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Lp. Tytuł rysunku Numer rys. Skala 

1.  Plan rozmieszczenia urządzeń  E/18/1 1:100 

2.  Plan tras kablowych E/18/2 1:100 

3.  Rozdzielnica RGnn. Schemat strukturalny E/18/3  

4.  Złącze kablowe ZK-G. Schemat zasadniczy  E/16/2.01  
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 UWAGA:  

1. Wskazuje się, że w każdym przypadku opisu przyjętych rozwiązań projektowych za 

pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub 

systemów referencji technicznych dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.  

2. Zakres, który nie jest objęty przedmiotem zamówienia zaznaczony w opisie KOLOREM 

SZARYM.  

 

1 Podstawa opracowania 

− zlecenie Zamawiającego 

− SIWZ 

− dokumentacja archiwalna 

− autorska inwentaryzacja obiektów 

− wizja lokalna 

− dokumentacja fotograficzna 

− uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane w trakcie narad  zebrane w protokołach narad 

− mapa do celów projektowych opracowana przez Geo Inż. Usługi Geodezyjne Pietrucha Ryszard  

Sadowa 10, 41-200, Sosnowiec 

− Opinia Geotechniczna autorstwa Przedsiębiorstwa Geologii i Ochrony Środowiska Geowizjer 40-

810 Katowice ul. Dobrego Urobku 9B 

− obowiązujące normy i przepisy 

− oferty techniczne producentów  

2 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania są roboty elektryczne związane z zasilaniem i montażem ładowarek 

elektrycznych autobusów Wiaty Ładowania Elektrycznego PKM Sp. z o.o. w Tychach przy ul. 

Towarowej 1, 43-100 Tychy. 

Opracowanie swoim zakresem obejmuję: 

− wymianę transformatora potrzeb własnych, 

− zabudowę nowej rozdzielni 0,4kV RGnn, 

− budowę linii kablowych zasilających i sterowniczych do ładowarek elektrycznych 

− montaż dwóch ładowarek elektrycznych w Wiacie ładowania Elektrycznego, 

− budowę linii światłowodowej do pomiędzy budynkiem podstacji, a budynkiem administracyjno-

biurowym, 

Opracowanie nie obejmuje instalacji elektrycznych Wiaty Ładowania Elektrycznego, które zostały ujęte 

w osobnym projekcie. 

3 Opis techniczny 

3.1 Zasilanie 

Złącze ZK-G zasilające instalacje elektryczne Wiaty Ładowania Elektrycznego oraz ładowarki 

elektryczne zainstalowane pod Wiatą Ładowania zasilane będą z nowej rozdzielni 0,4kV RGnn 

ustawionej na hali głównej istniejącej podstacji trakcyjnej. Rozdzielnica RGNN zasilana 

będzie z transformatora potrzeb własnych podstacji. Z uwagi na moc zapotrzebowaną oraz rezerwę mocy 

na przyszła rozbudowę przewiduje się wyminie istniejącego transformatora potrzeb własnych na większy, 

o mocy 400kV. 
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3.2 Linie kablowe  

Zakres inwestycji przewiduje budowę wewnętrznych linii zasilających niskiego napięcia 0,4kV kablami 

typu YAKXS 4x120mm², do zasilania ładowarek z rozdzielnicy RGnn w budynku podstacji, oraz linii 

światłowodowych Z-XOTKtsd 6J do komunikacja ładowarek z systemem nadrzędnym. 

Projektowane trasy przedstawiono na planie zagospodarowani ternu oraz na rysunku „Plan przebudowy 

trakcji trolejbusowej  - rys. nr T-01. 

3.3 Urządzenia i prefabrykaty 

3.3.1 Ttransformator potrzeb własnych 

Przewidziano wymianę istniejące transformatora potrzeb własnych 63kVA na nowy, suchy w obudowie 

IP31 z izolacją żywiczną 3faz. 21/0,42kV o mocy 400kV.A, oraz wymianę wkładek bezpiecznikowych 

w polu transformatora potrzeb własnych – pole nr 4 rozdzielnicy RSN, na wkładki 20A.  

