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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Przedmiot i zakres inwestycji
Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego 15 kV typu 3xXRUHAKXS 1x120mm2 
długości 156m zakończonego kontenerową stacją transformatorową 15/0,4kV typu 
MRw-bpp 20/630-3.

2.Istniej ący stan zagospodarowania terenu
Na terenie gdzie będzie znajdować się będzie projektowana inwestycja znajdują się:
- istniejąca energetyczna linia kablowa 15kV,
- istniejąca sieć gazowa,
- istniejąca sieć telekomunikacyjna,
- istniejący wodociąg,
- istniejąca ulica,

3.Projektowane zagospodarowanie terenu
Od projektowanego złącza kablowego SN (odrębne opracowanie wykonane przez PGE Dystrybucja 
S.A.)  należy wybudować przyłącze SN 15 kV kablem 3xXRUHAKXS 1x70/25mm2 do projektowanej 
kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV typu MRw-bpp 20/630- 3 zlokalizowanej na terenie 
dz. nr ewid. 177 przy ul. Okszowskiej w Chełmie będącej własnością Inwestora, zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu.
Projektowana budowa przyłącza SN nie zmienia istniejącego zagospodarowania terenu i nie 
przewiduje  zmian  nawierzchni  jezdni  oraz  chodników.  Inwestycja  nie  ingeruje  w  żaden 
sposób w funkcję urbanistyczną terenu. Po zakończenie robót budowlanych teren zostanie 
przywrócony  do  stanu  pierwotnego  i  dopiero  wówczas  poddany  zostanie  odbiorowi 
końcowemu. 
Zgodnie  z  Rozp.  Min.  Transportu,  Budownictwa  i  Gosp.  Morskiej  z  dnia  25.04.2012 
w  sprawie  ustalenia  geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektów  budowlanych 
projektowane przyłącze oraz fundament  pod stację  transformatorową  zaklasyfikowano do 
pierwszej kategorii obiektu budowlanego. Warunki gruntowe proste.

4.Informacje o terenie
Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie 
podlega  ochronie  na  podstawie  ustaleń  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego, a także nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

5.Informacja  o  charakterze  przewidywanych  zagro żeń  dla  środowiska. 
Zgodnie  z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 
z późn. zmianami) - projektowana budowa stacji transformatorowej oraz przyłącza kablowego SN 
nie zalicza się do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska oraz nie narusza interesów osób 
trzecich. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi 
publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz 
środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. 
Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposób 
zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, 
zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody 
i gleby. Nie przewiduje się wycinki drzew. 
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6.Obszar oddziaływania obiektu budowlanego 
Planowana budowa służyć będzie zapewnieniu dostawy energii elektrycznej dla  istniejących 
i projektowanych obiektów produkcyjnych. Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości 
na działkach, na których został zaprojektowany (dz. 177, 181, 176/1, 176/2, 10, 1). 
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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania.
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
-zlecenia inwestora,
-warunków przyłączenia nr 17-HO/WP/00003 wydanych przez PGE Dystrybucja Oddział  
  Zamość
-uzgodnienia ZUD nr 81/2017 z dnia 06-06-2017r,
-decyzji ZDM w Chełmie nr 106/2017 z dnia 10-07-2017,
-dokumentacji typowej stacji transformatorowej,
-katalogów producentów zastosowanych urządzeń,
-obowiązujących norm i przepisów,

2.Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt linii kablowej SN 15kV oraz projekt 
budowy stacji transformatorowej służącej do zasilania budynków znajdujących się na terenie 
firmy CONCEPT STAL przy ulicy Okszowskiej 71 w Chełmie.

3.Projektowana linia kablowa 15kV
Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia, zasilanie projektowanej stacji 
transformatorowej odbywać się będzie z kablowego złącza rozgałęźnego SN, które 
znajdować się będzie przy ul. Okszowskiej w miejscu pokazanym na podkładzie 
geodezyjnym. Projekt złącza zostanie wykonany przez PGE Dystrybucja S.A. i nie jest on 
przedmiotem niniejszego opracowania. Od złącza zaprojektowano ułożenie linii kablowe 15 kV 
typu 3xXRUHAKXS 1x70/25mm2 12/20kV. Linia kablowa wprowadzona będzie do  projektowanej 
kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu MRw-bpp 20/630-3 zlokalizowanej  na działce 
Inwestora w miejscu pokazanym na podkładzie. Długość linii kablowej wyniesie 156m. 
Połączenia kabla z polem liniowym w złączu rozgałęźnym wykonać za pomocą głowicy konektorowej 
typu K430TB16-70(K)M-12-2 produkcji Euromold, a w projektowanej stacji transformatorowej 
wykonać za pomocą głowicy kablowej typu 3xITK 224.

