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UZGODNIENIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Nr uzgodnienia: EOP/KD/4/2022/07/02484/PK
Dokumentacja: pompowni wody

Ulica:
Kalisz
Smolna

: 56/17, 57/3
Gmina: Kalisz
Zakres 
uzgodnienia: zakres techniczny abonenckiej p ci z

do sieci elektroenergetycznej ENERGA- Kaliszu nr P/21/074850
z dnia 07.09.2021 roku.

Uzgodniono:

Uwaga:                    
1. proj.

kablowymi 15 kV o przekroju 240 mm2

:
1. Zgodnie z pkt. 12.2 

-

w ustawie z dnia 7 

Podstawa uzgodnienia przez 4MMD: Proces ARIS nr 02.15

wszystkich egzemplarzy opracowania projektowego.  
W przypadku odpowiedzi na niniejszy dokument, prosimy -

po lewej stronie).
Kontakt: -mail: piotr.kalinski2@energa-operator.pl

Projekt wykonawczy 
  k/o: 4MMPR, 4UZP, 41MMD, 4MZZ, 4MMD a/a
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OPRACOWANIA : 

 
 

1. Strona tytułowa. 

2. Spis treści. 

3. Uprawnienia projektanta. 

4. Warunki Przyłączenia do sieci energetycznej. 

5. Opis techniczny. 

6. Zestawienie materiałów. 

7. Obliczenia techniczne 

8. Rysunki i schematy.  
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Uwaga:  
Na budowę przyłącza SN Inwestor zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do 
właściwego Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta.  
 
 
 
 

                           OPIS TECHNICZNY 
 
 
 
1.  Podstawa opracowania: 
 

 zlecenie inwestora, 
 warunki przyłączenia do sieci energetycznej                                                    
nr  P/21/074850 z dnia 07-09-2021 r. 

 mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 , 
 wizja lokalna w terenie i uzgodnienie z właścicielem działki, 
 obowiązujące normy i przepisy. 

 
 
 
2.  Dane techniczne: 
 

 Napięcie zasilające       Un = 15000 V 

 Zasilanie        linia kablowa SN – Ciąg kablowy SN1-01005/20  
                                             GPZ Kalisz Zachód p. 20 – GPZ Kalisz Piwonice p. 29 
 
3.  Zakres opracowania: 
 

 przyłącze kablowe SN-15 kV z projektowanego rozgałęźnika RPK SN , 
 kompaktowa, małogabarytowa  stacja transformatorowa 15/0,4 kV,  
 układ pomiarowo – rozliczeniowy energii elektrycznej. 
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Przyłącze kablowe SN-15 kV. 
 
 Dla zasilania obiektów pompowni wody zlokalizowanej w Kaliszu, przy 
ul. Smolnej 11, na działce nr  57/3  zaprojektowano przyłącze kablowe SN -15 
kV z projektowanego rozgałęźnika kablowego RPK SN, mającego zgodnie z 
umową przyłączeniową zastąpić istniejącą wieżyczkową stację 
transformatorową nr 19-188, do projektowanej małogabarytowej stacji 
transformatorowej SN/nn, typu WBST 20_630. 
Projektowana długość przyłącza kablowego wynosi 166 m (całkowita długość 
kabla – 3x180,0 m) należy wykonać projektowanym kablem 
3x1xNA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 70/25 mm2.  
Zakres prac wykona własnym kosztem i staraniem podmiot przyłączany .  
Zakres prac związany z montażem rozgałęźnika kablowego, zgodnie z 
umową przyłączeniową wykona przedsiębiorstwo  ENERGA – OPERATOR SA.  
Trasę kala należy zinwentaryzować przez  pracownię geodezyjną. 
Trasę przyłącza pokazano na planie – rys. nr 1. 
 
 
 
Małogabarytowa stacja transformatorowa. 
 
