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2. Opis techniczny
Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy zabudowy konsumentowej stacji
transformatorowo-rozdzielczej 15/0,4kV typu KS-25-36w/1000 proj. P.K.I WILK dla zasilania zakładu
produkcyjnego w obiektów sportowych Śrem, ul. Stanisława Staszica 1a, dz. 2304/1, 2590/1.
Projektowana stacja przewidziana jest do zabudowy na działce Odbiorcy stycznie frontem do granicy
pasa drogowego ul. Staszica.
Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały:
- warunki przyłączenia do sieci nr 38275/2021/OD5/RR4 z dnia 01.07.2021r.
- istniejący układ zasilania,
- ustalenia z Inwestorem,
Linia zasilająca SN-15 kV
Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia stacja zasilana będzie z projektowanego
wolnostojącego złącza kablowego ZKSN posadowionego na działce nr 2304/1 stanowiącej własność
Odbiorcy zlokalizowanego w sąsiedztwie proj. stacji transformatorowej. Złącze kablowe stanowi
majątek ENEA Operator Sp. z o.o. i nie jest objęte niniejszym opracowaniem.
Dla zasilania projektowanej stacji transformatorowej SN/nn należy wyprowadzić projektowany
odcinek linii kablowej 3xNA2XS(F)2Y 150/25mm2 12/20kV z pola nr 1 w proj. złączu ZKSN (pole
liniowe - w zakresie ENEA Operator).
Początek i zakończenie projektowanej linii stanowić będą głowice kablowe typu POLT-24D/1XI
umożliwiające

podłączenie

do

pól

liniowych

rozdzielnic

SN

w

proj.

złączu

kablowym|

i projektowanej stacji konsumentowej.
Schemat układu zasilania przedstawiono na rys. nr 2.
Zestawienie materiałów dla budowy linii kablowej 15 kV zawarto w zestawieniu nr 1.
Wytyczne układania i montażu kabli
Kable

należy

układać

zgodnie

z

postanowieniami

zawartymi

w

N

SEP-E-004

„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” Projektowanie i
budowa.” oraz z wytycznymi i rysunkami zawartymi w niniejszym projekcie.
Oznaczniki kabli
Kable ułożone w ziemi powinny być na całej długości zaopatrzone w trwałe oznaczniki.
Oznaczniki powinny być rozmieszczone w odstępach nie większych niż 5 m oraz przy mufach i
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach, wejściach do rozdzielnic i rur. Treść
informacyjnych opasek kablowych należy uzgodnić z Inwestorem przed przystąpieniem do robót
ziemnych.
Oznaczenie trasy
Kable ułożone w ziemi powinny być na całej długości przykryte folią perforowaną z tworzywa
sztucznego o trwałym kolorze czerwonym. Folia powinna mieć grubość 0,5 mm i szerokość nie
mniejszą niż 30 cm oraz powinna być umieszczona na wysokości od 25 cm do 30 cm względem
powierzchni zewnętrznej kabla lub osłony.

Układanie kabli
Kable powinny być ułożone w wykopie w miarę możliwości linią falistą. Układanie kabli
powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie np. przez nadmierne zginanie.
Podczas rozciągania projektowanych kabli nie należy przekraczać dopuszczalnej wartości siły dla
kabli 70mm2. Koniec ciągniętego kabla należy odciąć na długości minimum 0,4 m. Kable należy
układać w ziemi, na dnie wykopu, na warstwie piasku o gr. co najmniej 10 cm, linią falistą z 1 - 3%
zapasem dla skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Ułożone kable zasypać 20 cm
warstwą piasku, następnie warstwą gruntu rodzimego o gr. co najmniej 15 cm, a następnie przykryć
folią. Odległość folii od kabla powinna wynosić od 25 - 35 cm. W projekcie przewidziano układanie
kabli SN w wiązkach trójkątnych. Do łączenia kabli w wiązki przewidziano taśmy kablowe
montowane w odstępach ok. 1,5 m.
Projektowane kable SN należy układać na głębokości min 80 cm oraz min. 100 cm przy
skrzyżowaniach z drogami i wjazdami na posesje. Jeżeli głębokości te nie mogą być zachowane
(skrzyżowanie, obejście urządzeń podziemnych) dopuszczalne jest ułożenie kabla na mniejszej
głębokości, jednak na tym odcinku kabel należy chronić odpowiednią osłoną. Uwzględniając gęste
uzbrojenie terenu, w przypadku gdy ułożenie kabli z zachowaniem minimalnych odległości
względem siebie oraz istniejącego uzbrojenia nie będzie możliwe, należy stosować przy zbliżeniach
odpowiednie osłony otaczające.
Lokalizacja projektowanych linii kablowych uwzględnia istniejące uzbrojenie podziemne i
nadziemne oraz planowane obiekty. Przedstawiona lokalizacja istniejących obiektów podziemnych
może być obciążona pewnym błędem. Ponadto nie można precyzyjnie określić głębokości ułożenia
istniejących obiektów. Konieczne zatem jest w miejscach skrzyżowań, wykonanie przekopów
próbnych w celu naocznego stwierdzenia położenia i głębokości obiektów, a także wprowadzenie
ewentualnych korekt głębokości ułożenia projektowanej linii. W miejscach gdzie występuje duże
zagęszczenie uzbrojenia podziemnego, wykopy należy wykonywać ręcznie.
Skrzyżowania i zbliżenia
Skrzyżowania i zbliżenia kabli należy wykonać zgodnie z postanowieniami zawartymi w N
SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, oraz
rysunkami zawartymi w projekcie.
Stacja transformatorowa konsumentowa SN/nn
Posadowienie
Piwnica obudowy stacji KS-25-36w/1000 przystosowana jest do posadowienia bezpośrednio w
gruntach