4.Układanie projektowanego kabla
Projektowaną linię kablową 15 kV należy układać w rowie kablowym o głębokości 0,9m i szerokości 
0,4m. Na dnie wykopu wykonać podsypkę z piasku o grubości 10cm. Na tak przygotowane podłoże 
ułożyć kabel linią falistą z zapasem około 3%. Kable jednożyłowe układać w wiązce trójkątnej łącząc 
je ze sobą w układ trójkątny opaskami co 3m. Po ułożeniu kable zasypać warstwą pisaku o grubości 
10cm, następnie warstwą ziemi z wykopu o grubości 15cm, a następnie ułożyć folię polietylenową 
koloru czerwonego i wykop zasypać ziemią ubijając ją warstwami. Na terenie pasa drogowego 
(działki  nr  10 i  176/2)  kabel zasypać warstwą  piasku grubości  25cm,  a następnie przykryć 
wykop  folią  kablową  w  kolorze  czerwonym.  Pozostałą  część  wykopów zasypać  również 
piaskiem, zagęszczając go warstwami co 30cm, uzyskując wskaźnik zagęszczenia każdej 
warstwy  zgodnie  z  obowiązującą  normą.  Wyniki  wskaźnika  zagęszczenia  dostarczyć  do 
ZDM w Chełmie.   Na układanych kablach założyć oznaczniki kablowe zawierające: nazwę 
użytkownika kabla, napięcie znamionowe i nazwę linii kablowej, typ kabla, rok ułożenia, oraz 
nazwę firmy układającej kabel. Oznaczniki umieszczać na całej trasie co 10m, przy mufach 
kablowych oraz przy obu końcach rur ochronnych.
Przejścia kabla przez ulicę Okszowską wykonać metodą przycisku. Przy przejściu kabli przez ulicę 
układać je w rurach ochronnych typu SRS160 na głębokości 1,2m (odległość od nawierzchni ulicy do 
góry rury ochronnej).  W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym, projektowane kable układać 
w rurach ochronnych DVK160. Wszystkie rury ochronne z obu stron uszczelnić termokurczliwymi 
kształtkami uszczelniającymi typu „End-Cap” REC 160. Promień gięcia kabla nie może być mniejszy 
niż  20  średnic  kabla.  Przy  układaniu  kabla  należy  stosować  się  do  treści  uzgodnień  zawartych 
w opinii z koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych obiektów.
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5.Kontenerowa stacja transformatorowa 15/0,4kV typu  MRw-bpp 20/630-3

CZĘŚĆ BUDOWLANA

5.1.Budynek projektowanej stacji transformatorowej.
Zaprojektowano kontenerową stację transformatorową w obudowie betonowej z obsługą 
wewnętrzną typu MRw-bpp 20/630/3 o wymiarach 4260 x 2410 produkcji ZPU Włoszczowa,
MRw - miejska małogabarytowa stacja transformatorowa z wewnętrznym korytarzem obsługi,
bpp - betonowa z ścianami oddzielenia przeciwpożarowego. Elementy budynku posiadają klasę 
odporności ogniowej odpowiednio do ich klasy odporności pożarowej i nierozprzestrzeniają ognia: 
ściana tylna, boczne oraz dach – REI 120., 
20 - znamionowe napięcie pracy, 
400 - moc transformatora w kVA. 
3 – ilość pól w stacji po stronie SN,
Budynek stacji zostanie zlokalizowany na terenie dz. nr ewid. 177 przy ul. Okszowskiej w Chełmie.