 Dla zasilania urządzeń elektrycznych przepompowni wody  konieczna 
jest transformacja zasilania do poziomu napięcia 0,4 kV.  
Zaprojektowano, więc stację transformatorową 15/0,4 kV w wykonaniu 
kompaktowym z transformatorem olejowym o mocy 400 kVA z wewnętrzną 
strefą obsługi urządzeń SN i nn. 
Do czasu instalacji urządzeń odbiorczych wymagających wykorzystania pełnej 
mocy przyłączeniowej, można zastosować stary transformator o mocy 
250kVA po jego przystosowaniu do montażu w małogabarytowej stacji, lub 
nowy o mniejszej mocy niż projektowane 400 kVA. O wariancie wyposażenia 
zdecyduje Inwestor na etapie zamówienia stacji transformatorowej. 
Stacja zostanie wyposażona w rozdzielnicę SN-15 kV, typu XIRIA E 24kV, 
produkcji EATON- HOLEC, składającą się z pola liniowego z rozłącznikiem 
630A, pola pomiarowego z układem pomiaru energii elektrycznej, oraz pola 
transformatorowego z wyłącznikiem 200A. 
Po stronie niskiego napięcia zaprojektowano 8 – polową rozdzielnicę 
wyposażoną w rozłączniki typu ARS 630 i ARS 400. 
Do rozdzielnicy należy wprowadzić, po ich przecięciu, kable 2xYAKY 4x240 
mm2, aktualnie wyprowadzone ze stacji 19188 i zasilające rozdzielnię główną 
w budynku (linia kablowa 2xYAKY 4x240 mm2).  
Zasilanie urządzeń obiektu, zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej 
odbywać się będzie bez zmian w formie dotychczasowej. 
Pozostałe odcinki kabli w kierunku dotychczasowej stacji wieżowej 19188, 
należy przedłużyć i również podłączyć do projektowanej rozdzielnicy nn. 
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Jeden z kabli zasilał będzie obiekty PSZOK, zasilane obecnie z abonenckiej 
rozdzielnicy nn w stacji 19188, drugi stanowić będzie rezerwę. Obiekt stacji 
wieżowej jest własnością PWiK w Kaliszu i po wyniesieniu urządzeń ENERGA - 
OPERATOR SA do projektowanego rozgałęźnika kablowego SN, będzie 
całkowicie w eksploatacji właściciela. Właściciel planuje rozbiórkę budynku 
stacji. 
Przebudowa zasilania PSZOK nie jest tematem aktualnego opracowania i 
zostanie zrealizowana w fazie likwidacji budynku stacji wieżowej 19188. 
Cały zakres prac wykona własnym kosztem i staraniem podmiot przyłączany.  
Przy stacji wykonać uziemienie ochronno-robocze o rezystancji  nie 

przekraczającej wartości 3,96  Uziemienie powinno zapewniać 
ograniczenia napięcia dotykowego rażenia do 82 V 
 
Lokalizacja stacji pokazanym na planie – rys. nr 1, wyposażenie na rys. nr 
2~11. 
 
 
 
Układ pomiarowo – rozdzielczy energii elektrycznej. 
 
Dla pomiaru energii elektrycznej, zgodnie z wydanymi przez ENERGA-
OPERATOR SA Oddział w Kaliszu warunkami przyłączenia do sieci należy 
stację wyposażyć w urządzenia spełniające poniższe wymagania: 
• przekładniki prądowe typu CTS 17 produkcji INTRA, z przekładnią 20A/5A, 
w klasie 0,2s; o mocy 10VA oraz współczynniku FS=5 (zamiennie można 
zastosować inne przekładniki np. produkcji ABB, Esit Elektrik, itp.), 
legalizowane lub wzorcowane, połączone w gwiazdę; 
• przekładniki napięciowe typu VTS 25 produkcji INTRA z  
  przekładnią  15:√3 kV/0,1:√3 kV, w klasie 0,2,  o mocy 5VA (zamiennie 
można zastosować np. przekładniki produkcji ABB, Esit Elektrik, itp.. ), 
legalizowane lub wzorcowane połączone w gwiazdę; 
• licznik energii elektrycznej klasy 0,5 w zakresie pomiaru jednokierunkowego  
energii czynnej oraz klasy 1 w zakresie pomiaru dwukierunkowego  energii 
biernej z modułem komunikacyjnym transmisji danych CU-P32.  
• wszystkie urządzenia pomiarowe powinny posiadać legalizację 
(wzorcowanie) lub homologację zgodnie z wymogami danego urządzenia; 
• obwody wtórne układu pomiarowego wykonać kablami miedzianymi o 
przekroju 2,5 mm2 w powłokach odpornych na UV – napięciowe  
YKY (HO7RN-F) 5x2,5 mm2 i   prądowe YKSY (HO7RN-F) 7x2,5 mm2 z żyłami 
numerowanymi; 
• wszystkie elementy układu pomiarowego powinny spełniać wymagania   
  IRiESD w zakresie układów pomiarowych klasy B3 i należy przystosować   
  je do   plombowania (na rysunkach oznaczone *). 
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Szczegóły wyposażenia pokazano na rysunkach i schematach oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przy stacji wykonać uziemienie ochronno-robocze o rezystancji uziemienia 