niewysadzinowych, przepuszczalnych (pisaki

i żwiry), zalegających do głębokości

przemarzania. W przypadku gruntów wysadzinowych, niestabilnych należy wymienić grunt w wykopie
na żwir, gruby piasek, grys lub tłuczeń. Wymiany gruntu należy dokonać do głębokości przemarzania.
Przewidywany wymiar wykopu to 4,4 x 5,5 m na głębokość 0,8 m.
Pod fundamentem należy wykonać podsypkę piaskowo-żwirową o docelowej grubości minimum 20
cm (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 stację. 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.
Z uwagi na różnicę rzędnych wysokościowych terenu, teren wokół stacji należy wzmocnić przy
zastosowaniu betonowej palisady. Wokół stacji pozostawić wolną przestrzeń w pasie 1,0m od jej boków
nawiązującą rzędną terenu do istniejącego terenu zielonego przylegającego bezpośrednio do elewacji
frontowej stacji.
Budowa stacji.
Obudowa stacji KS-25-36w/1000 składa się z trzech prefabrykowanych elementów żelbetowych:
•

dachu,

•

korpusu obudowy,

•

piwnicy.

Dach stanowi monolityczny odlew żelbetowy kryjący korpus w całości. Płyta dachu posiada okap oraz
jest konstrukcyjnie przystosowana do nabudowania dodatkowego dachu dekoracyjnego krytego
blachodachówką lub dachówką ceramiczną. Korpus obudowy stanowi monolityczny odlew żelbetowy
składający się ze ścian oraz podłogi. W ścianach korpusu usytuowano gwintowane kotwy montażowe,
do których mocowane są wewnętrzne konstrukcje oraz urządzenia elektryczne. Korpus posiada również
kraty wentylacyjne w ścianach oraz drzwiach, zapewniające grawitacyjną cyrkulację powietrza.
Piwnica stanowi monolityczny odlew żelbetowy, w którym wydzielono przedział kablowy oraz
szczelną misę olejową. W ścianach piwnicy zaprojektowano gniazda dla szczelnych przepustów
kablowych PK-110/20 oraz uziemień PK-110/UZ.

DANE TECHNOLOGICZNO - MATERIAŁOWE
Korpus obudowy
•
•

beton klasy C45/55 zbrojony, wibrowany
ściany od zewnątrz wykończone tynkami akrylowymi z systemu FAST, kolorystyka wg
RAL 7038 (kolor cokołu RAL 7005)
• ściany od wewnątrz malowane farbami mrozoodpornymi w kolorze białym

Dach
•
•

beton klasy C45/55 zbrojony, wibrowany
od zewnątrz wykończony farbami uszczelniającymi z systemu SIKA, kolorystyka wg
RAL 7005
• od wewnątrz malowany farbami mrozoodpornymi w kolorze białym
Piwnica
•
•
•

beton klasy C45/55 zbrojony, wibrowany
od zewnątrz malowana farbami asfaltowymi (dwuskładnikowymi) na zimno
od wewnątrz malowana farbami uszczelniającymi, olejoodpornymi

Stolarka
•

drzwi i kraty wentylacyjne wykonane z blach i profili stalowych-ocynkowanych i aluminiowych

•
•

wykończenie farbami proszkowymi strukturalnymi, kolorystka wg RAL 7038
system zamknięć z klamką metalową obrotowo-uchylną, wkładka z systemu MasterKey.

Konstrukcje wewnętrzne
•

profile gięte z blachy stalowej, ocynkowane ogniowo.

System mocowania
•

kotwy montażowe, gniazda i zaczepy transportowe z systemu PFEIFER.
Dane techniczne obudowy
długość

3600 mm

szerokość

2500 mm

wysokość maksymalna transportowa

2650 mm

wysokość nad ziemią

2800 mm

głębokość posadowienia

800 mm

wysokość wewnątrz obudowy

2300 mm

powierzchnia zabudowy

9 m2

ciężar korpusu z dachem

12100 kg

ciężar piwnicy

5900 kg

ciężar całkowity obudowy z transformatorem 400 kVA

13415kg

stopień ochrony

IP 43

klasa obudowy

20

klasa odporności ogniowej

B

odporność ogniowa ścian i stropów

REI 120

wytrzymałość obudowy na uderzenia

20 J

wytrzymałość dachu na obciążenie

2500 N/m2

rodzaj wentylacji

grawitacyjna

Usytuowanie stacji w stosunku do innych obiektów ze względu na bezpieczeństwo
pożarowe. Klasyfikacja pożarowa obiektu
Zgodnie z Polską Normą PN-EN 62271-202:2010, materiały użyte w konstrukcji stacji
transformatorowej prefabrykowanej powinny posiadać minimalny poziom odporności na ogień
pojawiający się wewnątrz lub na zewnątrz stacji. W wytrzymałości ogniowej uwzględniana jest tylko
reakcja na ogień. Dopuszcza się rozważanie odporności na ogień, według lokalnych przepisów, co jest
przedmiotem między wytwórcą i użytkownikiem.
Elementy stacji posiadają klasę odporności ogniowej odpowiednio do ich klasy odporności
pożarowej i nierozprzestrzeniają ognia.
DANE TECHNICZNE STACJI
moc znamionowa stacji

1000 kVA

dopuszczalne straty całkowite transformatora

max 11270 W

częstotliwość znamionowa

50 Hz

liczba faz

3

prąd krótkotrwały wytrzymywany połączeń uziemiających (1 s)

14 kA

prąd szczytowy wytrzymywany połączeń uziemiających stacji

35 kA

klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny (1 s)

IAC-AB-16

ROZDZIELNICA SN
W projektowanej stacji przewidziano
gazowej SF6 typu SYStem-6.