5.2.Wykonanie wykopu pod fundament stacji
5.2.1.Dane gruntu
Z opracowania sporządzonego przez firmę Zakład Prac Geologicznych dotyczącego 
warunków gruntowo-wodnych w pobliżu projektowanej inwestycji wynika, że w poziomie 
posadowienia występują grunty nadające się do bezpośredniego posadowienia 
fundamentów budowli. 
Obiekt zaliczamy do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Pod warstwą nasypów o maksymalnej miąższości 1m wyodrębniono następujące warstwy 
gruntów rodzimych:
Warstwa I- gliny pylaste, twardoplastyczne o uogólnionym stopniu plastyczności  IL=0,1

5.2.2.Wykonanie wykopu  tymczasowego pod fundament stacji transformatorowej
Parametry gruntu w poziomie posadowienia na głębokości -1,3m w stosunku do powierzchni 
terenu istniejącego na rzędnej 180,55m n.p.m.  (zwietrzelina gliniasta kredy piszącej 
o IL=0,1) umożliwiają wykonanie  tymczasowego wykopu głębokiego o ścianach 
zabezpieczonych metodą skarpowania, dla nachylenia 1/0,57 (około 60o). Przyjęcie takich 
parametrów nachylenia skarpy poparte jest wieloletnimi doświadczeniami z budów 
realizowanych na terenie Chełma i okolic. Jest to również zgodne z instrukcją wykonywania 
wykopów w twardoplastycznych iłach, mieszaninie frakcji iłowej z piaskiem i pyłem, 
zawierające powyżej 10% frakcji iłowej. Nachylenie dla takich warunków można przyjmować 
1/0,5. 

5.2.3.Ogrodzenie wykopu
Wszystkie wykopy należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający pracownikom, oraz 
osobom niezatrudnionym przy pracach ziemnych, wpadnięcie do wykopu. Do każdego 
wykopu o głębokości ponad 1 m należy wykonać bezpieczne wejście. Ze względów 
bezpieczeństwa istotne jest, aby po zmroku, w porze nocnej, a także w okresie kiedy prace 
w wykopie nie są prowadzone, ustawić wokół niego bariery ochronne zaopatrzone w światło 
ostrzegawcze koloru czerwonego informujące o niebezpieczeństwie. Barierę ochronną 
(ogrodzenie) należy wykonać o wysokości 1,10m z deską krawężnikową o wysokości 15cm 
i barierą u góry. Przestrzeń pomiędzy barierą i deską krawężnikową wypełnić tak aby 
zabezpieczyć pracowników przed upadkiem z wysokości. Minimalna odległość bariery od 
krawędzi wykopu wynosi 1,0m. 

5.2.4.Nasyp, zasypywanie wykopu
Po wykonaniu wykopu należy wykonać zasypkę z piasku grubego zagęszczając go 
maksymalnie 30cm warstwami do uzyskania stopnia zagęszczenia Id=0,7. Zagęszczanie 
wykonywać warstwami poziomymi  od zewnątrz do środka, przy wykorzystaniu zagęszczarek 
mechanicznych prowadzonych ręcznie. Po wykonaniu zasypki do poziomu spodu wylewki 
betonowej oraz samej wylewki grubości 15cm z betonu B15 wykonać izolację poziomą, 
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umieścić i zaizolować prefabrykowany fundament posadawianego obiektu oraz wykonać 
obsypkę z piasku zagęszczonego do uzyskania Id=0,67.
Nie można stosować gruntu rodzimego, pochodzącego z wykopów do zasypania wykopów. 
Nasypy wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999.

5.3.Posadowienie stacji
Stację należy ustawić na fundamencie z betonu zbrojonego wibrowanego klasy B30. Fundament 
posiada dwie wydzielone komory: szczelną misę olejową, mogącą pomieścić powyżej 100% zawartości 
oleju z transformatora oraz przedział kablowy z przepustami. Po wykonaniu wykopu opisanego w pkt 
5.2  należy ułożyć w  nim  uziom otokowy i podłączyć go z zaciskami wewnątrz stacji. Na tak 
przygotowane miejsce należy ustawić misę fundamentową stacji. Na posadowiony fundament stacji 
ułożyć pojedynczą warstwę taśmy uszczelniającej. Na tak przygotowany fundament należy równo 
ustawić bryłę główną stacji, a następnie dach. 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. Wejścia kabli do fundamentów stacji uszczelnić wg technologii producenta stacji.

5.4.Budowa stacji.
Stacja jest modułową prefabrykowaną konstrukcją składającą się z następujących 
elementów:
•    obudowa betonowa stacji wraz z komorą transformatora,
•    fundament betonowy prefabrykowany - kablownia,
•    rozdzielnice SN i nN,
•    dach betonowy płaski jednospadowy.
Podłoga w stacji jest 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. Pod komorą transformatora znajduje się szczelna misa olejowa, którą 
stanowi wydzielona część fundamentu stacji. 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 SA, 
następnie nałożyć na kabel koszulkę termokurczliwą. Po wprowadzeniu kabli uszczelnić go 
zgrzewając na nim i metalowym przepuście koszulkę termokurczliwą. Stacja posiada drzwi 
wejściowe do korytarza obsługi SN i nN oraz do komory transformatora. W drzwiach 
frontowych i komory transformatora znajdują się otwory wentylacyjne z żaluzjami 
zapewniającymi odpowiednie chłodzenie transformatora.      