Obudowa wraz z transformatorem ustawiona zostanie w hali głównej podstacji, w miejscu rezerwy pod 

trzeci prostownik, na dwóch ceownikach 160. Ceownik należy oprzeć na posadzce i przyspawać do 

istniejącej ramy przewidzianej dla prostownika. 

Istniejący transformator ustawiony w polu potrzeb własnych rozdzielnicy RSN należy zdemontować, 

a do szyn przyłączyć projektowany kabel zasilający W00 typu  3x YHAKXS 1x70/25mm², 12/20kV.  

W celu wyjścia kabla z celki rozdzielnicy RSN należy wykonać 3 przepusty kablowe kolanami  Ø110 

pod ramą rozdzielni do istniejącego kanału przed rozdzielnią RSN. 

3.3.2 Rozdzielnia RGnn  

Rozdzielnica 400/230V z pojedynczym systemem szyn zbiorczych 630A, przedziałowa z polem 

wyłącznikowym wysuwnym. Składająca się z jednego pola dopływowego wyłącznikowego. Pola 

odpływowe z rozłącznikami bezpiecznikowymi, lub z rozłączniki bezpiecznikowe zasilane poprzez 

rozłączniki z wyzwalaczami zanikowymi. Schemat rozdzielnicy przedstawiono na rysunku nr E/18/3. 

3.3.3 Ładowarki elektryczne 

Przewidziano dwie ładowarki elektryczne stacjonarne o mocy nie mniejszej niż 85kW w obudowie 

o stopniu ochrony IP54, zabudowane pod Wiatą Ładowania Elektrycznego. Ładowarki zbudowane 

z  min. 2 modułów mocy, umożliwiające ładowanie jednego pojazdu elektrycznego mocą 85kW lub 

dwóch pojazdów w tym samym czasie mocą nie mniejszą niż 40kW, podstawowe parametry: 

− budowa modułowa, moduły o mocy od 40kW do 55kW. 

− napięcie zasilania: 3x400V (-15% ÷ +10%) 5 przewodowa, TN-C, TN-S 

− sprawność ≥95% (podana dla mocy znamionowej) 

− współczynnik mocy: ≥0,99 (podany dla mocy znamionowej), 

− współczynnik zawartości harmonicznych THDi <5% (podany dla mocy znamionowej) 

− moc przyłączeniowa: 90kVA 

− zakres napięć wyjściowych: 300-800 VDC (napięcie musi być dostosowane do baterii 

zastosowanej w autobusie) 

− moc znamionowa wyjściowa: 1x85kW/2x40kW 

− maksymalny prąd ładowania baterii: 1x125A/2x70A 

− złącze do autobusu: CCS Type 2 
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− Zakres temperatury pracy: od -25°C do +45°C (wymagana praca ciągła w podanym zakresie 

temperatur bez konieczności stosowania grzałek oraz układów klimatyzacji) 

− światłowodowe łącze komunikacyjne do sytemu nadrzędnego 

Komunikacja: ładowarka musi być dostosowana do autobusu elektrycznego, a komunikacja musi się 

odbywać ściśle z normami. 

Wymagane jest, aby komunikacja pomiędzy ładowarką, a systemem monitoringu ładowarek 

odbywała się zgodnie ze standardem OCPP 1.6 

3.4 Ochrona przepięciowa 

Uzwojenia pierwotne i wtórne transformatora potrzeb od przepięć chronione są za pomocą ograniczników 

przepięć. W obwodach 230/400V AC przewidziano ochronniki przepięć zainstalowane w rozdzielnicy 

RGnn 

3.5 Ochrona przeciwporażeniowa 

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim w urządzeniach zasilanych napięciem przemiennym przewiduje 

się szybkie wyłączenie w układzie TN-S. Obudowy projektowanych urządzeń należy przyłączyć do 

istniejącego uziemienia ochronnego stacji prostownikowej. 

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej należy stwierdzić za pomocą pomiarów wartości napięć 

rażeniowych dotykowych przy wymuszaniu przepływu odpowiedniego prądu uziomowego 

3.6 Przeciwpożarowy wyłącznik pożarowy 

Przewidziano Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu PWP zlokalizowany w rozdzielni RGnn (zastępujący 

wyłącznik w złączu kablowym ZK-G), który wyzwalany jest przyciskiem sterującym PWP-ŁE na słupie 

wiaty ujętym w projekcie „Instalacje elektryczne. Wiata Ładowania Elektrycznego”. 