•

zabudowę

rozdzielnicy

średniego

napięcia

w

izolacji

Konfiguracja rozdzielnicy SN
pole liniowe 630A wyposażone w rozłączniko - uziemnik z napędem ręcznym sprężynowym,

• pole pomiarowe wyposażone w prądowe i napięciowe przekładniki pomiarowe SN ,
• pole transformatorowe wyposażone w rozłączniko - uziemnik, z napędem ręcznym sprężynowym
zasobnikowym oraz podstawy bezpiecznikowe dla wkładek z wybijakiem.
Dane techniczne rozdzielnicy SN typu 8DJH
napięcie znamionowe

24 kV

napięcie znamionowe krótkotrwałe wytrzymywane 50Hz

50 kV

napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane 1,2/50μS

125 kV

częstotliwość znamionowa

50 Hz

liczba faz

3

prąd znamionowy ciągły pola liniowego i szyn zbiorczych

630 A

prąd znamionowy ciągły pola transformatorowego

200 A

prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (1 s)

16 kA

prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany

40 kA

stopień ochrony

IP 3X

ROZDZIELNICA nN
W projektowanej stacji przewiduje się zabudowę rozdzielnicy niskiego napięcia typu RNTz-12 w
produkcji PKI WILK.
Konfiguracja rozdzielnicy nN
•
•

pole zasilania wyposażone w wyłącznik kompaktowy 1600A 3P
pola odpływowe wyposażone w rozłączniki bezpiecznikowe listwowe 3-polowo rozłączalne
wielkości NH-3 (630A) – 1 pole oraz NH-2 (400A) – 7 pól w tym 4 rezerwowe
• obwody potrzeb własnych stacji – gniazdo serwisowe, oświetlenie, rezerwa
• kondensator z rozłącznikiem bezpiecznikowym dla potrzeb kompensacji biegu jałowego
transformatora.
Połączenia pomiędzy rozdzielnicą nN, a transformatorem wykonano kablami 1 – żyłowymi w izolacji
XLPE na napięcie 0,6 / 1 kV o przekroju 2x 240 mm2 na fazę.
Do podłączenia kabli zasilających od strony rozdzielnicy nN zastosowano zaciski wielkoprądowe 2x240
mm2 produkcji PFISTERER. Od strony transformatora przewiduje się zastosowanie zacisków typu
TOGA.

Dane techniczne rozdzielnicy nN
napięcie znamionowe pracy

0,4 kV

napięcie znamionowe izolacji obwodów głównych

1 kV

częstotliwość znamionowa

50 Hz

liczba faz

3

prąd znamionowy ciągły obwodów głównych

1600 A

prąd znamionowy ciągły obwodów odpływowych

400 A

prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (1 s)

25 kA

prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany

52,5 kA

stopień ochrony

IP 2X

WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
W stacji wykonano następujące instalacje wewnętrzne
•
•

instalację oświetleniową (H05VV 3x1,5 mm2)
instalację sygnalizacji otwarcia drzwi (H05VV 2x1,0 mm2)
WEWNĘTRZNA INSTALACJA UZIEMIEŃ

Wewnątrz stacji zabudowano zbiorczą szynę uziemień, wykonaną z płaskownika miedzianego P40x10,
do którego podłączono :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zacisk N transformatora – przewodem H07V-K 120 mm2
szynę PEN rozdzielnicy nN – przewodem H07V-K 95 mm2
rozdzielnicę SN - przewodem H07V-K 70 mm2
rozdzielnicę nN - przewodem H07V-K 70 mm2
tablicę pomiarową - przewodem H07V-K 50 mm2
kadź transformatora - przewodem H07V-K 70 mm2
stolarkę budynku stacji – przewodem H07V-K 50 mm2
zbrojenie i konstrukcje stacji – przewodem H07V-K 50 mm2
żyły powrotne kabli SN – przewodem H07V-K 50 mm2
pozostałe elementy stacji – przewodem H07V-K 50 mm2

Zbiorcza szyna uziemień została zlokalizowana w przedziale rozdzielnicy nN stacji.
ZEWNĘTRZNA INSTALACJA UZIEMIEŃ
Dla stacji należy wykonać uziemienie zewnętrzne wspólne ochronne i robocze z bednarki
ułożonej wokół stacji w odległości 0,5 m od krawędzi ścian na głębokości min. 0,8 m.
Zaleca się wykonanie otoku zewnętrznego bednarką stalową cynkowaną ogniowo FeZn 40 x 5.
Stację połączyć z otokiem bednarką o tych samych wymiarach co otok za pomocą złączy krzyżowych
lub spawanych.
Połączenia podłączyć do stacji przez przepusty uziemiające z zaciskiem krzyżowym. Przepusty
uziemiające połączone są ze zbiorczą szyną uziemień za pomocą złączy kontrolnych umieszczonych
wewnątrz stacji w pobliżu zbiorczej szyny uziemień w przedziale nN stacji.