Masa i gabaryty stacji

Długość  [mm] 4260

Szerokość  [mm] 2410

Wysokość [mm]:
bez dachu (bryły głównej) z dachem dwusegmentowy (od pow. gruntu) 2250
Masa bez wyposażenia [kg]: 
fundamentu
bryły głównej z drzwiami
dachu betonowego

5400
13000
4000

Powierzchnia użytkowa: 8,72 m2

Kubatura zabudowy: 28,5 m3
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5.5.Dane technologiczne
•    Oświetlenie sztuczne.
•    Wentylacja grawitacyjna.
•    Otwory wlotowe i wylotowe żaluzyjne umieszczone w drzwiach komory transformatora.
•    Instalacja uziemiająca.

5.6.Dane techniczno-materiałowe
•    Ściany - beton zbrojony wirowany klasy B30 o grubości 120 mm, kolor elewacji według ustaleń (paleta 
      CERESIT),
•    Fundament - beton zbrojony wirowany klasy B30 o grubości 90^-120 mm, posiada dwie wydzielone 
     komory,
•    szczelna misa olejowa mogącą pomieścić powyżej 100% zawartości oleju z transformatora, 
•    przedział kablowy z przepustami,
•    Stolarka stacyjna (drzwi oraz żaluzje wentylacyjne) - aluminiowa, lakierowana kolor według ustaleń 
     (palety RAL).
•    Dach betonowy płaski jednospadowy prefabrykowany REI 120.

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

5.7.Dane znamionowe stacji.

SN nN

Maksymalna moc transformatora 630 kVA

Moc zainstalowanego transformatora 400 kVA

Napięcie znamionowe 15 kV 0,4 kV

Znamionowe napięcie izolacji 24 kV 0,69 kV

Częstotliwość znamionowa / liczba faz 50Hz/3

Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej 28/38 kV 2,5 kV

Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane (l,2/50u.s) 75/95 kV 8kV

Prąd znamionowy ciągły pól liniowych 400A do 630A

Prąd znamionowy ciągły pola transformatorowego 200A 1250A

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (1 s) 12,5 kA 20 kA

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 31,5 kA 40 kA

Obciążalność zwarciowa obwodu uziemiającego (1 s) 31,5 kA -   16kA

Obciążalność na działanie łuku wewnętrznego (1 s) 16kA

Rodzaj dostępu B

Stopień ochrony IP43

Klasa obudowy 20

Wytrzymałość dachu na obciążenia 2500 N/m2

Wytrzymałość obudowy na udary mechaniczne 20 J

Stacja posiada Certyfikat Instytutu Elektrotechniki.
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5.8.Wyposa żenie stacji
Niniejszy projekt dotyczy stacji MRw-bpp 20/630/3 wyposażonej w:
•    rozdzielnicę SN typu Rotoblok  17,5  układ LPT.
•    rozdzielnicę   nn   typu   RN-W   

5.9.Rozdzielnica średniego napi ęcia
W stacji zastosowano 3-polową rozdzielnicę typu Rotoblok 17,5  o konfiguracji: 1-pole 
liniowe, 1-pole pomiarowe, 1-pole transformatorowe produkcji ZPUE S.A. Rozdzielnica 
stanowi niezależny element stacji.
Wymiary rozdzielnicy SN:

- szerokość (podziałka polowa) - 2100(700) mm

- wysokość - 1950 mm

- głębokość - 1150 mm

Połączenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 3xYHAKXS (1x70 mm2). 
W polu transformatorowym i na transformatorze zastosowano głowice firmy Euromold  typu 
ITK 224.
Typ rozłącznika w polu transformatorowym GTR  2V            24. 06. 16
Typ rozłącznika w polu liniowym GTR   2 24. 06. 16
Typ rozłącznika w polu pomiarowym GTR   4 24. 06. 16

Dane techniczne rozdzielnicy SN typu Rotoblok  17,5 potwierdzone zostały  Certyfikatem 
Instytutu Elektrotechniki  Nr DN/104-1/2012.

