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III. Opis techniczny
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy abonenckiej linii kablowej SN15kV oraz abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4kV przeznaczonej do zasilania budynku
Centrum Kształcenia Praktycznego, os. Mielżyńskiego 5a, Swarzędz dz. nr 3736/7, 3736/1, 3147/22,
3144/3, 3142/49, 3145/21, 3147/21, 3147/10, 2147/14, obr. 001.

2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o następujące materiały:
•

warunki przyłączenia nr OD5/ZR1/3450/2015 z dn. 16.12.2015r. wydane przez ENEAOPERATOR Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań;

•

wizję lokalną w terenie;

•

aktualne obowiązujące przepisy i normy.

3. Zakres opracowania.
Projekt swoim zakresem obejmuje:
•

budowę abonenckiej, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV;

•

budowę abonenckiej linii kablowej SN 15kV.

4. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym.
Ochronę

przed

dotykiem

bezpośrednim

zrealizowano

przez

zastosowanie

izolacji

podstawowej przewodów i osprzętu oraz obudów o stopniu ochrony min. IP 2X. Jako ochronę przy
uszkodzeniu w sieci SN zastosowano uziemienie ochronne.
W sieci zasilającej (układ TN-C), po stronie 0,4kV stacji transformatorowej zastosować
„samoczynne wyłączenie zasilania” (punkt „zerowy” transformatora w stacji bezpośrednio uziemiony).
We wspólnym rowie kablowym linii SN ułożyć płaskownik (bednarkę) FeZn 25x4mm w celu
dodatkowego uziemienia punktu zerowego. Rezystancja uziemienia musi spełniać wymagania Polskiej
Normy.
Po podłączeniu linii nn-0,4kV należy przeprowadzić pomiary skuteczności samoczynnego
wyłączenia.
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5. Obliczenia techniczne
5.1.

Dobór transformatora w proj. stacji transformatorowej

kj = 1 - współczynnik jednoczesności;
n = 1 - liczba zasilanych odbiorów;
Pi = 580kW - moc szczytowa;
ks = 0,65 - współczynnik szczytu;
Psz = (1· 580 · 0,65) = 377kW
Moc szczytowa pozorna (przy założeniu cosφ= 0,95) wynosi:
Nsz = Psz/0,95 = 397kVA

W stacji T-2635 należy docelowo zainstalować transformator olejowy TR o mocy 400kVA.
Stopień wykorzystania transformatora:
Nsz/Sn * 100% = 99 %

5.2.

Dobór kabli
5.2.1. Dobór kabla SN-15kV pomiędzy st. tr. MST-1595, a proj. st. tr.

•

Prądy zwarciowe
2

Z kQ =

cmax *U N
1,1* (15*103 ) 2
=
= 1,238Ω
S kQ
200*106

RkQ = 0,1* X kQ = 0,1*1,231 = 0,123Ω
X kQ = 0,995 * Z kQ = 0,995 *1,238 = 1,231Ω

Ik3 =
''

cmax *U N
3 * Z kQ

=

1,1*15000
= 7,69 kA
3 *1,238
RkQ

I u = 2 * (1,02 + 0,98 * e

X kQ

) * I k 3 = 22,87 kA
''

ZkQ – impedancja obwodu zwarciowego [Ω];
Cmax – współczynnik korygujący [-];
UN – napięcie znamionowe sieci [V];
SkQ – moc zwarciowa w GPZ na szynach 15kV [VA];
Ik3‘’- prąd zwarciowy początkowy [kA];
Iu- prąd zwarciowy udarowy [kA];
RkQ – rezystancja obwodu zwarciowego [Ω];
XkQ – reaktancja obwodu zwarciowego [Ω];
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•

Dobór żyły głównej kabla ze względu na obciążalność zwarciową

Do obliczeń przyjęto czas trwania zwarcia Tk = 0,3 sekundy.

T=

X kQ

ω * RkQ

=

1,231
= 0,032 s
2 * π * 50 * 0,123

Tk > 10T ⇒ I th = I k 3
k = 94

''

A
mm 2

''

I * Tk
1
1
76902 * 0,3
* k3
=
*
= 81,81mm 2
k
1
94
1
2
2
120mm > 81,81mm
s≥

s – dopuszczalny przekrój projektowanego kabla [mm2];
k – dopuszczalna gęstość prądu zwarciowego [A/ mm2];
Tk – czas trwania zwarcia [s];
T – stała czasowa obwodu zwarciowego [s];

Warunek doboru żyły głównej kabla został spełniony.
•

Dobór żyły powrotnej kabla ze względu na obciążalność zwarciową

I z1 = 0,033 * S kQ * Tk = 0,033 * 200 * 0,3 = 3,61 kA
9,5 kA > 3,61 kA
Iz1 - obciążalność zwarciowa 1-sekundowa żyły powrotnej kabla [kA];
Tk3 – czas trwania zwarcia [s];

Warunek doboru żyły powrotnej kabla został spełniony.
Na podstawie powyższych obliczeń z normy N SEP-E-004 i danych katalogowych dobrano
kabel 3xXRUHAKXS 1x120/50.

5.2.2. Dobór kabli SN łączących transformator TR z rozdzielnicą SN.
-

dla proj. transformatora TR 400kVA, YHAKXS 3x70 mm2.
Iobc = 15,4A
Idd YHAKXS 70mm = 130A
5.2.3. Dobór kabli nn łączących transformator TR z rozdzielnicą nn.