Rezystancja wypadkowa uziemienia musi być zgodna z projektem technicznym stacji. W razie
przekroczenia wymaganej wartości rezystancji, uziom należy rozbudować za pomocą prętów
pionowych. Uziom w projektowanej stacji transformatorowej dobrany został dla wypadkowej rezystancji
2,65 Ω. W projekcie przewidziano zastosowanie uziomu taśmowo prętowego TP7x10+8x10 o wartości
5 Ω.
Po wybudowaniu uziomu wykonać pomiary napięcia rażeniowego dotykowego, którego wartość nie
może przekraczać 65V. Jeżeli pomiary wykażą przekroczenie wartości dopuszczalnej uziom należy
rozbudować poprzez dodanie odpowiedniej ilości bednarki lub prętów uziemiających.
Rozliczeniowy układ pomiaru energii
Układ pomiarowy
Projektowany układ pomiarowy będzie jako pośredni w układzie trójsystemowym,
czteroprzewodowym umożliwiający jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar
energii biernej. W skład zainstalowanego układu pomiarowego wchodzić będą:
- przekładniki napięciowe typu VTB 20 15000√3/100/√3 [V/V]; kl. 0,2; S=10VA wzorcowane
(przekładniki wyłącznie dla celów rozliczeniowego pomiaru energii).
- przekładniki prądowe typu CTM 20 25/5; kl. 0,2s; 5VA FS5 Ith=7,5kA, Idyn=18,75kA wzorcowane,
dobrane do mocy przyłączeniowej, (przekładniki wyłącznie dla celów rozliczeniowego pomiaru energii).
Dla zrealizowania układu pomiarowego zainstalowane zostaną następujące urządzenia:
- Elektroniczny 4 kwadrantowy licznik energii elektrycznej typu LZQJ-XC (licznik w zakresie dostawy
ENEA Operator Sp. z o.o.),
- moduł komunikacyjny INTERBIN MK9XC (moduł wraz z anteną w zakresie dostawy ENEA Operator
Sp. z o.o.),
- projektowana listwa SKA-P1,
- podwójne gniazdo 230V AC wraz z zabezpieczeniem. Zasilanie dla gniazda wyprowadzić z
rozdzielnicy nn-0,4kV,
- projektowane rezystory dociążające przekładniki napięciowe o rezystancji 1,2kΩ. Rezystory połączyć
w układ gwiazdy,
- projektowane przewody z przekładników prądowych i napięciowych do tablicy pomiarowej
poprowadzić na tynku w rurkach RL.
Wszystkie urządzenia układu pomiarowego przystosować do plombowania.
Urządzenia, które nie są fabrycznie przystosowane do plombowania należy wyposażyć w odpowiednie
osłony umożliwiające plombowanie.
Schemat układu podłączenia przedstawiono na rys. 3.
Uwagi montażowe
Obwody należy odrutować zgodnie z schematami połączeń i przyłączeń. Do drutowania
stosować przewody miedziane typu DY-750.
Drutowanie należy wykonać przewodami:
- obwody prądowe – przewodem 2,5 mm2,
- obwody napięciowe - przewodem 1,5 mm2,

- pozostałe obwody - przewodem 1,5 mm2,
Wszystkie urządzenia układu pomiarowego przystosować do plombowania zgodnie z wymaganiami
technicznymi wydanymi przez ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejestracja pomiarów.
Dla celów rejestracji pomiarów przez dostawcę energii zaprojektowano układ transmisji oparty o
moduł komunikacyjny INTERBIN MK9XC stanowiący rozszerzenie licznika LZQJ-XC.
Układ zasilania po stronie nn-0,4 kV
Z projektowanej konsumentowej stacji transformatorowej należy wprowadzić:
- projektowaną wewnętrzną linię kablową typ NAY2Y-J 4x240mm2, którą wprowadzić pod zaciski
wyłącznika głównego w rozdzielnicy głównej RG,
- projektowaną wewnętrzną linię kablową typ NAY2Y-J 4x150mm2, którą połączyć w kanale
kablowym na wysokości rozdzielnicy RG z istn. odcinkiem linii kablowej typ YAKY 4x120mm2
zasilającym rozdzielnicę lodowiska.
Przebieg proj. linii kablowych nn-0,4kV pokazano na rys. nr 1
W/w linie kablowe zasilają odbiorniki, które nie są między sobą połączone przy zastosowaniu
sprzęgieł lub układów samoczynnego załączania rezerwy.
Prace montażowo – wykonawcze
Prace montażowo – wykonawcze wykonać zgodnie z poniższymi wytycznymi:
•

wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz w oparciu o
niniejszą dokumentację.

•

montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta urządzeń.

•

po zakończeniu montażu urządzeń należy wykonać wymagane próby napięciowe i pomiary
poprzedzające załączanie urządzeń pod napięcie.

•

dla wszystkich prób i pomiarów należy sporządzić protokoły badań.
Całość robót musi być odebrana przez odpowiednie służby Zamawiającego oraz służby ENEA
w zakresie określonymi wymaganiami technicznymi.

opracował:
mgr inż. Dariusz Zawada

3. Obliczenia techniczne
Prądy obciążeniowe
Prąd znamionowy wynikający z mocy przyłączeniowej (580 kW):
•

Napięcie 15kV :
=

•

√3 ∙

∙

=

580 ∙ 10

√3 ∙ 15 ∙ 10 ∙ 0,93

= 24,03

Napięcie 0,4 kV:
=

√3 ∙

∙

=

580 ∙ 10

√3 ∙ 0,4 ∙ 10 ∙ 0,93

= 901,2

Dobór przekładników prądowych do układu pomiarowego
Wielkość mocy zapotrzebowanej do zasilania obiektu zgodnie z wydanymi warunkami
przyłączenia wynosi 500 kW. Wyniki obliczeń zostały zestawione w Tabeli 1.1.
=

Prąd obliczeniowy:

√3 ∙

∙

= 24,03

Tabela 1.1
Wyniki obliczeń prądów.