nie przekraczającej wartości 3,96 . 
Dla skompensowania strat jałowych transformatora należy na stacji, po 
stronie niskiego napięcia zamontować kondensator o mocy 5 kVar. 
Schemat układu pomiarowego przedstawiono na rys. nr 3. 
 
 

Uwagi końcowe.  

 

- Elementy projektowane budować zgodnie z Normą SEP i Polską Normą 
PN-E 5100-1, PN-E 5125, norma N SEP E-004 oraz z obowiązującymi 
przepisami. 

- System ochrony od porażeń - wykonać zgodnie z normą N SEP E-001 
oraz PN-EN 50274:2004P; PN-EN 50522:2011E. 

- Przed przystąpieniem do prac Wykonawca winien uzgodnić w RD w 
Kaliszu harmonogram kolejności robót w celu zmniejszenia do 
minimum przerw w dostawie energii elektrycznej, a po zakończeniu 
prac przyłącze zgłosić do odbioru końcowego. 

- Po zakończeniu prac zlecić inwentaryzację obiektu uprawnionej 
pracowni geodezyjnej.  
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ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH 
MATERIAŁÓW. 

 

L.p. Nazwa materiału Jedn. Ilość Uwagi 
1.  Kabel XRUHAKXS 70/25 mm2 mb 540  

2.  Folia czerwona szer. 0,4 m m 200  

3.  Opaski kablowe szt. 20  

4.  Piasek na podsypkę m³ 15  

5.  Rura DVK 160 czerwona ( dł. 6 m) szt. 1  

6.  Rura osłonowa dwudzielna 160 (dł. 3m) szt. 1 w razie potrzeby 

7.  Głowice konektorowe K430TB kpl. 2  

8.  Końcówki kablowe AL 50 szt. 6  

9.  Stacja kompaktowa WBST 20_630 wyposażona kpl. 1 z XIRIA E KPT 

10.  Kruszywo gruboziarniste m³ 6  

11.  Bednarka ocynkowana 30 x 4 kg 100  

12.  Szpilki uziemiające ocynkowane ¾” dł. 6m kpl. 6  

13.  Zaciski uziemiające szt. 4  

14.  Transformator olejowy 15/0,4 o mocy 400 kVA szt. 1 

z gniazdami SN 
ewentualną zmianę 

mocy uzgodnić z 
Inwestorem. 

15.  Kondensator do komp. biegu jałowego 5  kVar kpl. 1  

16.  Wkładka zamka MK abonencka szt. 2  

17.  Wkładka NH2 160A szt. 3  

18.  Wkładka NH3 250A szt. 3  

19.  Kabel YAKY 4 x 240 mm2 m 20  

20.  Tulejki kablowe AL 240 szt. 8  

21.  Zacisk V-klema 2x240 szt. 3  

22.  Mufa kablowa ZRM 5 (dla kabla 240 mm2) kpl. 2  

23.  Czteropalczatka AK 4 kpl. 4  

24.  Tabliczki ostrzegawcze szt. 4  

25.  
Tabliczka numeracyjna zgodna ze standardem 
EOP 

szt. 1 nr T401377 

26.  Licznik do pomiaru en. elektrycznej kpl. 1 ZAPEWNIA EOP 

27.  Moduł komunikacyjny kpl. 1 ZAPEWNIA EOP 
 



OBLICZENIA TECHNICZNE DLA DOCELOWEJ MOCY.