5.10.Rozdzielnica niskiego napi ęcia
W standardowym rozwiązaniu stacji zastosowano rozdzielnicę niskiego napięcia typu RN-W 
produkcji ZPUE S.A.
Wymiary rozdzielnicy wynoszą:
- szerokość- 1100 mm
- wysokość - 2075 mm
- głębokość - 320 mm
Rozdzielnica wyposażona w rozłącznik  główny typu INP 1250A, a  na odpływach w rozłączniki 
bezpiecznikowe typu: 
NSL3 630A – szt.1,
NSL2 400A – szt.6,
NSL1 250A -  szt.1,
NSL00 160A – szt.1
Połączenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 4x(2xYKY 1x240 mm2) oraz szyną 
3xP50x10. Rozdzielnica w wykonaniu standardowym przystosowana jest do pracy w układzie TN-C 
lub TN-C-S.

5.11.Komora transformatora
Stacja przystosowana jest do montażu transformatora o mocy maksymalnej 630kVA. 
W stacji przewiduje się montaż transformatora w wykonaniu fabrycznym bez dodatkowych 
elementów o mocy  400 kVA. 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. Posadzka w komorze 
transformatorowej posiada otwór, przez który w razie wycieku, olej z transformatora spływa 
do szczelnej misy olejowej stanowiącej wydzieloną część fundamentu (kablowni).

5.12.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 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 - linką LgY 70 mm2;
•   Zbrojenie bryły głównej stacji w dwóch punktach - linką LgY 70 mm2;
•   Bryła główna, kablownia dwóch punktach - bednarką Fe/Zn 30x4 [mm];
•   Futryny - linką LgY 35 mm2;
•   Drzwi, obróbki w dwóch punktach - linką LgY 16 mm2;
•   Właz - linką LgY 70 mm2.
Do   głównej   magistrali   należy   dołączyć   przez   zaciski   kontrolne   dwuśrubowe   dwa 
wyprowadzenia   uziemienia  zewnętrznego  doprowadzonego  do  magistrali  przez  otwory 
technologiczne umieszczone w ścianach bocznych. Wyprowadzenie N z transformatora należy 
dołączyć do osobnego wyprowadzenia uziemienia zewnętrznego. Rozdzielnica  nN  posiada  szynę 
uziemiającą  PE  w  postaci  płaskownika  aluminiowego AP 50x10. Po połączeniu uziomu 
z instalacją uziemiającą stacji należy wykonać pomiar rezystancji uziemienia. Uziom otokowy stacji 
transformatorowej wykonać z bednarki FeZn 40x4 pogrążonej na głębokości 0,7m.
Zgodnie ze standardami budowy urządzeń elektroenergetycznych rekomendowanymi do 
stosowania w PGE Dystrybucja Zamość z sierpnia 2012r , jako kryterium skuteczności 
konieczne jest spełnienie jednocześnie dwóch warunków  :
1.Zachowanie dopuszczalnej  wartości napięcia rażenia po stronie nn  Urd<50V 
2.Rezystancja uziomu powinna spełniać warunek  Ruz<5W
Należy sprawdzić pomiarami spełnienie obu warunków. W razie potrzeby uziom rozbudować.

5.13.Instalacje elektryczne
Oświetlenie pomieszczeń w budynku wykonane jest źródłami żarowymi (plafoniery proste 
z kloszem okrągłym 60 W) zamontowanymi w ilości:
•    1 sztuka w korytarzu obsługi jako oświetlenie ruchu elektrycznego.
•    1 sztuka w komorze transformatorowej.
Wyłącznik oświetlenia oraz gniazdo jednofazowe umieszczone jest na wewnętrznej stronie 
ściany obok drzwi wejściowych do korytarza obsługi.
Zabezpieczenie obwodu oświetlenia i gniazd w postaci wkładki bezpiecznikowej Wts 10A 
zainstalowane jest na rozdzielnicy nN.
Oprawy oświetleniowe zasilane są przewodami DY 3x1.5 mm2 w rurkach PCV zalanymi w 
konstrukcji ściany w czasie prefabrykacji stacji.

