznikiem, 7 pól liniowych. 

Rozdzielnica stanowi niezale�ny element stacji. 

Dla potrzeb sterowania nap�dami silnikowymi w polach 9, 10a, 11, 12, oraz 13 rozdzielnicy SN 

w stacji zainstalowano szaf� obiektow� typu RITTAL TS8/19” 42U współpracuj�c� z bateria 

akumulatorów 2x12V – 56Ah 

Rozdzielnica SN typu Rotoblok przystosowana jest do monta�u w polach liniowych 

ograniczników przepi�� typów: GXE, GXR, POLIM-D  prod. firmy ABB oraz SBK  prod. 

TRIDELTA (BEZPOL). 

Wymiary rozdzielnicy SN: 

- Szeroko�� (podziałka polowa) - 16700 mm (700, 900, 1150) 

- Wysoko�� - 1950/2300 mm 

- Gł�boko�� - 1150/1350 mm 

 Poł�czenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 3x(YHAKXS (1x70mm
2
). 

W polu transformatorowym zastosowano głowice firmy EUROMOLD typu ITK 124. 

Na transformatorze zastosowano głowice kablowe ITK 124 

Parametry rozdzielnicy SN typu Rotoblok: 

Napi�cie znamionowe 24 kV 

Napi�cie probiercze o cz�stotliwo�ci sieciowej 50/60 kV  (50Hz) 

Poziom probiercze udarowe 125/145 kV  (1,2/50µs) 

Pr�d znamionowy ci�gły  630/1250 A 

Pr�d znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 16 kA  (1s) 

Pr�d znamionowy szczytowy 40 kA 

Stopie� ochrony IP  4X 

Szczegółowe dane w dokumentacji techniczno ruchowej rozdzielnicy typu Rotoblok. 

Dane techniczne rozdzielnicy SN typu Rotoblok potwierdzone zostały: 

Certyfikatem Instytutu Elektrotechniki Nr 0548/NBR/06   oraz

Certyfikatem Instytutu Elektrotechniki Nr 0303/NBR/06. 
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3.5 Rozdzielnica niskiego napi�cia 

W standardowym rozwi�zaniu stacji zastosowano rozdzielnic� niskiego napi�cia typu 

RN-W produkcji ZPUE S.A. Włoszczowa. 

Wymiary rozdzielnic wynosz�: 

- szeroko�� -  1100 mm 

- wysoko�� -  1950 mm 

- gł�boko�� -  400 mm 

 Rozdzielnica wyposa�ona jest w rozł�cznik główny typu INP 1250A a na odpływach 

w rozł�czniki bezpiecznikowe NSL 400A-szt. 10. 

Poł�czenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 3x(2xYKY 1x240mm
2
)+ 

1x(1xYKY 1x240mm
2
). Rozdzielnica w wykonaniu standardowym przystosowana jest do pracy 

w układzie TN-C-S lub TN-S. 

Parametry rozdzielnicy: 

Napi�cie znamionowe 690 V 

Napi�cie probiercze o cz�stotliwo�ci sieciowej 2500 V 

Pr�d znamionowy szyn zasilaj�cych i zbiorczych 1250 A 

Pr�d znamionowy ci�gły pól odpływowych do 400 A 

Typ rozł�cznika w polu transformatorowym  INP 1250A 

Typ rozł�cznika bezpiecznikowego na odpływach NSL2 400A

Zwarciowy znamionowy pr�d 1-sek. 20 kA 

Zwarciowy znamionowy pr�d szczytowy 40 kA 

Cz�stotliwo�� znamionowa 50 Hz 

Stopie� ochrony  IP 4X 

Dane techniczne rozdzielnicy nN typu RN-W potwierdzone zostały: 

CERTYFIKATEM Instytutu Elektrotechniki Nr 0401/NBR/07 
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3.6 Komora transformatora 

W stacji przewiduje si� monta� transformatora w wykonaniu fabrycznym bez 

dodatkowych elementów o mocy do 630 kVA. Transformator jest wstawiany przez drzwi lub 

dach i ustawiony na szynach jezdnych, po czym zabezpieczony przed przesuwaniem poprzez 

zablokowanie kół blokadami. 

Komora transformatora oddzielona jest od pomieszczenia ruchu elektrycznego ( korytarz 

obsługi rozdzielnicy nN) �ciank� z blachy alucynkowej. Posadzka w komorze transformatorowej 

posiada otwór, przez który w razie wycieku, olej z transformatora spływa do szczelnej misy 

olejowej stanowi�cej wydzielon� cz��� fundamentu (kablowni). 

3.7 Uziemienie stacji 

Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podł�czone do wspólnego uziomu na 

zewn�trz stacji. Główna magistrala uziemiaj�ca wewn�trz stacji składa si� z cz��ci poziomej 

wykonanej z płaskownika ocynkowanego Fe/Zn 40x5 wewn�trz stacji. 