1. Dobór transformatora

 - moc przyłączeniowa Pmax = 360 kW

 - współczynnik mocy tg j = 0,4 /     cos j = 0,93

 - moc transformatora Sobl = 388 kVA

dobrano transformatory o mocy ST = 400 kVA

2. Dobór zabezpieczeń i toru pradowego

 - zabezpieczenie po stronie SN transformatora JbSN > 14,924 A

dobrano wkładkę CEF - 17,5/16 A

3. Obliczenia uziemienia

UF

r x Ik1

dla:

r = 1,0 (rozległa sieć kablowa SN r = 0,6;   pozostałe sieci r = 1,0)

UF = 82 V dla tF = 5s

Ik1 =

dla:

ICS = 152,8 A

 IAWScz = 14 A

Ik1 = 20,72 A

R B =R ST ≤ 3,96 W

 - uziemienie stacji Rst ≤ 3,96 W oraz Rst ≤ 5,0 W

rezystancja wymagana uziemienia stacji Rst ≤ 3,96 W

14

RB=RST ≤ W



4. Dobór układu pomiarowego

4.1 Dobór licznika

dobrano licznik o parametrach 58/100V; 5A

z modułem komunikacyjnym  CU-P32  (GPS/GPRS + RS 485)

4.2 Dobór przekładników prądowych

 - prąd znamionowy pierwotny przekładnika dla: Pmax = 360 kW

tg j = 0,4 Jobl= 15,116 A; Jp= 20 A

przyjeto przekładniki typu   CTS 17  INTRA 20 /5; o mocy 10VA i wsp. Fs=5; kl. 0,2s

 - sprawdzenie warunku obciążenia strony pierwotnej przekładnika

0,1 Jp ≤ Jobl ≤ 1,2 Jp warunek spełniony

 

 - sprawdzenie obciążenia strony wtórnej przekładnika

pobór mocy przez cewki licznika Slicz = 0,125 VA na fazę

strata mocy w przewodach (DY 2,5 mm2; l=3m) Sprzew. = 1,12 VA na fazę

ilość zacisków w jednej fazie obwodu prądowego  - 4  zaciski na fazie

rzeczywiste obciążenie rdzenia przekładnika prądowego Sobc.=5,2361 VA

Sobl = 5,2361 VA

0,25 Sn ≤ Sobl ≤ Sn warunek spełniony

4.3 Dobór przekładników napieciowych

 - napięcie znamionowe  strony wtórnej przekładnika: Un=100  V

dobrano przekładniki VTS-17 INTRA  15:√3 kV/0,1:√3 kV  o mocy 5VA i wsp. FS=5, kl. 0,2

 - sprawdzenie obciążenia strony wtórnej przekładnika

pobór mocy cewki licznika Slicz=0,433 VA na fazę

pobór mocy przez inne aparaty w obwodzie napieciowym licznika Sinne=1,2 VA

rzeczywiste obciążenie rdzenia przekładnika napieciowegoo Sobc.=1,6333 VA

Sobl = 1,6333 VA

0,25 Sn ≤ Sobl ≤ Sn warunek spełniony

15



Jn przek. prądowego 5 A

Sn przek. pradowego 10 VA

fs przek. pradowego 5 fs

L 3 m

s 2,5 mm2

Slicznika1 0,125 VA

Slicznika2 0 VA

Slicznika3 0 VA

Sinne 0 VA

Ilość zacisków 4 szt.

Rzacisku 0,04 W

Sżądane% 50 %

Sprzewodów 1,12 VA

Sobciążenia przek. prądowego 5,2361 VA
Sobciążenia % przek. prądowego 52,361 %

Sdodatkowe konieczne 0 VA

Rdodatkowe obw. prądowego 0 Ω

Sdodatkowe obliczone 0 VA
Scałkowite przek. prądowego 5,2361 VA
Scałkowite % przek. prądowego 52 %

Un przek. napięciowego 100 /√3V

Sn przek. napieciowego 5 VA

Slicznika1 0,4333 VA

Slicznika2 VA

Slicznika3 VA

Sinne 1,2 VA

Sżądane% 30 %

Sobciążenia przek. nap. 1,6333 VA
Sobciążenia % przek. nap. 32,666 %

Sdodatkowe konieczne. 0 VA

Rdodatkowe obw. nap. D 0 W

Rdodatkowe obw. nap. Y 0 W

Sdodatkowe obliczone. 0 VA

Scałkowite przek. nap. 1,6333 VA
Scałkowite % przek. nap. 32 %

Jobwodu napięciowego. 28,25 mA

Warunek obciążenia spełniony 25% < Sobc. < 100% Sn

po zastosowaniu proponowanego dociążenia:

   

brak konieczności stosowania dodatkowego dociążenia.

   proszę podać żądane obciążenie w zakresie od 25% do 100% Sn

Pobór mocy obwodu prądowego licznika 1 w jednej fazie,

Pobór mocy obwodu napięciowego licznika 1 w jednej fazie,

Wyżej wymienione obciążenie wyrażone w % jego mocy znamionowej,

UWAGA!