-

dla proj. transformatora TR 400kVA, 2x(4xYKY 1x 240mm2).
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Iobc = 577,35A
Idd YKY 2x1x240mm = 2x504A = 1008A

5.3. Dobór przekładników do układu pomiarowego pośredniego.
Przekładniki prądowe (TPU60.11)
•

Prąd znamionowy pierwotny dla mocy zamówionej wynosi:

Ip =

377
= 15,27 A
3 *15* 0,95

Dobrano przekładniki o przekładni 20/5 A/A

I pn = 20 A
•

Moc przekładnika:

Obciążenie przekładnika:
- licznik e.e. LZQJ-XC +MK9xc
- przewody DY2,5mm2, L=18 m
- zestyki
Razem
Dobrano moc przekładnika S2n =5VA
Warunek:

P=0,004VA
P=52·7,4·0,018=3,33VA
P=1,25VA
P2 ~ S2 = 4,584VA

0,25 * S2 n <S 2 < S 2n
1,25 < 4,6 < 5
Warunek jest spełniony.
•

Wytrzymałość termiczna

Na podstawie obliczeń początkowy prąd zwarciowy wynosi 7,69kA, dlatego należy przyjąć
przekładnik o 1s prądzie cieplnym wynoszącym 500*Ipn, co dla przekładnika 20/5 A/A daje Ith=10kA.
•

Wytrzymałość dynamiczna

I dyn = 2,5 * I th = 2,5 *10 = 25kA
I dyn > I u

Warunek jest spełniony.

25kA > 23,3kA
•
•

Klasa dokładności - 0,2S
Współczynnik bezpieczeństwa przyrządu - FS5

Dobrano przekładniki prądowe prod. ABB typu TPU60.11 o danych:
- przekładnia 20/5 A/A,
- klasa 0,2s,
- moc 5 VA,
- Ith= 500*Ipn,
- wsp. bezp: FS5.
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Przekładniki napięciowe (UMZ 24-1)
•

Napięcie pierwotne –

•

Napięcie wtórne (I uzwojenie wtórne) -

15 : 3 kV
0,1 : 3 kV

•

Moc znamionowa (I uzwojenie wtórne):
- licznik LZQJ-XC +MK9xc
S=6,9VA
S=0,1VA
- zestyki (R=0,08Ω)
- rezystory dociążającej RD50/1
3x1,2kΩ, połacz. w gwiazdę
S=2,77VA
Razem
S=9,77VA
Dobrano moc przekładnika S2n =10VA
Warunek:

0,25 * S 2 n <S 2 < S 2n
2,5 < 9,77 < 10
Warunek jest spełniony.
• Klasa dokładności
0,5 – I uzwojenie wtórne
•

Dobór przewodu ze względu na dopuszczalny spadek napięcia dobrano tak, aby wartość
procentowego spadku napięcia na przewodach łączących i zaciskach nie była liczbowo
większa od klasy dokładności przekładnika:
0,5
∗
100

2n

∗

≥

+

d

∗

2

gdzie:
L – długość przewodów w obwodach wtórnych przekładników napięciowych,
m
γ = 56
– przewodność przewodu,
Ω∗mm

s = 1,5 mm2– przekrój przewodu,
U2n =

√

V – napięcie znamionowe wtórne,

Stąd maksymalna długość przewodu:
max

≤

∗

∗ (16,7 −
2

d

∗

2)

= 135,2 m

Dobrano przewód o przekroju: s = 1,5 mm2 i długości L = 16m
Dobrano przekładniki napięciowe z jednym uzwojeniem wtórnym prod. ABB typu UMZ 24-1 o danych:
- przekładnia

15 : 3 / 0,1: 3 kV / kV

- klasa 0,5;
- moc 10 VA.
5.4.

Obliczenie współczynników strat linii kablowej SN
5.4.1. Obliczenie strat obciążeniowych I2h.
!"#$ =

20
∙ & ∙ '( = 0,253 ∙ 0,265 ∙ ( ) = 1,073
5

gdzie:
l - długość linii kablowej (265m)
- przewodność właściwa;
- przekrój kabla SN;
'( - przekładnia przekładnika prądowego.
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5.4.2. Obliczenie strat jałowych U2h.
!)*ł = + ∙ , ∙ & ∙ '- ∙ ./' ∙ 1001 = 314,159 ∙ 0,23 ∙ 265 ∙ (

15/√3

0,1/√3

) ∙ 0,004 ∙ 1001 = 0,00172

gdzie:
l - długość linii kablowej (265m)
, - pojemność robocza kabla SN;
./' - współczynnik strat dielektrycznych;
'( - przekładnia przekładnika napięciowego.

5.5.

Uziemienie stacji transformatorowej

W celu uzupełnienia uziemienia projektowanej stacji transformatorowej proponuje się ułożenie
w wykopie z kablem SN (10cm pod dnem rowu kablowego) płaskownika ocynkowanego FeZn
25x4mm. Płaskownik należy ułożyć wzdłuż całej trasy prowadzonego kabla. Wypadkowa wartość
uziemienia stacji nie może przekroczyć wartości 2,65Ω.

