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SPIS ZAWARTO�CI PROJEKTU

− strona tytułowa 

− spis zawarto�ci projektu 

− Uzgodnienie znak SR-3/DP-11833/XVII-62C/1757/2009/DP-12424 z 

dnia 04.12.2009 

− Pismo znak SR-3/D-P-11835/XVII-62A-3/1758/2009/DP-12522/09 z 

dnia 08.12.2009 wydane przez PGE Rzeszów – uzgodnienie projektu 

budowlanego  

− Pismo znak SR-3/D-P-843/XVII-62A-3/90/2010/DP-2396 z dnia 

22.02.2010 wydane przez PGE Rzeszów – uzgodnienie projektu 

wykonawczego  

− opis techniczny 

− rysunki wg spisu 

SPIS RYSUNKÓW

Rys Nr 1 – Projekt zagospodarowania - mapa Nr 4  skala 1:1000  

Rys Nr 2 – Projekt zagospodarowania - mapa Nr 3  skala 1:1000  

Rys Nr 3 – Schemat strukturalny rozdzielni RG SN 15kV 

Rys Nr 4 – Schemat zasilania i układów pomiarowych pompowni                                                

PP1, PP2, PD1, PD2 
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OPIS TECHNICZNY  
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

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. PODSTAWA OPRACOWANIA 
• aktualne mapy sytuacyjne w skali 1:1000 
• wytyczne technologiczne dla przepompowni oraz AKP 
• Warunki przył�czenia do sieci energetycznej wydane przez PGE 

Dystrybucja Sp.z o.o  Rzeszów nr SR-4/XVII-62C/913/2009/DP-
6314  z dnia 23-06-2009 r. – zasilanie pompowni PP1

• Warunki przył�czenia do sieci energetycznej wydane przez PGE 
Dystrybucja Sp.z o.o  Rzeszów nr SR-4/XVII-62C/912/2009/DP-
6316  z dnia 23-06-2009 r. – zasilanie pompowni PP2

• Warunki przył�czenia do sieci energetycznej wydane przez PGE 
Dystrybucja Sp.z o.o  Rzeszów nr SR-4/XVII-62C/910/2009/DP-
6307  z dnia 23-06-2009 r. – zasilanie pompowni PD1

• Warunki przył�czenia do sieci energetycznej wydane przez PGE 
Dystrybucja Sp.z o.o  Rzeszów nr SR-4/XVII-62C/911/2009/DP-
6315  z dnia 23-06-2009 r. – zasilanie pompowni PD2

• Opinia ZUDP o lokalizacji sieci Nr 1553/2009 z dnia 29.09.2009 
• uzgodnienia z PGE Dystrybucja Rzeszów: 

o Uzgodnienie znak SR-3/DP-11833/XVII-62C/1757/2009/ 
DP-12424  z dnia 04.12.2009 

o Pismo znak SR-3/D-P-11835/XVII-62A-3/1758/2009/DP-
12522/09 z dnia 08.12.2009 wydane przez PGE Rzeszów – 
uzgodnienie projektu budowlanego  

o Pismo znak SR-3/D-P-843/XVII-62A-3/90/2010/DP-2396 z 
dnia 22.02.2010 wydane przez PGE Rzeszów – uzgodnienie 
projektu wykonawczego  

• Obowi�zuj�ce normy i przepisy 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 
W zakres opracowania wchodz�: 

• dwie linie kablowe SN 15kV stanowi�ce wpi�cie w lini� kablow�
SN 15kV relacji GPZ 110/15kV Zaczernie – RS Taj�cina  
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• 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 

Uwaga: Projekt nale�y rozpatrywa� ł�cznie z projektami: 

• „Instalacja automatyki i monitoringu dla pompowni �cieków 

PP1 (2x2,0kW)” 

• „Instalacja automatyki i monitoringu dla pompowni �cieków 

PP2 (2x3,1kW)” 

Projekty te stanowi� oddzielne opracowania. 

3. 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.  

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  

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. 
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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: 62,92m2. 
Kubatura: 170,0m3.  