Proponowana wartości rezystorów dociążających rdzeń przekładnika prądowego,

jeżeli konieczne:

   

   

        Parametr pomocy np. przy doborze nastawień przekaźników kontrolujących ciągłość obwodu.

Całkowite obciążenie przekładnika napięciowego,

Dodatkowe wyniki w tym również wartości dociążeń przy zastosowaniu rezystorów w wykonaniu standardowym, oraz możliwość wykonania obliczeń wartości dociążeń dla dowolnie 

założonej rezystancji dodatkowej znajdują się na arkuszu Wyniki Dodatkowe 

Obwód napięciowy dane do obliczenia obciążenia przekładnika:

Znamionowe napięcie wtórne przekładnika napięciowego,

Moc znamionowa napięciowego przekładnika pomiarowego,

Dodatkowe wyniki w tym również wartości dociążeń przy zastosowaniu rezystorów w wykonaniu standardowym, oraz możliwość wykonania obliczeń wartości dociążeń dla dowolnie 

założonej rezystancji dodatkowej znajdują się na arkuszu Wyniki Dodatkowe 

Moc znamionowa rdzenia prądowego przekładnika pomiarowego,

Prąd znamionowy wtórny przekładnika,

Odległość od przekładnika prądowego do zacisków licznika,

Przekrój żył przewodów prądowego obwodu pomiarowego,

Konieczne dodatkowe dociążenie rdzenia przekładnika prądowego,

Rzeczywiste obciążenie rdzenia przekładnika prądowego,

        Wraz z obliczeniem wielkości koniecznego dociążenia dodatkowymi rezystorami.

Strata mocy w przewodach prądowych obwodów pomiarowych,

przed zastosowaniem dociążenia

   

   

   proszę podać katalogowy jednofazowy pobór mocy poszczególnych liczników układu 

Pobór mocy przez inne aparaty zainstalowane w jednej fazie obwodu pradowego

   proszę podać łączny jednofazowy katalogowy pobór mocy innych aparatów 

DANE I WYNIKI OBLICZEŃ PARAMETRÓW PRACY UKŁADU POMIAROWEGO

Pobór mocy obwodu prądowego licznika 3 w jednej fazie,

Wszystkie parametry proszę podać dla jednej fazy prądowego i napięciowego obwodu pomiarowego

Obwód prądowy dane do obliczenia obciążenia rdzenia przekładnika:

Pobór mocy obwodu prądowego licznika 2 w jednej fazie,

   proszę podać proponowany przekrój w nie mniejszy niż zalecany 2,5mm2 

   

  

Proponowana wartości rezystorów dociążających przekładnik napięciowy przy podłączeniu w D,

Ilość zacisków (złącz) w jednej fazie obwodu pradowego

   proszę podać ilośc zacisków zainstalowanych w jednej fazie

Rezystancja zacisku obwodu prądowego,

  zmiana wartości możliwa w punkcie Dane dodatkowe 

Całkowite obciążenie rdzenia przekładnika prądowego,

   proszę podać łączny jednofazowy katalogowy pobór mocy innych aparatów 

Żądane obciążenie rdzenia przekładnika prądowego wyrażone w % mocy znamionowej,

Liczba przetężeniowa rdzenia prądowego przekładnika pomiarowego,

   parametr nie jest niebędny do wykonania obliczeń, ale pomocny przy określeniu żądanego obciążenia

Konieczne dodatkowe dociążenie przekładnika napięciowego,

Dodatkowe dociążenie przekładnika napięciowego,

UWAGA!

Obwód napięciowy obliczenie wartości prądu płynącego w obwodzie.

po zastosowaniu proponowanego dociążenia:

        Wraz z obliczeniem wielkości koniecznego dociążenia dodatkowymi rezystorami.