5.14.Sprzęt ochronny i p. po żarowy
Stację należy wyposażyć w następujący sprzęt ochronny BHP:
-   dielektryczne rękawice gumowe - 2 pary
-   dielektryczne półbuty gumowe - 2 pary 
-   hełm przeciwuderzeniowy - 2 szt. 
-   okulary ochronne przeciwodpryskowe - 2szt. 
-   uniwersalny drążek izolacyjny UDI-20, 20 kV - 2 szt.
-   zaczep manewrowy do uziemiaczy przenośnych ZU - 1 szt.
-   akustyczno-neonowy wskaźnik napięcia AOWN-2, 6-22 kV - 1 szt. 
-   neonowy wskaźnik napięcia OWN-2, 6-22 kV - 1 szt.
-   chwytak manewrowy CHM - 1 szt.
-   kleszcze izolacyjne KI-30, 30 kV - 1 szt.
-   chodnik dielektryczny gumowy o grub. 4 mm, przenośny - 1 kpl.
-    przenośne uziemiacze ochronne 3-fazowe, 50 m2 Cu, o długości 5/3 m - 5 kpl.
 -   komplet tablic ostrzegawczych przenośnych i mocowanych na stałe. 
Wyposażenie pomocnicze:
-   instrukcja doraźnej pomocy przy porażeniu prądem elektrycznym - 1 szt. 
-   apteczka z wyposażeniem do udzielania pierwszej pomocy - 1 szt. 
-   schemat główny stacji - 1 szt.
-   szafka do przechowywania sprzętu BHP - 1 szt.
-   tabliczki opisowe pól z podaniem numeru wg schematu zasilania. 
Sprzęt ppoż:
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-    gaśnica halonowa - 1 szt.
-    koc gaśniczy, niepalny z futerałem - 1 szt. 
-    instrukcja ppoż. - 1 szt.

5.15.Obsługa stacji
Obsługa urządzeń rozdzielni średniego i niskiego napięcia odbywać się będzie wewnątrz 
budynku ze wspólnego korytarza obsługi. Wszystkie łączniki średniego i niskiego napięcia 
wyposażone są w napędy ręczne. W drzwiach do komory transformatora zastosowano 
drewniane barierki ochronne.

5.16.Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej
Układ   pomiaru   energii   elektrycznej   zgodnie  z warunkami   przyłączenia przewidziano 
jako pośredni po stronie 15 kV. Pole pomiarowe rozdzielnicy należy wyposażyć 
w   przekładniki   prądowe   TPU   50.11   i   napięciowe   UMZ   17-1   zgodnie   z   doborem 
przedstawionym w części obliczeniowej projektu.
Do pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznej zastosowano: 
-   elektroniczny   licznik   energii   czynnej   i   biernej   typu   ZMD405CT44.0009 z modułem
    komunikacyjnym CU-P42 produkcji Landis+Gyr klasy 0,5; 3x58/100V; 5A; wielostrefowy,  
    czterokwadrantowy, o podłączeniu przekładnikowym klasy 0,5 dla energii czynnej i 1 dla energii   
    biernej,  z elektronicznym modułem taryfowym i pamięcią,
-   moduł komunikacyjny CU-P42, do transmisji danych pomiarowych z licznika ZMD do PGE
    Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, wyposażony w modem GSM,
-   synchronizator czasu US-162/GPS/REL/230
-   listwę pomiarową WAGO plombowaną.
Liczniki wraz z listwą należy zainstalować na tablicy licznikowej wykonanej jako zamykana 
skrzynka. Tablicę licznikową należy zainstalować na rozdzielni nn. Na tablicy zainstalować 
gniazdo wtykowe 1 - fazowe. 
Połączenia elektryczne wewnątrz tablicy należy wykonać w następujący  sposób: 
- wszystkie  połączenia w obwodach  pomiarowych  prądowych przewodami typu DY 2,5 mm2/0,75 kV, 
- wszystkie połączenia w obwodach pomiarowych napięciowych przewodami typu DY 1,5 mm2/0,75 kV. 
Obwody wtórne od przekładników prądowych i napięciowych należy doprowadzić do tablicy licznikowej 
przewodami w izolacji kolorowej (w kolorach przewidzianych przez PN dla poszczególnych faz): 
YKY 7x2,5 mm2/0,75 kV - dla przekładników prądowych oraz YKY 4x1,5 mm2/0,75 kV - dla 
przekładników napięciowych. Przewody należy prowadzić w rurkach osłonowych. Schemat 
ideowo - montażowy rozliczeniowego pomiaru energii przedstawiono na rysunku.

6.Uwagi ko ńcowe
1.Inwestycja nie wpływa ujemnie na środowisko.
2.Wytyczenie trasy elektroenergetycznego przyłącza kablowego 15 kV i nn, posadowienia 
kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz wykonanie inwentaryzacji 
powykonawczej należy powierzyć uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1.Dobór transformatora.