6. Rozwiązania techniczne
6.1. Stan istniejący
Celem przedsięwzięcia jest wykonanie zasilania w energię elektryczną projektowanego
budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy os. Mielżyńskiego 5a, Swarzędz dz. nr 3736/7,
3736/1, 3147/22, 3144/3, 3142/49, 3145/21 obr. 001, poprzez budowę abonenckiej linii kablowej SN i
abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4kV.
W chwili obecnej na sąsiedniej działce nr 3147/14 znajduje się istniejąca stacja
transformatorowa MST-1595.
Projektuje się wyprowadzenie projektowanej linii kablowej SN-15kV z istn. stacji MST-1595, w
kierunku projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej. Przebieg trasy linii kablowej oraz
lokalizacja stacji została przedstawiona na rys. nr B/0.
6.2. Projektowana linia kablowa SN-15kV
Projektowaną linię kablową 3xXRUHAKXS 1x120/50 (SN-15kV) wyprowadzić z istniejącej
stacji transformatorowej MST-1595 (dz. nr 3147/14) w kierunku projektowanej abonenckiej stacji
transformatorowej. Przebieg trasy kablowej przedstawiony został na rys. nr B/0.
Projektowany kabel SN-15kV należy układać w ziemi linią falistą (z zapasem 1% - 3%) na
głębokości 0,8 m, po uprzednim wykonaniu rowu kablowego o głębokości 0,9 m, między dwoma
warstwami piasku grubości 10 cm każda. Jeśli grunt rodzimy będzie jednorodny, przepuszczalny,
pozbawiony kamieni i gruzu, to dopuszcza się stosowanie go zamiast piasku. Do oznaczenia trasy
kabli zastosować należy taśmę ostrzegawczą koloru czerwonego. Taśmę należy układać nad kablami
po przykryciu ich warstwą piasku i ziemi (lub tylko ziemi) o grubości co najmniej 25cm. Po
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zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu pierwotnego. Kable należy oznakować na całej długości
za pomocą trwałych oznaczników OKI-1 rozmieszczonych w odstępach nie większych niż co 10m oraz
w miejscach charakterystycznych (przy skrzyżowaniach i przepustach). Na kabel założyć opaski
oznacznikowe kabla z treścią uzgodnioną z ENEA OPERATOR. Zalecane oznaczniki z tworzywa
sztucznego powinny zawierać następujące informacje:
•

symbol i nr ewidencyjny kabla;

•

napięcie, typ i przekrój kabla;

•

znak i adres użytkownika kabla;

•

rok ułożenia i dane wykonawcy.

Na skrzyżowaniach i zbliżeniach z innym uzbrojeniem, kable należy ułożyć w rurze osłonowej
typu DVK 160 lub SRS 160 (zgodnie z rys. nr B/0). Po ukończeniu montażu kabla należy
przeprowadzić:
•

sprawdzenie zgodności faz oraz ciągłości żył roboczych;

•

pomiar rezystancji izolacji żył kabli;

•

próbę napięciową izolacji żył kabli;

•

próbę szczelności osłony/powłoki;

•

pomiary oporności uziemienia.

Całość prac przy budowie linii kablowej oraz badania i pomiary pomontażowe wykonać należy
zgodnie z normami N SEP-E-004, N SEP-E-001 oraz obecnie obowiązującymi przepisami.

6.3. Projektowana kontenerowa stacja transformatorowa MRw-b2pp 20/630-3
W celu wykonania zasilania budynku Centrum Kształcenia Praktycznego należy wybudować
nową kontenerową stację transformatorową typu MRw-b2pp 20/630-3 w lokalizacji przedstawionej na
rys. B/0.
Stacja będzie wyposażona w transformator o mocy 400kVA. Przedmiotowa stacja zostanie
zasilona po stronie SN projektowaną linią kablową SN-15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/50.
Wyposażenie stacji zostało przedstawione w dalszej części opracowania.
Całość prac przy budowie stacji i linii kablowych oraz badania i pomiary po montażowe
wykonać należy zgodnie z normami N SEP-E-004, N SEP-E-001 oraz obecnie obowiązującymi
przepisami.
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7. Część budowlana
7.1. Zastosowanie stacji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest miejska stacja transformatorowa 15/0,4kV
z transformatorem o mocy do 630 kVA, zbudowana jako budynek prefabrykowany, złożona
z elementów żelbetowych.
Prefabrykowana stacja transformatorowa typu MRw-b2pp 20/630-3, jest przystosowana do
współpracy z siecią kablową lub kablowo-napowietrzną średniego napięcia oraz siecią kablową
niskiego napięcia. Służy do zasilania w energię elektryczną odbiorców użyteczności publicznej i
przemysłowych, a w szczególności do zasilania:
•

osiedli mieszkaniowych w miastach,

•

parków i terenów rekreacyjnych,

•

osiedli podmiejskich i wsi,

•

placów budów,

•

zakładów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych.

7.2. Podstawa opracowania i normy

1. PN-EN 62271-1: 2009 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 1:
Postanowienia wspólne”;

2. PN-EN 62271-202:2010 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 202:
Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie”;

3. PN-EN 62271-200:2007 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 200:
Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej
1kV do 52kV włącznie”;

4. PN-EN 60439-1:2003+A1:2006 „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy
badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu.”;

5. PN-B-02480:1986 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
6. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422).

7.3. Oznaczenie stacji
Stacja została oznaczona za pomocą symboli literowo-cyfrowych
Znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:
MRw

– Miejska Małogabarytowa stacja transformatorowa z wewnętrznym korytarzem obsługi;

b2pp

– betonowa (2 oznacza wielkość obudowy) ze ścianami oddzielenia przeciwpożarowego;

20

– liczba stojąca za symbolem stacji oznaczająca zakres znamionowego napięcia pracy;
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630

– liczba stojąca za symbolem stacji oznaczająca maksymalną moc transformatora w kVA;

3

– liczba stojąca za symbolem stacji oznaczająca liczbę pól rozdzielnicy SN w izolacji gazu
SF6;

7.4. Warunki gruntowo-wodne
Posadowienie stacji bezpośrednio na podłożu gruntowym może być zastosowane pod
warunkiem, że grunty są niespoiste i niewysadzinowe o stopniu zagęszczenia ID ≥ 0,4, zalegające do
głębokości minimum tyle, co strefa przemarzania gruntu dla terenu gdzie stacja będzie umiejscowiona.
W przypadku posadowienia stacji w gruntach wysadzinowych, należy wymienić pod całą
powierzchnią fundamentu grunt na piasek gruby o ID ≥ 0,4 na głębokość zależną od strefy
przemarzania lub wykonać pod powierzchnią fundamentu płytę żelbetową.
W przypadku instalowania stacji w gruntach wilgotnych należy fundament dodatkowo
zabezpieczyć papą termozgrzewalną i wokół stacji dodatkowo wykonać system sprawnie działających
sączków odwadniających.