W stacji do głównej magistrali (Rys. nr E7) podł�czono: 

− Rozdzielnic� SN – bednark� Fe/Zn 30x4 [mm], 

− Rozdzielnic� nN – bednark� Fe/Zn 30x4 [mm], 

− Kad� transformatora – link� LY 70 mm
2
, 

− Dach stacji w sze�ciu punktach – link� LY 70 mm
2
, 

− Bryła główna, kablownia w sze�ciu punktach – bednark� Fe/Zn 30x4 [mm], 

− Futryny, drzwi, obróbki ka�de w dwóch punktach – link� LY 25 mm
2
, 

− Włazy, ka�dy – link� LY 35 mm
2
. 

Do głównej magistrali nale�y doł�czy� przez zaciski kontrolne dwu�rubowe wyprowadzenia 

uziemienia zewn�trznego doprowadzonego do magistrali przez otwory technologiczne 

umieszczone w �cianie frontowej i bocznej. Wyprowadzenie N z transformatora nale�y doł�czy�

do osobnego wyprowadzenia uziemienia zewn�trznego. 

Rozdzielnica nN posiada szyn� uziemiaj�c� PE w postaci płaskownika P 50x10. 

Po poł�czeniu uziomu z instalacj� uziemiaj�c� stacji nale�y wykona� pomiar rezystancji 

uziemienia. Niniejszy projekt nie obejmuje uziemienia zewn�trznego stacji transformatorowej. 

Rezystancja uziemienia roboczego transformatora mocy 15/0,4 kV, do 630 kVA 

Rezystancj� uziemienia otokowego dla stacji MRw-bS 20/630-20 dobra� bior�c pod 

uwag� rezystywno�� gruntu. 
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3.8 Ochrona przed przepi�ciami 

Budynek stacji nie b�dzie chroniony od bezpo�rednich wyładowa� atmosferycznych. 

Stacja przewidziana jest do pracy w sieci wył�cznie kablowej i w wi�kszo�ci przypadków nie 

jest wymagana ochrona przepi�ciowa urz�dze� elektroenergetycznych. 

Je�eli jednak kable SN, wychodz�ce ze stacji powi�zane b�d� z sieci� napowietrzn�, wtedy 

nale�y zastosowa� wariant rozdzielnic SN z ogranicznikami przepi��. 

3.9 Instalacje elektryczne 

O�wietlenie pomieszcze� w budynku wykonane jest �ródłami �arowymi (plafoniery 

porcelanowe proste z kloszem okr�głym 60 W) zamontowanymi w ilo�ci: 

- 10 sztuk w korytarzu obsługi rozdzielnicy SN jako pomieszczenie ruchu elektrycznego, 

- 2 sztuki w korytarzu obsługi rozdzielnicy nN jako pomieszczenie ruchu elektrycznego, 

- 2 sztuki w komorze transformatorowej. 

Wył�czniki o�wietlenia umieszczone s� na wewn�trznej stronie �ciany przy drzwiach 

wej�ciowych do korytarza obsługi rozdzielnicy SN i nN. 

Nagrzewnice zasilane przewodem DY 3x4 mm
2
 zabezpieczone rozł�cznikiem bezpiecznikowym 

typu RBK 00 wkładk� 25A.Gniazda 1-fazowe znajduj� si� przy drzwiach wej�ciowych do 

korytarzy obsługi a zabezpieczenie obwodu w postaci wkładki bezpiecznikowej Wts 10A 

zainstalowane s� na rozdzielnicy nN. Oprawy o�wietleniowe zasilane s� przewodami DY 3x1.5 

mm
2
 w rurkach PCV układanymi po konstrukcji �ciany stacji. 

3.10 Sprz�t ochronny i p. po�arowy 

Producent nie wyposa�a w sprz�t ochronny BHP stacji. Istnieje mo�liwo�� wyposa�enia 

stacji w sprz�t ochronny BHP po wcze�niejszym uzgodnieniu z ZPUE S.A. 

3.11 Obsługa stacji 

Obsługa urz�dze� rozdzielni �redniego i niskiego napi�cia odbywa� si� b�dzie wewn�trz 

budynku z korytarza obsługi rozdzielnic SN i nN. Pola nr 9, 10a, 11, 12 i 13 rozdzielnicy SN 

wyposa�one s� w wył�cznik z nap�dem silnikowym, pozostałe ł�czniki �redniego 

i niskiego napi�cia wyposa�one s� w nap�dy r�czne. 

W drzwiach do komory transformatora zastosowano drewniane barierki ochronne. 
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3.12 Telemechanika 

Zgodnie z pkt. 1.1a warunków przył�czenia do sieci elektroenergetycznej znak SR-4/D-P-

1430/XVII-G2A-3/2739/2007/DP-32/08 z dnia 2007-12-31 wył�czniki w polach liniowych 

zasilaj�cych (nr 9, 11, 12 i 13) oraz sekcyjny (pole nr 10a) b�d� sterowane zdalnie. 

Przewidziano telemechanik� Ex-ML (ELKOMTECH S.A.) w wersji ze skupionymi modułami 

wej��/wyj�� binarnych, która przeznaczona jest do obsługi małych obiektów o limitowanych 

potrzebach w zakresie ilo�ci wej�� i wyj��. Jednocze�nie umo�liwia ona wł�czenie w system 

telemechaniki zdalnego nadzoru ró�nych urz�dze� i usług. 