Zadziałanie wyłącznika ppoż powoduje odłączenia zasilania dla wszystkich odbiorów nie biorących 

udziału w akcji pożarowej znajdujących się w Wiacie Ładowania elektrycznego. 

3.7 Sposób ułożenia kabli 

Kable należy układać zgodnie z normą N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 

kablowe. Projektowanie i budowa”.  

Kable należy układać w rowach kablowych. Głębokość ułożenia kabla 1 kV w ziemi pod chodnikami, 

trawnikami itp. wynosi 0,7 m natomiast pod jezdniami i drogami minimum 1,0 m. Kabel należy układać 

na co najmniej na 10 cm podsypce z piasku, przysypać 10 cm warstwą piasku i 15cm warstwą rodzimej 

ziemi. Kabel w wykopie należy prowadzić linią falistą celem skompensowania naprężeń powstałych w 

wyniku osiadania ziemi. Przykryciem informującym o miejscu ułożenia kabla będzie folia koloru 

niebieskiego. Zabezpieczenie projektowanego kabla przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami 

uzbrojenia podziemnego należy wykonać przy pomocy rur HDPE Ø75. Istniejące kable z którymi 

nastąpiło skrzyżowanie kabla projektowanego, należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi. Rury 

ochronne po ułożeniu kabli należy uszczelnić. Odległości poziome i pionowe kabli od pozostałych 

istniejących urządzeń należy wykonać zgodnie z wymogami PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004. 

Przejścia kabli na zewnątrz budynku należy wykonać w rurach przepustowych (przepustach kablowych). 

Rury przepustowe należy zabezpieczyć przed wnikaniem wody poprzez zastosowanie systemu 



Budowa, przebudowa i rozbiórki obiektów budowalnych, infrastruktury technicznej i drogowej 
zajezdni Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.  str. 5 

Stadium Projekt wykonawczy  Branża: elektryczna Nr Projektu 00590F 

 

TERRABUD PL  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  S.K. 

40-861 Katowice ul. Gliwicka 228, tel. (032) 200 01 81, 254 30 00, tel./fax (032) 254 01 42, e-mail biuro@terrabud.pl 

 
 

uszczelnień do kabli i przepustów składający się z rozdmuchiwanego rękawa, wykonanego z giętkiego, 

laminowanego metalu i pokrytego na obu powierzchniach płatami uszczelniacza. 

3.8 Próby i badania 

Po wykonaniu robót montażowych należy wykonać próby i pomiary kontrolne. Ponadto należy sprawdzić 

funkcjonalność działania urządzeń, układów sterowania i automatyki. 

4 Obliczenia techniczne 

4.1 Zestawienie mocy 

Lp Tablica Odbiór 
Moc zainstalowana  

Pi [kW] 
kz 

Moc zapotrzebowana 

Pz [kW] 

Prąd 

[A] 

1 RGnn Ładowarka 1 90 0,7 60 87 

2 RGnn Ładowarka 2 90 0,7 60 87 

3 RGnn ZK-G 1 0,9 0,9 1,3 

4 RGnn Potrzeby podstacji 40 0,5 20 29 

5 RGnn Szafa SS0 1 0,2 0,2 1 

Razem RGnn 222 - 141,1 205,3 

4.2 Dobór transformatora potrzeb własnych 

Dla mocy zapotrzebowanej Pz = 141,1 kW dobrano transformator o mocy STr = 400kVA, który zapewni 

rezerwę mocy na poziomie 240kW dla przyszłej rozbudowy. 

Prąd znamionowy po stronie SN 20kV:
 
𝐼𝐵 =

𝑆𝑁

√3⋅𝑈𝑁
= 11𝐴 

Z tabeli doboru wkładek bezpiecznikowych dla transformatorów dobrano: bezpiecznik SN 20kV 20A. 