Parametr

Wartość

PN [kW]

580

Iobc(SN) [A]

24,03

Un(SN) [kV]

15

Przekładnia przekładnika prądowego I1N/ I2N

25/5

[A/A]
Iobc(SN)/I1N [%]

96,12%

Na tej podstawie oraz na podstawie obliczeń zwarciowych dobrano przekładniki
prądowe wsporcze jednofazowe w izolacji żywiczej typu CTM 20 służące do włączenia do
zasilania obwodów prądowych liczników o następujących parametrach (trójsystemowy pomiar
energii):
Tabela 1.2
Parametry dobranego przekładnika prądowego typu CTM 20

Parametr

Jednostka

Wartość

Przekładnia

A/A

25/5

Przeciążalność

%

120

Napięcie znamionowe

kV

24

Znamionowy poziom izolacji

kV

24/50/125

Częstotliwość znamionowa

Hz

50

Klasa dokładności

kA

0,2s

Moc

VA

5

Rdzeń

-

FS5

Prąd cieplny Ith

kA

7,5

Prąd dynamiczny Idyn

kA

18,75

Przekładniki posiadają klasę dokładności 0,2s oraz zgodność z normami: PN-IEC
185+A1:1994, IEC-185, VDE 0414/12.70.
Stan wyjściowy:
•

Wielkość mocy zapotrzebowanej: 580 kW

•

Napięcie znamionowe sieci: 15 kV

•

Przekładniki posiadają tylko obwody pomiarowe

Sprawdzenie doboru znamionowego prądu pierwotnego I1N:
Znamionowy prąd pierwotny przekładnika prądowego powinien być dobrany tak, aby
największe trwałe przeciążenie prądem w warunkach roboczych nie przekraczało 120%
wartości prądu przekładnika tzn.:
!"

< $, %

$&

Ze względu na zależność błędów pomiarowych przekładnika funkcji prądu I1n prąd
pierwotny przekładnika powinien zawierać się w przedziale określonym następującą
zależnością:
', '$

$&

<

!"

< $, %

$&

Sprawdzenie warunku:
0,01 ∙ 25 < 24,03 < 1,2 ∙ 25 ( )
0,25 < 24,03 < 30 ( )

warunek spełniony

Sprawdzenie doboru znamionowego prądu pierwotnego I2N:
Odległość przekładników prądowych zainstalowanych w polu pomiarowym w
rozdzielnicy SN od projektowanej tablicy licznikowej wynosi ok. 5 m (długość przewodu). Ze

względu na niewielką odległość przekładników od układu pomiarowego właściwie dobrano
przekładniki o mocy SN = 5 VA.
Sprawdzenie doboru przekładnika prądowego ze względu na moc znamionową SN:
Ze względu na zachowanie klasy dokładności konieczne jest spełnienie następującego
warunku obciążenia przekładnika:
', %* +& ≤ +%

!

≤ +&

gdzie:
S2ob – moc odpowiadająca rzeczywistemu obciążeniu przekładnika,
SN – moc znamionowa przekładnika prądowego.
Moc obciążająca przekładnik w stanie pracy normalnej S2ob można wyrazić następującą
zależnością:
+%

!

= +-./0123 + +5678 + 9

%
%&

∙ :; <

gdzie:
S2ob – moc odpowiadająca rzeczywistemu obciążeniu przekładnika,
SLZQJ-XC – moc pobierana przez obwody licznika LZQJ-XC (na fazę) = 0,075 VA,
Szest – moc tracona na zestykach ≈ 1,25 VA,
Rp – rezystancja zastępcza przewodów obwodów wtórnych.
Dla przewodów wtórnych obwodów prądowych przyjęto następujące parametry: s = 2,5 mm²,
l= 5 m, γ = 57m/(Ω∙mm²). Dla tak dobranych parametrów SP wynosi:
=> =

?
?

∙ @A = 5? ∙

2∙5
= 1,75 C
57 ∙ 2,5

Moc obciążeniowa uzwojenia wtórnego wyniesie:
=?

= 0,075 + 1,25 + 1,75 = 3,08 C

0,25 ∙ 5 < 3,08 < 5 (C )

warunek spełniony

1,25 < 3,08 < 5 (C )

Dobrano przekładniki prądowe typu CTM 20 25/5, kl. 0,2s, 5VA, FS5 Ith=7,5kA, Idyn=18,75kA

Dobór przekładników napięciowych do układu pomiarowego
Sprawdzenie doboru przekładnika napięciowego ze względu na moc znamionową SN:
Ze względu na zachowanie klasy dokładności konieczne jest spełnienie następującego
warunku obciążenia przekładnika:
', %* +& ≤ +%

!"

≤ +&

gdzie:
S2obl – moc odpowiadająca rzeczywistemu obciążeniu przekładnika,
SN – moc znamionowa przekładnika napięciowego.

Moc obciążająca przekładnik w stanie pracy normalnej S2obl można wyrazić następującą
zależnością:
+%

!"

= +-./0123 + +5678

gdzie:
S2obl – moc odpowiadająca rzeczywistemu obciążeniu przekładnika,
SLZQJ-XC – moc pobierana przez obwody prądowe licznika LZQJ-XC:
(przy podłączonym do licznika napięciu pomocniczym) = 0,02 VA,
bez napięcia pomocniczego = 2,3 VA,
w przypadku zaniku dwóch faz = 6,9 VA,
Szest – moc tracona na zestykach – pomijalnie mała.
(warunki techniczne nie przewidują zastosowania napięcia rezerwowego z UPS)
Dla powyższych danych moc w stanie normalnym wyniesie Sob = 2,3 VA, natomiast w
przypadku zaniku dwóch faz Sob = 6,9 VA.
W celu spełnienia warunku 0,25 SN ≤ Sob przy pracy normalnej i pracy z zanikiem dwóch
faz zainstalowano rezystory dociążające o rezystancji 1200 Ω (typoszereg), co pozwoliło na
dociążenie przekładnika mocą:
∆

F
E

58?
∙ =
=
= 2,8 C
@
1200
?