Podstawowym elementem systemu s� sterowniki telemechaniki (RTU) współpracuj�ce z 

magistral� typu LON. Telemechanika Ex-ML ma charakter modułowy. Elementy telemechaniki 

mieszcz� si� w obudowach f-my Phoenix Contact i ł�czone s� ze sob� poprzez szyn� DIN 

(moduły podstawowe) lub poprzez magistral� typu LON. Praca telemechaniki Ex-ML w 

systemie automatycznym umo�liwia przekazywanie informacji pomi�dzy stacj� energetyczn� a 

nastawni� wyposa�on� w makiet� synoptyczn�. Nastawnia poł�czona jest ze stacj� energetyczn�

ł�czem �wiatłowodowym. 

Urz�dzenia telemechaniki b�d� realizowa� nast�puj�ce funkcje: 

zał�czenie, 

wył�czenie, 

zablokowanie wył�czników, 

rozbrojenie wył�czników. 

Transmisja danych obejmowa� b�dzie pomiary ze sprz�gła w polu nr 10a. 

Moduły sterownicze i zasilacz b�d� umieszczone RITTAL DK 7820.700.  

Sterownik Ex-micro2 NT, radiotelefon zostały umieszczone od frontu szafy. Dost�p do 

automatyki Ex- ML jest mo�liwy po zdj�ciu modułów przednich. Rozmieszczenie aparatury 

pokazano na zał�czonym rysunku (w cz��ci „Szafa telemechaniki”) 

ZESTAWIENIE PRAC 

• Prace monta�owe 

o Monta� urz�dze� telemechaniki 

� Monta� szafy telemechaniki Ex 

� Uło�enie kabli zgodnie z zestawieniem 

• Uruchomienie sterownika Ex 

o Podł�czenie zasilania 

o Parametryzacja, instalacja danych systemowych w pami�ci sterownika 

• Uruchomienie ł�czno�ci z modułami NGG, GPS i UPS 

• Uruchomienie ł�czno�ci z dwoma zasilaczami UPS 24V= 

• Uruchomienie ł�cza po GPRS z systemem dyspozytorskim WindEx 

• Edycja danych systemu w systemie dyspozytorskim WindEx 

o Uruchomienie kanału ł�czno�ci pomi�dzy sterownikiem a systemem 

dyspozytorskim 

o Wprowadzenie danych obiektowych do systemu dyspozytorskiego z sterownika 

Ex-MICRO_NT 

• Próby funkcjonalne telemechaniki RS-2 z systemu dyspozytorskiego WindEx RZE 
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4 Wyniki oblicze�

4.1 Dobór kabli 

Dobór kabli �redniego napi�cia ł�cz�cych transformator z rozdzielnic�. 

- dla transformatorów 630 kVA, YHAKXS 3x70 mm
2
. 

Iobc = 24,2 A
 Idd YHAKXS 70 mm=168 A

Dobór szyn i kabli dla poł�czenia transformatora z rozdzielnic� nN. 

- dla transformatora 630 kVA – 4xP50x10. 

Iobc = 866,0 A
Idd P60x10=1350 A

- dla transformatora 630 kVA – 3x(2xYKY 1x240 mm
2
) + 1xYKY 1x240 mm

2
. 

Iobc = 866,0 A
 Idd YKY 1x240=514 A
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4.2 Dobór wkładek bezpiecznikowych. 

Tabela zawiera zakresy pr�dowe wkładek topikowych, do zabezpieczania obwodów 

pierwotnych transformatorów o napi�ciu znamionowym 6 kV, 15 kV i 20 kV i znamionowym 

napi�ciu wył�czeniowym wkładki bezpiecznikowej 24 kV, czyli stosowanych w polach 

transformatorowych rozdzielnic SN. 

Moc Znamionowe napi�cie transformatora w [kV] 

transformatora 6 kV 15 kV 20 kV 

w [kVA] Znamionowy pr�d wkładki bezpiecznikowej w [A] 

40 — 6,3 6,3 

63 — 6,3 6,3 

100 20 10 10 

160 30 16 10 

250 50 lub 63 20 16 

400 80 30 25 

630 125 50 lub 63 40 

800 — 63 40 lub 50 

1000 — 80 50 

1250 — 100 63 

Dobór bezpieczników SN przeprowadza si� zgodnie ze wzorem: 

N

NT
bSN

U

S
I

3
)5,22( ÷≥

SNT - moc znamionowa transformatora w [kVA] 

UN - znamionowe napi�cie strony górnej transformatora [kV] 

IbSN - pr�d znamionowy wkładki bezpiecznikowej 
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5 Uwagi ko�cowe. 

Cało�� prac wykona� zgodnie z przepisami i normami obowi�zuj�cymi w Energetyce. 

Wszelkie uwagi o zachowaniu si� stacji kierowa� na adres producenta. 
















