7.5. Posadowienie
Posadowienie stacji polega na wykonaniu w ziemi wykopu szerokoprzestrzennego zgodnego
z

rysunkiem

nr

B/7

oraz

B/8.

W

wykopie

należy

ułożyć

uziom

otokowy

i podłączyć do niego przewody uziemiające, które będą podłączone do stacji. Bednarkę uziemiająca
usytuować

w

odległości

ok

1m

od

ścian

fundamentu

poniżej

poziomu

drenażu

i zasypać ją gruntem rodzimym.
Pod fundamentem należy wykonać podsypkę piaskowo-żwirową o docelowej grubości
minimum 20cm (stan po zagęszczeniu). Grubość „poduszki” piaskowo-żwirowej musi być
dostosowana do lokalnych warunków gruntowo-wodnych i lokalnej strefy przemarzania. Powierzchnia
podsypki piaskowo-żwirowej musi być wypoziomowana w płaszczyźnie posadowienia stacji, a jakość
przygotowania podłoża w wykopie potwierdzona w protokole odbioru.
W tak przygotowanym miejscu należy ustawić misę fundamentową stacji. Na ściany misy
fundamentowej stacji ułożyć pojedynczą warstwę taśmy uszczelniającej. Należy zwrócić uwagę, aby
taśma uszczelniająca nie nakładała się na siebie, (aby nie była ułożona podwójnie). Podczas
układania taśmy uszczelniającej, nie należy jej rozciągać, może to spowodować jej uszkodzenie lub
deformację. Na przygotowany fundament należy równo ustawić bryłę główną stacji, a następnie dach.
Obsypanie fundamentu wykonywać stopniowo, zagęszczanymi 20cm warstwami gruntu
filtrującego. Należy zwrócić szczególną uwagę na zasypywanie wykopu w miejscu styku ze ścianą
fundamentu, aby nie przerwać wykonanej hydroizolacji powierzchni pionowych. Zachować szczególną
ostrożność w miejscu wprowadzenia kabli do przepustów, gdyż zagęszczanie mechaniczne może
spowodować uszkodzenie przepustów lub kabli.
Ważne jest aby ściany misy fundamentowej wystawały nie mniej niż 10cm ponad poziom
terenu wykończonego.

EK-12

PROJEKT WYKONAWCZY
Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu

7.6. Budowa stacji
Stacja jest modułową prefabrykowaną konstrukcją składającą się z następujących elementów:
•

obudowa betonowa stacji wraz z komorą transformatora,

•

fundament betonowy prefabrykowany – kablownia / misa olejowa,

•

rozdzielnie SN i nN,

•

dach betonowy płaski.

Podłoga w stacji wykonana jako betonowa z otworami technologicznymi (umieszczonymi pod
rozdzielnicą SN i nN oraz w komorze transformatora) na wprowadzenie kabli. W korytarzu obsługi
stacji znajduje się właz do podziemnej części stanowiącej jednocześnie fundament i kanał kablowy.
Kable SN i nN z zewnątrz wprowadzone są przez otwory przepustowe umieszczone
w części fundamentowej. W przygotowane w fundamencie miejsca przykręcić na uszczelkę gumową
przepusty produkcji ZPUE S.A., następnie nałożyć na kabel koszulkę termokurczliwą.
Po wprowadzeniu kabla uszczelnić go zgrzewając na nim i metalowym przepuście koszulkę
termokurczliwą. W przypadku zaistnienia potrzeby wprowadzenia kabli (nN i (lub) SN) w rurze PCV
należy fakt ten uzgodnić z producentem stacji (ZPUE S.A.).
Stacja posiada drzwi wejściowe do korytarza obsługi SN i nN oraz do komory transformatora.
W drzwiach komory transformatora i korytarza obsługi znajdują się otwory wentylacyjne z żaluzjami
zapewniającymi odpowiednie chłodzenie transformatora.
Wewnętrzna powierzchnia ścian dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiem w kolorze
białym. Zewnętrzna powierzchnia ścian pokryta jest tynkiem akrylowym w kolorze białym.
Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnętrznej stronie stacji wykonane są
z aluminium lakierowanego proszkowo.

Masa i gabaryty stacji
Długość [mm]
Szerokość [mm]

3210
2660
Wysokość [mm]:

bez dachu (bryły głównej)
z dachem betonowym (od pow. gruntu)

2250
2480

Masa bez wyposażenia [kg]:
fundamentu
bryły głównej z drzwiami i żaluzjami
dachu betonowego

4500
1100
3200

Powierzchnia zabudowy:

8,2 m2

Kubatura zabudowy:

19 m3
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7.7. Dane technologiczne
•
Oświetlenie – sztuczne.
•

Wentylacja grawitacyjna.

•

Otwory wlotowe i wylotowe żaluzyjne umieszczone w drzwiach.

•

Instalacja uziemiająca.