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 240mm2. Miejsce odgał�zienia zaznaczono na planie 
zagospodarowania terenu  

1.6.1.1. Charakterystyka techniczna 

− Dwie linie kablowe SN 15kV 3 x XRUHAKXS 1 x 240mm2

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 
XRUHAKXS 1 x 240mm2. 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 
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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. 
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. 
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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 240mm2 długo�ci – 385m (RG – 
P1(PP0)) 

− linia kablowa nN YAKY 4 x 70mm2 długo�ci – 1060m (RG – PP1) 
− linia kablowa nN YAKY 4 x 25mm2 długo�ci – 275m (RG – PP2) 
− linia kablowa nN YAKY 4 x 150mm2 długo�ci – 435m (RG – PD1) 
− linia kablowa nN YAKY 4 x 150mm2 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 4x70mm2, 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 
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 4x4mm2. Projekt 
szafy SSPP1 stanowi oddzielne opracowanie („Instalacja automatyki i 

monitoringu dla pompowni �cieków PP1 (2x2,0kW)”). 
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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 4x25mm2, 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 4x4mm2. Projekt szafy SSPP2 stanowi 
oddzielne opracowanie („Instalacja automatyki i monitoringu dla 

pompowni �cieków PP2 (2x3,1kW)”). 

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 mm2, 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 4x16mm2. Szafa jest integraln� cz��ci�
przepompowni, któr� dostarcza i montuje dostawca przepompowni. 

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 mm2, który wyprowadzi� z pola 
rozdzielni nN RG SN 15kV a wprowadzi� do przył�cza pomiarowego 
które zlokalizowano na fundamencie obok przepompowni PD2. Obok 
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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 4x16mm2. 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. 
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. Rury ochronne pod projektowan� drog� (odcinek W-W4, km 

1+367,70) dla kabli SN 

Pod projektowan� drog� (odcinek W-W4, km 1+367,70) naprzeciw RG 
SN 15kV nale�y uło�y� rury ochronne 2x DVK 232 pod przyszłe kable 
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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.     
   
1.6.4. Skrzy�owanie projektowanego kabla teletechnicznego z 

projektowan� drog� (odcinek W-W4, km 0+166,44) i 

gazoci�giem 

Przez teren parku przebiega trasa projektowanego kabla teletechnicznego 
(ZUD t-721/09), która koliduje z projektowan� drog� (odcinek W-W4, 
km 0+166,44). 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. 

1.6.5. Projektowany układ komunikacyjny. 

Dojazd do projektowanej rozdzielni RG SN 15kV jest przewidziany z 
projektowanej drogi biegn�cej przez tren strefy PPNT.  

1.6.6. Zestawienie powierzchni. 

− Powierzchnia zabudowy projektowanej rozdzielni RG  - 62,92m2

1.6.7. Wymagania pomonta�owe. 

Nale�y wykona� wszystkie wymagania dotycz�ce oznacze�, sprawdzenia 
rezystancji, prób napi�ciowych. 

1.6.8. Uwagi. 

Cało�� robót wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, normami, z 
uwzgl�dnieniem zasad BHP oraz pod nadzorem osób uprawnionych. 

        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 m2

Kubatura zabudowy: 170 m3
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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/m
2

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 (1x70mm2). 

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 1x240mm2)+ 

1x(1xYKY 1x240mm2). 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 mm2, 

− Dach stacji w sze�ciu punktach – link� LY 70 mm2, 

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

− Futryny, drzwi, obróbki ka�de w dwóch punktach – link� LY 25 mm2, 

− Włazy, ka�dy – link� LY 35 mm2. 

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 mm2 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 

mm2 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 mm2. 

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 mm2) + 1xYKY 1x240 mm2. 

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. 
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6 Spis rysunków: 

Rys. nr B1 ,,Widok z góry. Rozmieszczenie aparatury” 

Rys. nr B2 ,,Elewacja frontowa stacji” 

Rys. nr B3 ,,Elewacja tylna stacji” 

Rys. nr B4 ,,Elewacje boczne stacji” 

Rys. nr B5 ,,Przekrój pionowy A-A stacji” 

Rys. nr B6 ,,Rozmieszczenie otworów technologicznych w podłodze stacji” 

Rys. nr B7 ,,Fundament stacji” 

Rys. nr B8 „Płyta fundamentowa stacji” 

Rys. nr B9 ,,Posadowienie stacji” 

Rys. nr E1 ,,Schemat elektryczny stacji” 

Rys. nr E2 „Widok z góry, o�wietlenie stacji” 

Rys. nr E3 ,,Rozdzielnica SN typu Rotoblok  (Sekcja I)” 

Rys. nr E4 ,,Rozdzielnica SN typu Rotoblok  (Sekcja II)” 