Moc przyłączeniowa wg warunków przyłączenia   P=250,0kW

Moc transformatora              Sn=250/0,93=269kVA

Dobrano transformator o mocy 400KVA, napięciu 15,75/0,4kV i grupie połączeń Dyn5.

Prąd znamionowy strony pierwotnej transformatora:

                                             Itn=400kVA/1,73x15kV=15,4A

Dobrano wkładkę bezpiecznikową  Ib=31,5A

2.Wyznaczenie charakterystycznych warto ści wielko ści zwarciowych po stronie SN

Dane wyjściowe do obliczeń
-moc zwarciowa na szynach stacji Chełm Północ  - SkQ’ = 241MVA 
-prąd ziemnozwarciowy –                                          I=165,30A
-czas trwania zwarcia –                                             tz=0,50s

-kabel 15kV typu HAKnFtA 3x120mm2                                   l=2525m
-kabel 15kV typu XRUHAKXS 1x120mm2/                             l=    10m
-kabel 15kV typu XRUHAKXS 1x70mm2 /25mm2  12/20 kV   l=  156m

-moc znamionowa transformatora                             Sn = 400kVA
-napięcie zwarcia                                                       uZ =  4,5%
-straty jałowe transformatora                                     ∆Pjał = 430W
-starty obciążeniowe transformatora                         ∆PCu = 4600W
  
 
2.1.Zwarcie na szynach SN projektowanej stacji traf o.

Impedancja systemu elektromagnetycznego

XQt = cxU2
nQ/S”kQ = 1,1x152/241  = 1,027 Ω

RQt = 0,1xXQt = 0,1x1,027  = 0,103 Ω

Impedancja linii

-Linia kablowa HAKnFtA 3x120mm2 

Xk1 = Xk1
’ x l3 = 0,1 x 2,525 km = 0,2525 Ω

Rk1 = Rk1
’ x l3 = 0,252 x 2,525 km = 0,6363 Ω

-Linia kablowa XRUHAKXS 1x120mm2 /50mm2  12/20 kV

Xk1 = Xk1
’ x l3 = 0,124 x 0,010 km = 0,0012 Ω

Rk1 = Rk1
’ x l3 = 0,325 x 0,010 km = 0,0033 Ω
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-Linia kablowa XRUHAKXS 1x70mm2 /25mm2  12/20 kV

Xk1 = Xk1
’ x l3 = 0,135 x 0,156 km = 0,0211 Ω

Rk1 = Rk1
’ x l3 = 0,568 x 0,156 km = 0,0886 Ω

Impedancja zwarciowa

Xz = XQt +XL1 + XL2 + Xk1 = 1,027 + 0,2525 + 0,0012 + 0,0211 = 1,3018 Ω
Rz = RQt +RL1 + RL2 + Rk1 = 0,103 + 0,6363 + 0,0033 + 0,0886 = 0,8312 Ω

2.1.1.Początkowy symetryczny pr ąd zwarciowy

Ik
’’ = c x UnQ  / √3 x√ Rz2 +Xz2 = 1,1x15 / √ 3 x√ 0,83122 + 1,30182 = 6,1751 kA

2.1.2.Prąd zwarciowy udarowy.

ip = κ x √ 2 x Ik
’’

κ = 1,02 + 0,98 x e -3 xRz/Xz= 1,02 + 0,98 x e-3 x 0,8312/1,3018 = 1,1643
ip = 1,1643 x√ 2  x 6,1751 kA = 10,2093 kA

2.1.3.Zastępczy cieplny pr ąd zwarciowy.

Ith = Ik
’’ x √ m+n

m- współczynnik uwzględniający wpływ cieplny składowej nieokresowej prądu zwarciowego
n- współczynnik uwzględniający wpływ cieplny składowej okresowej prądu zwarciowego 

Na podstawie wykresów:
m = 0 (κ = 1,1643; f*Tk = 0,5 s * 50Hz = 25, zatem z wykresu można uznać, że m = 0)
n = 1 (tak przyjmuje się dla sieci rozdzielczych zazwyczaj, bo w nich Ik

’’/Ik =1)

Zatem:    Ith = 6,1751 x √ 0+1 = 6,1751 kA

3.Sprawdzenie doboru przekładników pr ądowych
3.1.Dobór przekładnika do obci ążenia

Moc szczytowa Ps=250kW

Prąd w obwodzie strony pierwotnej

                                         Io=250/√3 x15x0,93=10,36A

Prąd pierwotny w obwodzie pomiarowym Ipn=Io=10,36A

Ze względu na planowane przez Inwestora zwiększenie w przyszłości mocy szczytowej 
dobieram przekładniki prądowe typu TPU 50.11 o przekładni 20/5A; Um=17,5kV; Sn=5VA; 
kl.0,2s; FS5; w wykonaniu I th=400xIn=400x20=8,0kA prod. ABB.