7.8. Dane techniczno-materiałowe
•
Ściany - beton zbrojony wibrowany klasy B30 grubości 120 mm,
•

Fundament - beton zbrojony wibrowany klasy B30 o grubości ścianki 90÷120 mm, stanowiący
jednocześnie przedział kablowy z przepustami.

•

Dach betonowy płaski - kolorystykę skoordynować z kolorystyką budynku CKP.

•

Stolarka drzwiowa – aluminiowa lakierowana - kolorystykę skoordynować z kolorystyką
budynku CKP.

7.9. Usytuowanie stacji w stosunku do innych obiektów ze względu na bezpieczeństwo
pożarowe
7.9.1. Klasyfikacja pożarowa obiektu
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [6], w dziale VI („Bezpieczeństwo
pożarowe”) stacje transformatorowe zaliczane są do budynków grupy PM.
Dla stacji typu MRw-b2pp 20/630-3 gęstość obciążenia ogniowego Qd wynosi:
- dla transformatora olejowego o mocy 630kVA – 2083 MJ/m2
- dla transformatora suchego <500 MJ/m2
Elementy budynku posiadają klasę odporności ogniowej odpowiednio do ich klasy odporności
pożarowej i nierozprzestrzeniają ognia:
- ściany boczne, tylna i dach o grubości 120 mm - REI 120.
7.9.2. Lokalizacja stacji
Przy usytuowaniu budynku na działce budowlanej powinny być zachowane odległości miedzy
budynkami i urządzeniami terenowymi oraz odległości od granic działki i od zabudowy na sąsiednich
działkach budowlanych, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury [6], a także w przepisach
odrębnych w tym higieniczno-sanitarnych, o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie
przeciwpożarowej oraz o drogach publicznych.
Odległości stacji na działce, ze względu na bezpieczeństwo pożarowe szczegółowo
przedstawione są w Rozporządzeniu [6].
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8. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA
8.1. Wstęp
Przedmiotem niniejszego opracowania jest miejska stacja transformatorowa 20[15]kV/0,4kV z
transformatorem do 630kVA zbudowana jako obiekt prefabrykowany, złożona z wielkowymiarowych
elementów żelbetowych.
8.2. Dane znamionowe stacji
SN

nN

Maksymalna moc transformatora

630 kVA

Moc zainstalowanego transformatora

400 kVA

Napięcie znamionowe
Znamionowe napięcie izolacji

25 kV

0,4 kV

-

0,69 kV

Częstotliwość znamionowa / liczba faz

50Hz / 3

Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej

50/60 kV

2,5 kV

125/145 kV

8 kV

Prąd znamionowy ciągły pól liniowych

630A

do 630A

Prąd znamionowy ciągły pola transformatorowego

250A

1250A

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (1 s)

16 kA

20 kA

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany

40 kA

40 kA

Obciążalność zwarciowa obwodu uziemiającego (1 s)

40 kA

16 kA

Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50µs)

Obciążalność na działanie łuku wewnętrznego (1 s)

16 kA(1s)/40kA

Klasyfikacja IAC stacji

16 kA
AB-16/20kA(1s)

Stopień ochrony

IP 43

Klasa obudowy

10
2500 N/m2

Wytrzymałość dachu na obciążenia
Wytrzymałość obudowy na udary mechaniczne

20 J

Stacji posiada: Certyfikat Instytutu Elektrotechniki Nr DN/120-1/2012.
8.3. Wyposażenie
Niniejszy projekt dotyczy stacji MRw-b2pp 20/630-3 wyposażonej w:
•

rozdzielnicę SN typu Rotoblok SF

•

rozdzielnicę nN typu RN-W.

8.4. Rozdzielnica średniego napięcia
W stacji zastosowano 3-polową rozdzielnicę SN typu Rotoblok SF o konfiguracji:
-

1-pole transformatorowe, 1-pole pomiarowe, 1-pole liniowe produkcji ZPUE S.A.
Rozdzielnica stanowi niezależny element stacji.
Wymiary rozdzielnicy SN:

-

szerokość -

1375 mm
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-

wysokość -

1950 mm

-

głębokość -

950 mm

Połączenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 3xYHAKXS (1x70mm2). W polu
transformatorowym rozdzielnicy SN i na transformatorze zastosowano głowice firmy Euromold typu
ITK 224.
Szczegółowe dane w dokumentacji techniczno ruchowej rozdzielnicy typu Rotoblok.
Dane techniczne rozdzielnicy SN typu Rotoblok potwierdzone zostały:
Certyfikatem Instytutu Elektrotechniki Nr DN/112/2012.

8.5. Rozdzielnica niskiego napięcia
W standardowym rozwiązaniu stacji zastosowano rozdzielnicę niskiego napięcia typu RN-W
produkcji ZPUE S.A.
Wymiary rozdzielnicy wynoszą:
-

szerokość -

550 mm

-

wysokość -

1950 mm

-

głębokość -

320 mm

Rozdzielnica

wyposażona

jest

na

odpływach

w

rozłączniki

bezpiecznikowe

typu ARS oraz w rozłącznik INP 1250A jako główny.
Połączenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 2x(4xYKY 1x240mm2).
Rozdzielnica w wykonaniu standardowym przystosowana jest do pracy w układzie TN-C.
Dane techniczne rozdzielnicy nN typu RN-W potwierdzone zostały:
Certyfikatem Instytutu Elektrotechniki Nr DN/101/2012.

8.6. Komora transformatora
W stacji przewiduje się montaż transformatora w wykonaniu fabrycznym bez dodatkowych
elementów o mocy 400kVA. Transformator jest wstawiany przez drzwi lub dach i zabezpieczony przed
przesuwaniem poprzez zablokowanie kół blokadami.
Komora transformatora oddzielona jest od pomieszczenia ruchu elektrycznego (wspólny
korytarz obsługi rozdzielnicy nN i SN) ścianką z blachy alucynkowej.