4.3 Dobór przekroju kabli 

  
Napięcie 

znamion. 
Rodzaj połączeń 

Sprawdzenie przekroju  

Lp Miejsce połączeń 
ze względu na obc. długotrwałe  

IB IN Id x kg I2  Idd   

1,45Idd 

  kV  A A A A A 

1 
Rozdzielnica RSN  

– transf. potrzeb wł.  
20 

3xYHAKXS 70mm2  

12/20kV, w kanale.  
11 20 235x0,8 32 

188 

 

2 
Transformator potrzeb wł.  

- szyny RGnn 
0,4 

4x(2xYKY 1x240mm²)   

w kanale kablowym 
577 - 924x0,9 - 

832 

- 

3 
Rozdzielnica RGnn 

– Ładowarka 1  
0,4 

YAKXS 4x120mm2 

w ziemi 
160 130 

266 

x0,9X0,85 
256 

195 

284 

4 
Rozdzielnica RGnn 

– Ładowarka 2  
0,4 

YAKXS 4x120mm2 

w ziemi 
160 130 

266 

x0,9x0,85  
256 

195 

284 

5 
Rozdzielnica RGnn 

– ZK-G 
0,4 

YAKXS 4x25mm2 

w kanale i ziemi  
25 1,3 

104 

x0,9x0,85  
40 

80 

115 

6 
Rozdzielnica RGnn 

–RPS. Potrzeby wł. stacji  
0,4 

YAKY 4x35mm2 

w kanale 
63 29 108x0,9 101 

97 

141 
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Kable dobrano zgodnie z warunkami:  IB ≤ In ≤ Iz oraz I2 ≤ 1,45 x Idd 

gdzie: IB – prąd obliczeniowy, 

In – prąd znamionowy zabezpieczenia, 

I2 – prąd zadziałania zabezpieczenia (dla bezpieczników I2 ≤ 1,6*In) 

Idd – obciążalność prądowa długotrwała kabla 

5 Lista kablowa 

Lp 
Nr 

kabla 
Skąd Dokąd 

Typ i przekrój linii 

kablowej 

Ilość 

[m] 

Uwagi 

1 W00 
Rozdzielnica RSN  

Pole nr 4  

Transformator 

potrzeb własnych 

3xYHAKXS 

1x70/25mm², 12/20kV 

20  

2 W01 
Transformator 

potrzeb własnych 
Rozdzielnica RGnn 

4x2xYKY 

 1x240mm²; 1kV 

15  

3 W02 Rozdzielnica RGnn Złącze ZK-G YAKXS 4x25mm²; 1kV 15  

4 W03 Rozdzielnica RGnn 
Rozdzielnica RPS  

Pole 1- potrzeby wł. 
YAKY 4x35mm²; 1kV 

10  

6 Zestawienie materiałów 

L.p. Opis / Przedmiar Ilość Jedn. 

 I. Urządzenia w podstacji trakcyjnej 

1 Transformator suchy żywiczny dwuuzwojeniowy o parametrach: 

− moc 400kVA; 

− napięcie GN 21000-2x2,5%, 50Hz  

− napięcie DN 420, 50Hz 

− grupa połączeń Dyn5; 

− napięcie zwarcia 4,5%; 

− stopień ochrony IP31 (obudowa) 

− ograniczniki przepięć zainstalowane po stronie DN - 3 szt 

− podkładki antywibracyjne – 4szt. 

 rozstaw kół jezdnych 670mm 

1  kpl. 

2 Ceownik stalowy 160  3 m 

3 Uchwyt do kabla 20kV 1x70mm2 3 szt. 

4 Przepust kablowy z kolano z rury ochronnej izolacyjnej o średnicy 110 mm 3 szt. 

5 Kątownik wsporczy do uchwytów z poz. 4 1,5 m 

6 Wkładka bezpiecznikowa wielkiej mocy 20A do podstawy 

bezpiecznikowej 20kV  
3 szt. 

7 Rozdzielnica RGnn w rysunku schematu strukturalnego 

Parametry techniczne: Ur = 0,75kV; Ir = 630A; Iwył = 16kA;  idyn = 40kA; 

1  kpl. 

8 Kabel YHAKXS 1x70/25 mm²; 12/20kV 60 m 

9 Zestaw montażowy do wykonania 3 głowic zimnokurczliwych wnętrzowych 

do kabli jednożyłowych 70 mm² o napięciu znamionowym 12/20kV i izolacji 

z tworzyw sztucznych  

2 kpl. 