=

Sprawdzenie dla pracy normalnej:
0,25 ∙ 10 < 2,3 + 2,8 < 10 (C )

warunek spełniony

2,5 < 5,1 < 10 (C )

Sprawdzenie dla pracy w przypadku zastosowania napięcia rezerwowego:
0,25 ∙ 10 < 2,8 + 0,02 < 10 (C )
2,5 < 2,82 < 10 (C )

warunek spełniony

Sprawdzenie dla pracy w przypadku zaniku dwóch faz bez napięcia rezerwowego:
0,25 ∙ 10 < 3 ∗ 2,3 + 2,8 < 10 (C )
2,5 < 9,7 < 10 (C )

warunek spełniony

Dobrano przekładniki napięciowe typu VTB 20 15000√3/100/√3 [V/V]; kl. 0,2; S=10VA

Sprawdzenie spadku napięcia na obwodzie napięciowym licznika
∆

%

=

2∙I∙=
M∙ ∙

JKL
?

=

2 ∙ 5 ∙ 9,7
∗ 100 = 0,034%
57 ∙ 1,5 ∙ 58?

N

%⟨N P A

= 0,1%

gdzie:
Sobmax – maksymalna obliczeniowa moc obciążeniowa przekładnika.

Straty na przyłączu SN
Dla strat obciążeniowych (mnożna dla strat I²h):
= @Q ∙ I ∙ RA? = 0,206 ∙ 7 ∙ 101

∙ 5? = 0,03605 − UIV WXYZX[VW\[] 20 ^

Dla strat jałowych (mnożna dla strat U²h)
_Kł

= a ∙ ^ ∙ I ∙ R ? ∙ WbR ∙ 101c = 314 ∙ 0,25 ∙ 7 ∙ 150? ∙ 0,004 ∙ 101c = 0,000049455

Użyte parametry zestawione zostały w Tabeli 1.3.
Tabela 1.3
Parametry użyte do obliczenia strat na przyłączu SN

Symbol

Parametr
maksymalna rezystancja żyły roboczej

R0

dla temperatury 20°C prądu stałego

Wartość

Jednostka

0,206

Ω/km

tgδ

współczynnik strat dielektrycznych

0,004

δP

przekładnia przekładnika prądowego

5

25/5 [A/A]

δN

przekładnia przekładnika napięciowego

150

15000√3/100/√3 [V/V]

s

przekrój kabla

150

mm²

l

długość linii kablowej

7

m

C

pojemność robocza kabla

0,25

μF/km

ω

pulsacja

314

Obliczenia zwarciowe
W Tabeli 1.4 zostały przedstawione parametry GPZ Śrem HCP, a w Tabeli 1.5
parametry linii zasilającej projektowaną stację transformatorową Sn/nn.
Tabela 1.4
Parametry GPZ Śrem HCP

Nazwa GPZ
GPZ Śrem HCP

Sk''
[MVA]
200

UN [kV]

c

15

1,1

XQ [Ω]
de ≈ ge =

∙ ? 1,1 ∙ 15 ∙ 10
=
=hFF
200 ∙ 10i

?

= 1,24Ω

Tabela 1.5

Obliczenia parametrów linii zasilającej projektowaną stację transformatorową konsumentową

Typ linii

l [m]

R0 [Ω/km]

R [Ω]

X0 [Ω/km]

X [Ω]

HAKnFta 3x95mm2

1050

0,320

0,336

0,31

0,101

3xNA2XS(F)2Y 1x150mm2

35

0,206

0,007

0,057

0,002

3xNA2XS(F)2Y 1x150mm2

7

0,206

0,001

0,057

0,0004

ΣR = 0,344Ω

Suma

ΣX = 0,103Ω

Na podstawie powyższych danych dokonano obliczeń zwarciowych, które przedstawiono w
Tabeli 1.6.
Tabela 1.6
Obliczenia parametrów zwarciowych

Parametr

Wartość

Rezystancja pętli zwarcia

@k = l@ = 0,344 m

gn = ge + go = 1,24 + 0,344 = 1,58 m

Reaktancja pętli zwarcia
Impedancja pętli zwarcia

dh = @n + pgn = 0,344 + p1,58 Ω

Moduł impedancji

|drJs | = t@n? + gn? = u0,344? + 1,58? = 1,62 Ω

Początkowy symetryczny prąd zwarcia

FF
h

Ik” jest równy ustalonemu prądowi

=

zwarcia Ik
Współczynnik udaru

h

=

∙

√3 ∙ |dhJs |

w = 1,02 + 0,98

1

Ex
yx

=

1,1 ∙ 15

√3 ∙ 1,62

= 1,02 + 0,98

= 5,89 v

1 ∙Q, zz
{,|}

= 2,01

Sprawdzenie warunku znamionowego krótkotrwałego prądu cieplnego przekładnika
prądowego:
Ith ≈ Ik” = 5,89 kA
I1th = 300x25 A > Ith = 5,89 kA

warunek spełniony

I1th = 7,5 kA > Ith =5,89 kA
Sprawdzenie warunku dynamicznego:
Idyn = 2,5 x 7,5 kA > 2,5 x 5,89 kA
Idyn = 18,75 kA > 14,73 kA

warunek spełniony

Sprawdzenie istniejącej linii kablowej SN-15kV
- linia kablowa typu 3xNA2XS(F)2Y 1x150mm2 :
Wytrzymałość zwarciowa dla dobranego
kabla wynosi 14,2 kA
Ithkabla = 14,2 kA > Ik” = 5,89 kA

warunek spełniony

Dopuszczalna długotrwała obciążalność prądowa kabla wynosi – 375A wg PN-IEC 60364-5523.
Dobór wkładek bezpiecznikowych po stronie SN-15 kV:
≥ 2 ÷ 2,5 ⋅

=

•

√3 ×

=≥ 2,5 ⋅

630

√3 × 15

Projektuje się wkładki bezpiecznikowe typu HH-24 63A.