8.7. Uziemienie stacji
Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podłączone do wspólnego uziomu na zewnątrz
stacji. Główna magistrala uziemiająca wewnątrz stacji składa się z części poziomej wykonanej z
płaskownika ocynkowanego Fe/Zn 40x5 wewnątrz stacji.
W stacji do głównej magistrali (rys nr E/6) podłączono:
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−

Rozdzielnicę SN w dwóch punktach – linką LgY 70 mm2

−

Rozdzielnicę nN w dwóch punktach – bednarką Fe/Zn 30x4 [mm];

−

Kadź transformatora – linką LgY 70 mm2;

−

Dach stacji w dwóch punktach – linką LgY 70 mm2;

−

Bryła główna, kablownia dwóch punktach – bednarką Fe/Zn 30x4 [mm];

−

Futryny, drzwi, obróbki każda w dwóch punktach – linką LgY 16 mm2;

−

Właz – linką LgY 70 mm2;
Do

głównej

wyprowadzenia

magistrali

uziemienia

należy

dołączyć

zewnętrznego

przez

zaciski

doprowadzonego

kontrolne

do

dwuśrubowe

magistrali

przez

dwa

otwory

technologiczne umieszczone w fundamencie. Wyprowadzenie N z transformatora należy dołączyć do
osobnego wyprowadzenia uziemienia zewnętrznego.
Rozdzielnica nN posiada szynę uziemiającą PEN w postaci płaskownika P 50x10.
Po połączeniu uziomu z instalacją uziemiającą stacji należy wykonać pomiar rezystancji
uziemienia.
Wypadkowa rezystancja uziemienia roboczego i ochronnego transformatora mocy 15/0,4 kV,
do 630 kVA nie powinna przekraczać wartości RUZ=2,5Ω.

8.8. Ochrona przed przepięciami
Budynek stacji nie będzie chroniony od bezpośrednich wyładowań atmosferycznych. Stacja
przewidziana jest do pracy w sieci wyłącznie kablowej i nie jest wymagana ochrona przepięciowa
urządzeń elektroenergetycznych.

8.9. Instalacje elektryczne
Oświetlenie pomieszczeń w budynku wykonane jest źródłami żarowymi (plafoniery
porcelanowe proste z kloszem okrągłym 60W) zamontowanymi w ilości:
-

1 sztuka w korytarzu obsługi jako oświetlenie ruchu elektrycznego.

-

1 sztuka w komorze transformatorowej zamontowana nad drzwiami.
Wyłącznik oświetlenia stacji usytuowany jest na wewnętrznej stronie ściany obok drzwi

wejściowych do korytarza obsługi.
Zabezpieczenie obwodu w postaci wkładki bezpiecznikowej Wts 10A zainstalowane są na
rozdzielnicy nN. Gniazdo 1-fazowe zainstalowane jest pod włącznikiem oświetlenia stacji obok drzwi
wejściowych do korytarza obsługi.
Oprawy oświetleniowe zasilane są przewodami YDY 3x1.5mm2 układanymi w rurkach PCV
zalanymi w konstrukcji ściany w czasie prefabrykacji stacji.
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8.10. Sprzęt ochronny i p. pożarowy
Producent nie wyposaża w sprzęt ochronny BHP stacji.

8.11. Obsługa stacji
Obsługa urządzeń rozdzielni średniego i niskiego napięcia odbywać się będzie wewnątrz
budynku ze wspólnego korytarza obsługi. W drzwiach do komory transformatora zastosowano
drewniane barierki ochronne.

8.12. Układ pomiarowy
Wg Warunków Przyłączenia nr OD5/ZR1/3450/2015 wykonać pośredni układ pomiarowy
zlokalizowany na tablicy pomiarowej w pomieszczeniu rozdzielnic SN i nn. Schemat układu
pomiarowego przedstawiono na rysunku nr E/7. Wg obliczeń zawartych w punkcie nr 5.3 niniejszego
opracowania, dobrano następujące przekładniki:
przekładniki prądowe prod. ABB typu TPU60.11 o danych:
- przekładnia 20/5 A/A,
- klasa 0,2s,
- moc 5 VA,
- Ith= 500*Ipn,
- wsp. bezp: FS5.

przekładniki napięciowe z jednym uzwojeniem wtórnym prod. ABB typu UMZ 24-1 o danych:
- przekładnia

15 : 3 / 0,1: 3 kV / kV

- klasa 0,5;
- moc 10 VA.

Uwagi do układu pomiarowego:
- Przekładniki powinny posiadać wzorcowanie przez GUM lub być akredytowane przez PCA
laboratorium.
- Układ pomiarowy zabudować na napięciu sieci SN w układzie trójsystemowym,
czteroprzewodowym.
- Licznik wyposażony w modem bezprzewodowej transmisji danych i antenę zostanie
dostarczony przez ENEA Operator.
- Synchronizacja zegara czasu rzeczywistego licznika będzie realizowana zdalnie przez CSPR
ENEA Operator.
- Do uzwojenia wtórnego przekładników prądowych w układach pomiarowo-rozliczeniowych
nie wolno przyłączać innych przyrządów.
- Wszystkie elementy członu zasilającego oraz osłony i urządzenia wchodzące w skład układu
pomiarowego powinny być przystosowane do plombowania.
- Na tablicy pomiarowej zainstalować podwójne gniazdo 230V AC.
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8.13. Uwagi.
Całość robót wykonać zgodnie z PBUE oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami
wykonawstwa i eksploatacji urządzeń elektrycznych. Do odbioru końcowego Wykonawca winien
przedstawić protokół badań i pomiarów oraz dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami i wymaganiami ENEA-OPERATOR.
Dla użytych w projekcie materiałów dopuszcza się zastosowanie innych materiałów o
równoważnej lub lepszej jakości. Zmiany materiałów muszą zostać zaakceptowane przez
Projektanta i mogą wiązać się z koniecznością dostosowania innych rozwiązań projektowych.