10 Końcówka kablowa Al rurowa do kabla 70mm2 6 szt. 

11 Kabel YKY 1x240mm²; 1kV 120 m 
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12 Kable YAKXS 4x25mm²; 1kV 15 m 

13 Kabel YAKY 4x35mm²; 1kV   10 m 

14 System uszczelnień do kabli i przepustów składający się z 

rozdmuchiwanego rękawa, wykonanego z giętkiego, laminowanego metalu 

i pokrytego na obu powierzchniach płatami uszczelniacza do rury Ø50  

2 kpl. 

15 j.w tylko do rury Ø75 2 kpl. 

16 j.w tylko do rury Ø160 2 kpl. 

17 Rury ochronnych izolacyjna o średnicy Ø50 (2odc.) 2 m 

18 Rury ochronnych izolacyjna o średnicy Ø75 (2odc.) 2 m 

19 Rury ochronnych izolacyjna o średnicy Ø160 (2odc.) 2 m 

 II. Stanowiska ładowarek   

1 Ładowarka stacjonarna w obudowie o stopniu ochrony IP54 zbudowana z 

min. 2 modułów mocy z możliwością ładowanie jednego pojazdu 

elektrycznego mocą 85kW lub dwóch pojazdów w tym samym czasie mocą 

nie mniejszą niż 40kW o parametrach technicznych: 

− budowa modułowa 

− moduły o mocy od 40kW do 55kW 

− nap. zasilania: 3x400V (-15% ÷ +10%) 5 przewodowa, TN-C,TN-S 

− moc przyłączeniowa: 90kVA 

− harmoniczne prądu pobierane z sieci przy mocy zn.: ≤5% 

− zakres napięć wyjściowych: 300-800 VDC (napięcie musi być 

dostosowane do baterii zastosowanej w autobusie) 

− moc znamionowa wyjściowa: 1x85kW/2x40kW 

− maksymalny prąd ładowania baterii: 1x125A/2x70A 

− sprawność: ≥ 95% (podana dla mocy znamionowej) 

− współczynnik mocy: ≥ 0,99 (podany dla mocy znamionowej) 

− złącze do autobusu: CCS Type 2 

− stopień ochrony obudowy: IP54 

− Zakres temperatury pracy: od -25°C do +45°C (wymagana praca 

ciągła w podanym zakresie temperatur bez konieczności stosowania 

grzałek oraz układów klimatyzacji) 

− chłodzenie: wewnętrzne wymuszone 

Wyposażenie ładowarki:  

− na drzwiach ładowarki powinna być wyświetlane: 

• informacje o trybie pracy 

• informacje o stanie ładowarki 

• informacje połączeniu ładowarki z autobusem 

• informacje o alarmach 

− wyłącznik główny i wyłącznik bezpieczeństwa (na elewacji 

zewnętrznej urządzenia), 

− złącze (wtyk) do autobusu Plug-in wraz z przewodem, 

− zabezpieczenie ładowarki przed uruchomieniem przez osoby 

nieuprawnione (dopuszcza się kod PIN lub stacyjkę na klucz 

patentowy), 

− łączność z systemem nadrzędnym - światłowód  

2 szt. 
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Komunikacja: ładowarka musi być dostosowana do autobusu 

elektrycznego, a komunikacja musi się odbywać ściśle z normami. 

Wymagane jest, aby komunikacja pomiędzy ładowarką  

a systemem monitoringu ładowarek odbywała się zgodnie ze 

standardem OCPP 1.6. 

 III. Demontaże 

1 Transformator potrzeb własnych w polu 4 rozdz. RSN 1 kpl. 

 IV. Kable  

1 Kable YAKXS 4x120mm²; 1kV,  ułożony w ziemi (2 odc.) 90 m 

2 Piasek 3,2 m3 

3 Folia koloru niebieska o szer. 40 cm 40 m 

4 Rury ochronnych izolacyjna o średnicy do 75 mm w wykopie (2 odc.) 5 m 

5 Badanie linii kablowej nn 2 odc.  

6 Kabel światłowodowy typu Z-XOTKtsd 6j ułożony w ziemi w rurze 

ochronnej HDPE 32/2,9 (2 odc) 

90 m 

 

 