≈ 60,69

ZESTAWIENIE nr 1
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO BUDOWY LINII KABLOWEJ 15 kV
Masa [kg]
Lp.

Wyszczególnienie

1

Kabel elektroenergetyczny 12/20 kV
typu 3xNA2XS(F)2Y 150/25mm2
Odcinki o długości: 3×7 m

2

Głowica kablowa POLT-24D/1XI-L16A
+ adapter kątowy RICS 5133

Jedn.

Ilość

Uwagi
jedn.

całk.

m

21

-

-

Trasa kabla: 4,0 m

kpl.

1





1 kpl. służy do wykonania
3 głowic jednobiegunowych

3

Kablowa mufa przelotowa termokurczliwa
POLJ-24/1x120-240

szt.

3





4

Taśma kablowa TKW 40/9

szt.

3

-

-

5

Taśma ostrzegawcza perforowana
do przykrycia kabla o grubości 0,5 mm
koloru czerwonego i szerokości 30 cm

m

4

-

-

6

Oznacznik kablowy z tworzywa sztucznego
szt.
o wym. 25÷50 mm x 75÷90 mm

1





Do układania kabli w wiązce
trójkątnej - mocowanie co 1,5 m

Montować co 5 m opaskami
samozaciskowymi.

Uwagi:
1. Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia projektowanych kabli SN z istniejącymi urządzeniami podziemnymi należy
wykonać zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004 oraz uzgodnieniami branżowymi zawartymi w projekcie.
2. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem
zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji.

ZESTAWIENIE nr 2
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4kV

Lp.

1.

2.

Wyszczególnienie
Stacja transformatorowa
kompaktowa typu KS-25-36w/1000) prod. P.K.I.
WILK
Transformator suchy żywiczny
630kVA, 15,75/0,42kV
Dyn5

Producent,
nr rysunku,
nr albumu

Jedn.

Ilość

−

kpl.

1

−

szt.

1

3.

Uziom TP 7×10+8x10

rys. 5

kpl.

1

3.1

Bednarka ocynkowana
40x5 mm

−

m

25

szt.

4

PN-85/M82105

szt.

30

3.2 Pręt uziomu ∅17,2 mm dł. 9 m
3.3 Śruba oc. M10×25 + N + Po + Ps

4.

Przekładnik prądowy CTM20 25/5 kl. 0,2s 5VA
FS5 Ith=7,5kA, Idyn=18,75kA wzorcowany

−

szt.

3

5.

Przekładnik napięciowy VTB20 15000√3/100/√3
[V/V]; kl. 0,2; S=10VA wzorcowany

−

szt.

3

Uwagi
- wyposażenie elektryczne
wg schematu rys. 2

Materiały uziomu
(szczegółowy sposób ułożenia
bednarki uziemiającej wg rys. 5)

Uwagi:
1.

Licznik energii wraz z modułem komunikacyjnym oraz anteną dostarcza ENEA Operator Sp. z o.o.

ZESTAWIENIE nr 3
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO BUDOWY LINII KABLOWYCH 0,4 kV
Masa [kg]
Lp.

Wyszczególnienie

Jedn.

Ilość

Uwagi
jedn.

całk.

1

Kabel elektroenergetyczny 0,6/1 kV
typu NAY2Y-J 4x240mm2

m

91

-

-

2

Kabel elektroenergetyczny 0,6/1 kV
typu NAY2Y-J 4x150mm2

m

91

-

-

3

Kablowa mufa przelotowa na kabel
4x120mm2 / 4x150mm2

kpl.

1





4

Taśma ostrzegawcza perforowana
do przykrycia kabla o grubości 0,5 mm
koloru niebieskiego i szerokości 30 cm

m

83

-

-

5

Oznacznik kablowy z tworzywa sztucznego
szt.
o wym. 25÷50 mm x 75÷90 mm

36





Trasa kabli: 83,0 m

Montować co 5 m opaskami
samozaciskowymi.

Uwagi:
1. Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia projektowanych kabli nn z istniejącymi urządzeniami podziemnymi należy
wykonać zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004 oraz uzgodnieniami branżowymi zawartymi w projekcie.
2. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem
zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji.
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Śrem, ul. Stanisława Staszica 1a, dz. 2304/1, 2590/1

Temat:
Projektowane elektroenergetyczne przyłącze
kablowe SN-15kV, małogabarytowa
konsumencka stacja transformatorowa SN/nn

Inwestor:
Śremski Sport Sp. z o.o.
ul. Stanisława Staszica 1a
63-100 Śrem

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dokumetnacja projektowa

Skala: 1:500 Data: 09.2021r.

Rys. 1

BRANŻA ELEKTRYCZNA

proj. linia kablowa przyłącza SN-15kV
typ 3xNA2XS(F)2Y 150/25mm2
- 4,0m / 3x7,0m relacji proj. złącze ZKSN - proj. stacja konsumentowa SN/nn

istn. rozdzielnica główna
RG
proj. linia kablowa przyłącza SN-15kV
typ 2x3xNA2XS(F)2Y 150/25mm2
27,0m / 2x3x35,0m wcięce przelotowe w istn. linię
kablową typ 3xYHAKXS 1x120mm2
relacji Śrem HCP - WSS

proj. linie kablowe nn-0,4kV
1. NAY2Y-J 4x240mm2 - długość kabla 91,0m
relacji proj. stacja konsumentowa - rozdzielnica RG
2. NAY2Y-J 4x150mm2 - długość kabla 91,0m
relacji proj. stacja konsumentowa - rozdzielnica
lodowiska (powiązanie z istn. odcinkiem linii
kablowej YAKY 4x120mm2 w kanale kablowym na
wysokości rozdzielnicy RG)
trasa proj. linii kablowych 83,0m

proj. wolnostojące złącze
kablowe ZKSN

proj. wolnostojąca stacja
transformatorowa
konsumentowa SN/nn
KS-26w/1000

2

kier. Śrem HCP

3xNA2XS(F) 1x150/25 mm

3xNA2XS(F) 1x150/25 mm

kier. WSS

2

N

4xPT100

Zabezp. Term.