Rys. nr E5 ,,Rozdzielnica nN typu RN-W” 

Rys. nr E6 ,,Rodzaje oraz sposób monta�u przepustów kabli SN i nN” 

Rys. nr E7 ,,Instalacja uziemiaj�ca stacji” 

Rys. nr E8 ,,Schemat ideowy telemechaniki” 

Rys. nr E9 ,,Schemat poł�cze� poszczególnych pól z szaf� telemechaniki” 

Rys. nr A1      ,,Zagospodarowanie działki rozdzielni sieciowej RG 15kV” 







































SZAFA TELEMECHANIKI 

• opis techniczny szafy 
• zestawienie aparatury szafy 
• rozmieszczenie aparatury w szafie 



OPIS TECHNICZNY SZAFY 

1. Zawarto�� opracowania 

Projekt zawiera: 
• Zestawienie aparatury 
• Rysunek rozmieszczenia aparatury 

2. Lokalizacja aparatury 

Cał� aparatur� umieszczono w szafie produkcji RITTAL DK.7820.700 
(600x600x42U, kolor RAL 7035), wolnostoj�ca o numerze fabrycznym 
ELKOMTECH – A0198088. 
Sterownik Ex-micro2_nt został umieszczony od frontu szafy. Wył�czniki 
samoczynne (F..) oraz gniazdo serwisowe (X01) zostały umieszczone w dolnej 
cz��ci szafy.  
Dost�p do urz�dze� automatyki Ex-ML jest mo�liwy po zdj�ciu maskownic 
przednich.  
Zaciski przył�czeniowe listwy zasilania (X1), listwy krosowe (X..), zasilacze UPS 
wraz z akumulatorami umieszczono na poziomych szynach TS 35 wewn�trz szafy z 
dost�pem od tyłu. 

3. Zasady drutowania 

Listwy monta�owe wykonano przy wykorzystaniu zł�czek �rubowych i osprz�tu 
firmy Phoenix Contact. 

4. Ochrona od pora�e�
Konstrukcje szafy nale�y przył�czy� przewodem o min. przekroju 16mm2 do 
uziemienia ochronnego stacji. Elementy konstrukcyjne szafy i obudowy wewn�trz 
szafy podł�czono przewodem do szyny uziemiaj�cej szafy. 

UWAGA! 

Poł�czenia wewn�trzne szafy wykona dostawca szafy ELKOMTECH S.A. Łód�

Zestawienie aparatury szafy 
Wyszczególnienie Producent Ilo�� Uwagi 

Szafa wolnostoj�ca Rittal DK 7820.700 (600x600x42U), 
kolor RAL 7035, z drzwiami przeszklonymi z przodu i 
stalowymi z tyłu szafy, ustawiona na cokole 

Rittal  1 
A198088 

Zł�czki UT 2,5 wraz z osprz�tem Phoenix Contact 192 Listwy X 
Zł�czki UT 10 wraz z osprz�tem Phoenix Contact 8 XZas 
Zł�czki uziemiaj�ce UT2,5-PE  Phoenix Contact 20 PE 
Gniazdo wtykowe 2G+PE na szyn� TS 35 M1174 ABB 1 X01 
Wył�cznik dwuobwodowy, B6 SH202 ABB 2 F1, F2 
Wył�cznik dwuobwodowy, B6 EP102UC GE  F3 … F7 
Wył�cznik dwuobwodowy, C32 SH201 ABB 1 F8 
Wył�cznik jednoobwodowy, B10 SH201 ABB 1 F9 
Lampa o�wietleniowa SZ 4138.140 Rittal 1 H1 
Zasilacz Ex UPS 24VE_R (UN=230V/Uwyj=24V: RS-
232) 50Ah Elkomtech 2 

UPS 

Modem Ex-MGP_L (Uzas=24VDC) Elkomtech 1 MGP 
Kaseta sterownika Ex-micro2_nt Elkomtech 1 MI 



- moduł sygnalizacji BI/32 (24VDC) 
- moduł sterowa� BO/16 
- moduł ł�czno�ci 2x RS232 

3 
2 
3 

BI 
BO 

Koncentrator Ex-ML_NGD (Uzas=24VDC) Elkomtech 2 L1,L2 
Automatyka Ex-ML_NBAS (Uzas=24VDC) Elkomtech 4 N1… N4 
Przekładniki Ex-ML_ADP_T4 (wej. pom 1A) Elkomtech 4 A1… A4 