9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu
9.1.Oddziaływanie elektromagnetyczne przedsięwzięcia na etapie realizacji inwestycji
W czasie realizacji przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane żadne urządzenia, których
praca mogłaby powodować zagrożenie dla środowiska w zakresie emisji pola lub promieniowania
elektromagnetycznego. Ewentualne urządzenia elektryczne będą zasilane za pomocą przenośnych
agregatów prądotwórczych i będą pracowały przy napięciu zasilania 230V lub 400V, tj. przy napięciu
niskim, stąd też generowane przez nie pola elektromagnetyczne będą pomijalne.
9.2. Oddziaływanie elektromagnetyczne przedsięwzięcia na etapie funkcjonowania
W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę linii kablowej SN 15kV oraz stacji
transformatorowej SN/nN 15kV/0,4kV. Powoduje to pojawienie się w środowisku dwóch potencjalnych
źródeł pola elektromagnetycznego, do których zalicza się transformator SN/nN 15kV/0,4kV oraz linię
kablową SN 15kV.
Elementy te nie stanowią zagrożenia dla klimatu elektroenergetycznego, gdyż zasięg ich
oddziaływania jest bardzo ograniczony.
10. Opis do miejscowego planu zagospodarowania.
Teren, na którym projektuje się linie kablową 15kV stację transformatorową SN/nN, został
opracowany zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Na terenie inwestycji nie ma obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o
których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków o opiece nad zabytkami (Dz.
U. z 2014 r. poz.1446 ze zm.) ani obszarów i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
Projekt budowlany uzyskał wszystkie niezbędne uzgodnienia oraz został wykonany zgodnie
ze wszelkimi warunkami wynikającymi z przepisów szczególnych. Jednocześnie projekt został
wykonany tak, aby podczas wykonywania robót zachowane zostały wszystkie wymagania dotyczące
praw osób trzecich, w tym dostęp do drogi publicznej, możliwość korzystania z istniejących mediów
oraz dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (zgodnie z art. 5, ust.
1, pkt 9. Ustawy z dn. 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r.poz. 290 ze zm.).
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11. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa abonenckiej linii kablowej SN-15kV oraz
abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4kV
Centrum Kształcenia Praktycznego
przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu
os. Mielżyńskiego 5a, Swarzędz
dz.nr 3736/7, 3736/1, 3147/22, 3144/3, 3142/49, 3145/21,
3147/21, 3147/10, 3147/14, obr. 001

Informacja dotycząca
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Projektant
mgr inż. Andrzej Popielski
ul. Zofii Nałkowskiej 52, 81-597 Gdynia

nr up. 88/Gd/01

Opracował
inż. Patryk Estrop
Data: 06.2016
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
W związku z planowaną inwestycją kierownik robót winien sporządzić lub zapewnić
sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie niniejszej informacji do
planu BIOZ
1. Zakres robót oraz kolejność realizacji

•
•
•
•

Posadowienie stacji transformatorowej
Uło żenie kabla elektroenergetyczngeo SN;
Podpię cie kabla w istn. i proj. stacji transformatorowej;
Wykonie pomiarów sprawdzaj ących;

2. Wykaz istniejących obiektów i urządzeń budowlanych

•

Stacja MST-1595 na dz. nr 3147/14;

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

•

Stacja MST-1595 na dz. nr 3147/14;

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji zadania
Skala

Rodzaj
zagrożenia
Wysoka Porażenie prądem
o napięciu 15kV lub
0,4kV

Miejsce
Czynności łaczeniowe
Przy badaniach
odbiorczych.

Średnie

Zagrożenie
uszkodzenia ciała

Plac budowy

Niskie

Wpadnięcie do
rowu

Rów kablowy

Czas
wystąpienia
W czasie wykonywania
czynności łączeniowych,
pomiarowych oraz przy pracy
elektronarzędziami
Praca przy użyciu
elektronarzędzi ( szlifierki,
wiertarki, młoty, spawarki )
Od rozpoczęcia do zakończenia
wykopów

5. Sposób instruktażu pracowników przed przystąpienie do realizacji zadania
Prace należy wykonać zgodnie z odpowiednią technologią PPN lub innej uzgodnionej z
ENEA-Operator. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić instruktaż BHP pracowników.
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6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w
ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczna i sprawną komunikację
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń :
- teren robót należy wygrodzić folią koloru biało-czerwonego zawieszona na wysokości min. 0,60,8m nad poziomem terenu;
- robót nie wykonywać po zapadnięciu zmroku lub złej widoczności;
- pomiary elektryczne wykonywać w dwie osoby, w tym jedna z uprawnieniami do wykonywania
pomiarów;
- po zakończeniu robót doprowadzić teren do stanu pierwotnego

7. Uwagi końcowe
- całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;
- przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych wykonawca jest zobowiązany
zgłosić ten fakt do właściwych urzędów i gestorów sieci;
- przy wykonaniu robót budowlanych bezwzględnie przestrzegać wszystkich uwag i zaleceń
podanych w uzgodnieniach oraz oświadczeniach właścicieli gruntów;
- do odbioru końcowego wykonawca winien przedstawić protokoły badań i pomiarów oraz
dokumentację powykonawczą.
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Tabela równoważności - Projekt Wykonawczy TOM I, Część 5: Projekt abonenckiej linii kablowej SN15kV oraz abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4kV
LP Miejsce
Producent/nazwa Minimalne parametry dotyczące równoważności
występowania własna produktu
1

Rys. nr E/7 ;
Opis techniczny
ptk 5.3; 8.12

Przekładnik prądowy
prod. ABB typu
TPU60.11

Przekładnik prądowy o następujących parametrach:
- przekładnia 20/5 A/A;
- klasa dokładności 0,2s;
- moc 5VA;
- Ith=500*Ipn;
- współczynnik bezpieczeństwa FS5.