Pobór mocy obwodu napięciowego licznika 2 w jednej fazie,

brak konieczności stosowania dodatkowego dociążenia.

   proszę podać katalogowy jednofazowy pobór mocy poszczególnych liczników układu 

Wartość prądu płynącego w obwodzie napięciowym,

jeżeli konieczne:

   

Żądane obciążenie przekładnika napięciowego wyrażone w % mocy znamionowej,

   proszę podać żądane obciążenie w zakresie od 25% do 100% Sn

Warunek obciążenia spełniony 25% < Sobc. < 100% Sn

Obwód napięciowy obliczenie obciążenia przekładnika pomiarowego.

Proponowana wartości rezystorów dociążających przekładnik napięciowy przy podłączeniu w Y,

Wyżej wymienione obciążenie wyrażone w % jego mocy znamionowej,

   

   

Wyżej wymienione obciążenie wyrażone w % jego mocy znamionowej,

Obwód prądowy obliczenie obciążenia rdzenia przekładnika pomiarowego.

Wyżej wymienione obciążenie wyrażone w % jego mocy znamionowej,

przed zastosowaniem dociążenia

Rzeczywiste obciążenie przekładnika napieciowego,

Pobór mocy obwodu napięciowego licznika 3 w jednej fazie,

Pobór mocy przez inne aparaty zainstalowane w jednej fazie obwodu napięciowego

Dodatkowe obciążenie rdzenia przekładnika prądowego,

Marek
Tekst maszynowy
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5. Obliczenia zwarciowe

- moc zwarciowa w GPZ Sn = 185,5 MVA

- napięcie dla mocy zwarciowej po stronie SN UnSN = 15 kV

- czas trwania zwarcia doziemnego tz = 5,0 s

- czas wyłączenia zwarcia tk = 0,15 s

- największy współ. (zwarcie 3-fazowe) c = 1,1 [-]

- dane toru prądowego rezystancja linii reaktancja linii

GPZ Kalisz Zachód p. 20 l [m] s [mm
2
] g-al RL [W] Xo [W/km] XL [W] Ith [kA] Sth1 

3xYHAKXs 240 mm2 1702 240 34 0,21 0,107 0,182 22,6 23

3xYHAKXs 120 mm2 547 120 34 0,13 0,119 0,065 11,3

HAKnFtA 3x120 mm2 183 120 34 0,04 0,107 0,020 11,3

HAKnFtA 3x70 mm2 220 70 34 0,09 0,115 0,025 6,6

3xXRUHAKXs 150 mm2 35 150 34 0,01 0,115 0,004 14,1

3xXRUHAKXs 70 mm2 180 70 34 0,08 0,129 0,023 6,6

razem 2867 0,56 0,319

- impedancja systemu el.-en. ZQ = 1,334 W

- rezystancja systemu el.-en. RQ = 0,133 W - gdzie RQ = 0,1 x ZQ 

- reaktancja systemu el.-en. XQ = 1,327 W - gdzie XQ = 0,995 x ZQ 

- rezystancja sieci po stronie SN Rk = 0,693 W

- reaktancja sieci po stronie SN Xk = 1,646 W

- impedancja sieci po stronie SN Zk = 1,786 W

- obliczony stosunek R/X Rk/Xk = 0,42 [-]

- obliczony współczynnik ku k = 1,3 [-]

- prąd początkowy w miejscu zwarcia I
"
k3 = 5,34 kA

- prąd udarowy w miejscu zwarcia ip = 9,82 kA

- prąd zwarciowy zastępczy 1 sek. Ith = 5,47 kA

- dopuszczlny prąd zwarcia 1 sek. Ith = 6,60 kA dla kabla HAKnFtA 3x70 mm2

- współczynnik (zwarcie 3-fazowe) m = 0,05 [-] tk = 0,15

- współczynnik (zwarcie 3-fazowe) n = 1 [-] I
"
k/Ik =1

- moc zwarciowa w miejscu zwarcia S
"
k = 138,7 MVA

- kabel HAKnFtA 3x70 mm2 Sth1 = 94 A/mm2 dla temp. pracy kabla  90 st C

- przekrój minimalny żyły kabla Smin = 58,2 mm2 spełniono warunek: Sprzewodu > S min

- dobiera się przekładniki prądowe o : Ipn = 20 A

Ith = 8 kA >  5,47 kA - warunek spełniony

Idyn = 16 kA >  9,82 kA - warunek spełniony
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