T154 WS

Projektował:
mgr inż. Dariusz Zawada
Upr bud. WKP/0107/POOE/05

Dariusz Zawada
ul. Źródlana 1A
62-004 Czerwonak

Obiekt:

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektów sportowych
Śrem, ul. Stanisława Staszica 1a, dz. 2304/1, 2590/1

Temat:
SCHEMAT ZASADNICZY
PROJEKTOWANEJ STACJI
KS-25-36w/1000

Projekt wykonawczy

Inwestor:
Śremski Sport Sp. z o.o.
ul. Stanisława Staszica 1a
63-100 Śrem

Skala: ---

Data: 09.2021r.

Rys. 2

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Uwaga:
Wszystkie elementy tablicy przystosowane do plombowania.
Tablica pomiarowa bez licznika i modułu.
Rezystory umieszczone w tablicy pomiarowej.

*
*

przystosować do plombowania

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*
Współczynniki strat energii:

*

2

A

= 0,03605

-I h

A

= 0,000049455 - U h

2

*
Projektował:
mgr inż. Dariusz Zawada
Upr bud. WKP/0107/POOE/05

Dariusz Zawada
ul. Źródlana 1A
62-004 Czerwonak

Obiekt:

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektów sportowych
Śrem, ul. Stanisława Staszica 1a, dz. 2304/1, 2590/1

Temat:
SCHEMAT UKŁADU POŚREDNIEGO
POMIARU ENERGII
W PROJEKTOWANEJ STACJI
KS-25-36w/1000

Projekt wykonawczy

Inwestor:
Śremski Sport Sp. z o.o.
ul. Stanisława Staszica 1a
63-100 Śrem

Skala: ---

Data: 08.2021r.

Rys. 3
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(3)

TM

(2)

MAV

I

(1)

1U

2U

N

1V

2V

W1

W2

Tablica pomiarowa

Trasa przewodów pomiarowych:
- 4xDY 1,5mm - 5,0m
- 6xDY 2,5mm - 5,0m

Projektował:
mgr inż. Dariusz Zawada
Upr bud. WKP/0107/POOE/05

Dariusz Zawada
ul. Źródlana 1A
62-004 Czerwonak

Obiekt:

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektów sportowych
Śrem, ul. Stanisława Staszica 1a, dz. 2304/1, 2590/1

Temat:
ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ - WIDOK Z
GÓRY W PROJEKTOWANEJ STACJI
KS-25-36w/1000

Projekt wykonawczy

Inwestor:
Śremski Sport Sp. z o.o.
ul. Stanisława Staszica 1a
63-100 Śrem

Skala: ---

Data: 08.2021r.

Rys. 4
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1U

2U

N

1V

W1

2V

W2

Projektował:
mgr inż. Dariusz Zawada
Upr bud. WKP/0107/POOE/05

Dariusz Zawada
ul. Źródlana 1A
62-004 Czerwonak

Obiekt:

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektów sportowych
Śrem, ul. Stanisława Staszica 1a, dz. 2304/1, 2590/1

Temat:
INSTALACJA UZIEMIENIA W
PROJEKTOWANEJ STACJI KS-25-36w/1000

Projekt wykonawczy

Inwestor:
Śremski Sport Sp. z o.o.
ul. Stanisława Staszica 1a
63-100 Śrem

Skala: ---

Data: 08.2021r.

Rys. 5

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Wyłącznik p.poż

Projektował:
mgr inż. Dariusz Zawada
Upr bud. WKP/0107/POOE/05

Dariusz Zawada
ul. Źródlana 1A
62-004 Czerwonak

Obiekt:

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektów sportowych
Śrem, ul. Stanisława Staszica 1a, dz. 2304/1, 2590/1

Temat:
WIDOK - ELEWACJE PROJEKTOWANEJ
STACJI KS-25-36w/1000

Projekt wykonawczy

Inwestor:
Śremski Sport Sp. z o.o.
ul. Stanisława Staszica 1a
63-100 Śrem

Skala: ---

Data: 09.2021r.

Rys. 6
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Projektował:
mgr inż. Dariusz Zawada
Upr bud. WKP/0107/POOE/05

Dariusz Zawada
ul. Źródlana 1A
62-004 Czerwonak

Obiekt:

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektów sportowych
Śrem, ul. Stanisława Staszica 1a, dz. 2304/1, 2590/1

Temat:
POSADOWIENIE PROJEKTOWANEJ STACJI
KS-25-36w/1000

Projekt wykonawczy

Inwestor:
Śremski Sport Sp. z o.o.
ul. Stanisława Staszica 1a
63-100 Śrem

Skala: ---

Data: 08.2021r.

Rys. 7
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Projektował:
mgr inż. Dariusz Zawada
Upr bud. WKP/0107/POOE/05

Dariusz Zawada
ul. Źródlana 1A
62-004 Czerwonak

Obiekt:

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektów sportowych
Śrem, ul. Stanisława Staszica 1a, dz. 2304/1, 2590/1

Temat:
UKŁAD PRZEPUSTÓW KABLOWYCH W
PROJEKTOWANEJ STACJI KS-25-36w/1000

Projekt wykonawczy

Inwestor:
Śremski Sport Sp. z o.o.
ul. Stanisława Staszica 1a
63-100 Śrem

Skala: ---

Data: 08.2021r.

Rys. 8
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