2

Rys. nr E/7 ;
Opis techniczny
ptk 5.3; 8.12

Przekładnik
napięciowy prod. ABB
typu UMZ2 4-1

3

Rys. nr B/0;
Rys. nr B/1 ÷B/8
Rys. nr E/1 ÷E/7
Opis techniczny
ptk. 6.3

Stacja
transformatorowa
MR2-b2pp 20/630-3
prod. ZPUE SA

Przekładnik napięciowy o następujących parametrach:
- przekładnia 15:√3 / 0,1:√3 kV/kV;
- klasa dokładności 0,5;
- moc 10VA;
Kontenerowa stacja transformatorowa 15kV/0,4kV, z transformatorem
o mocy do 630kVA, przystosowana do współpracy z siecią kablową SN i
nN. Stacja betonowa z wewnętrznym korytarzem obsługi oraz ścianami
oddzielenia przeciwpożarowego. Znamionowe napięcie pracy 20kV.
Wyposażona w 3-polową rozdzielnice SN w izolacji gazu SF6.
Stacja jest modułową prefabrykowaną konstrukcją składającą się z
następujących elementów:
• obudowa betonowa stacji wraz z komorą transformatora,
• fundament betonowy prefabrykowany – kablownia / misa
olejowa,
• rozdzielnie SN i nN,
• dach betonowy płaski.
Podłoga w stacji wykonana jako betonowa z otworami
technologicznymi (umieszczonymi pod rozdzielnicą SN i nN oraz w
komorze transformatora) na wprowadzenie kabli. W korytarzu obsługi
stacji znajduje się właz do podziemnej części stanowiącej jednocześnie
fundament i kanał kablowy.
Zbliżona masa i gabaryty stacji:
Długość [mm]
Szerokość [mm]
Wysokość [mm]:
bez dachu (bryły głównej)
z dachem betonowym (od pow.
gruntu)

3210
2660
2250
2480

Masa bez wyposażenia [kg]:
fundamentu
bryły głównej z drzwiami i
żaluzjami
dachu betonowego

4500
1100
3200

Powierzchnia zabudowy:
Kubatura zabudowy:

8,2 m2
19 m3

Dane technologiczne:
•
Oświetlenie – sztuczne.
•
Wentylacja grawitacyjna.
•
Otwory wlotowe i wylotowe żaluzyjne umieszczone w
drzwiach.
•
Instalacja uziemiająca.
Dane techniczno-materiałowe:
•
Ściany - beton zbrojony wibrowany klasy B30 grubości 120

•
•
•

4

mm,
Fundament - beton zbrojony wibrowany klasy B30 o grubości
ścianki 90÷120 mm, stanowiący jednocześnie przedział
kablowy z przepustami.
Dach betonowy płaski - kolorystykę skoordynować z
kolorystyką budynku CKP.
Stolarka drzwiowa – aluminiowa lakierowana - kolorystykę
skoordynować z kolorystyką budynku CKP.

Rys. nr B/1;
Rys. nr E/1, E/2,
E/3, E/6;
Opis techniczny
ptk 8.3 oraz 8.4

Rozdzielnica SN typu
Rotoblok SF

5

Rys. nr B/1;
Rys. nr E/1, E/2,
E4;
Opis techniczny
ptk 8.3 oraz 8.5

Rozdzielnica nN typu
RN-W prod. ZPUE SA
z rozłącznikami ARS
oraz wyłącznikiem
INP 1250A

6

Opis techniczny
ptk. 8.4

Głowica firmy
Euromold typu ITK
224

Parametry pracy:
Un=25kV;
In=630A;
Ik=16kA;
Ip=40kA.
Zbliżone wymiary rozdzielnicy SN:
szerokość - 1375mm;
wysokość - 1950mm;
- głębokość - 950mm
Rozdzielnica nN 0,4kV z wyłącznikiem 1250A oraz pięcioma polami
odpływowymi zabezpieczonymi rozłącznikami bezpiecznikowymi.
Wymiary rozdzielnicy zbliżone do:
- szerokość - 550mm;
- wysokość - 1950mm;
- głębokość - 320mm.
Głowica wnętrzowa zimnokurczliwa , do zakańczania kabli
pojedynczych z polietylenu usieciowanego lub termoplastycznego typu
XRUH(A)KXS na napięcie do 12/20kV zakres 25-240mm

7

Opis techniczny
ptk. 7.6
Rys. nr E/7

Przepusty prod. ZPUE

Przepust kablowy, uszczelniający nN oraz SN, zakres do 240mm

Listwa Wago 8471050

Listwa pomiarowa zaciskowa, do układów pomiarowych pośrednich,
zatwierdzona przez zakład energetyczny.

8

-

Trójpolowa rozdzielnica SN o konfiguracji:
1-pole transformatorowe, 1-pole pomiarowe, 1-pole liniowe
Rozdzielnica stanowi niezależny element stacji.