W przypadku układów pomiarowych zaliczanych do kat. B4 przekładniki prądowe powinny 
być tak dobrane, aby prąd pierwotny wynikającej z mocy umownej mieścił się dla klasy 
dokładności 0,2s w granicach 1-120%.

                                         0,01In < Io < 1,2In
                                         0,01x20 < 10,36 < 1,2x20
                                         0,2A < 10,36A < 24A

Warunek jest spełniony.

-12-



3.2.Dobór przekładnika do wytrzymało ści cieplnej i dynamicznej

Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny (1-sek.) dobranego przekładnika
Ithp = 8 kA

Znamionowy krótkotrwały prąd dynamiczny:
Idyn = 2,5xIthp = 2,5x8=20 kA

Warunek wytrzymałości cieplnej:
lthp > lth
8kA > 6,1751 kA
Warunek wytrzymałości cieplnej jest spełniony

Warunek wytrzymałości dynamicznej
Idynp > Ip

20 kA> 10,2093 kA
Warunek wytrzymałości dynamicznej jest spełniony

3.3.Dopasowanie mocy znamionowej strony wtórnej prz ekładników do obwodów  
      pomiarowych

Warunek dopasowania obciążenia strony wtórnej przekładników prądowych impedancją 
obwodu pomiarowego:

                                         0,25Sn < So <Sn
gdzie: So=Sp+Sz+Sa

Sn – moc znamionowa uzwojenia strony wtórnej przekładnika,
Sp – moc tracona na impedancji przewodów obwodu pomiarowego,
Sz – moc tracona na impedancji zestyków obwodu pomiarowego,
Sa – moc tracona na impedancji cewek prądowych licznika,

Sp=I2xZ= I2xlxR= 52x0,006km x 7,41om/km= 1,11VA
Sz=1,25VA
Sa=0,125VA

                                         So= 1,11+1,25+0,125= 2,485VA
                                         0,25x5VA=1,25VA < 2,485VA < 5VA

Warunek doboru jest spełniony.

4.Dobór przekładników napi ęciowych

Dobrano przekładniki napięciowe izolowane 1-biegunowe jednordzeniowe typu 
UMZ 17-1 o przekładni 15: √3kV/0,1:√3kV; Um=17,5kV; Sn=10VA; kl.0,5 prod. ABB

4.1.Dopasowanie mocy znamionowej strony wtórnej prz ekładników do odbiorów 
     układu pomiarowego.

Warunek prawidłowego doboru   0,25Sn < So < Sn

gdzie: 
Sn – moc znamionowa uzwojenia wtórnego przekładnika,
So – moc obciążenia strony wtórnej przekładników przez odbiorniki,
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Moc pozorna odbiorników stanowiących obciążenie strony wtórnej:
-licznik ZMD405+moduł komunikacyjny CU-P42  Somin=3,6VA Somax=5,4VA (dane wg 
producenta) 

Dla pracy normalnej przy Somin:   0,25x10=2,5VA < 3,6VA < 10VA

Dla pracy normalnej przy Somax:  0,25x10=2,5VA < 5,4VA < 10VA

Warunek jest spełniony

Dla pracy awaryjnej (jedna faza) Somin=1,2VA i Somax=1,8VA

Przy Somin:                                    0,25x10=2,5VA > 1,2VA < 10VA

Przy Somax:                                   0,25x10=2,5VA >1,8VA < 10VA

Warunek prawidłowego doboru nie jest spełniony.

Dla dociążenia przekładników zaprojektowano  zainstalowanie rezystorów dociążających 
obwody wtórne przekładników napięciowych.
Przyjęto zestaw rezystorów dociążających typu RD-50 prod. ZPrAE Sp. z o. o składający się 
z trzech rezystorów 1,0kΩ połączonych w gwiazdę o mocy 3,36W każdy.
Przy podłączeniu rezystorów przy normalnej pracy Somin=3,6VA+3,36VA=6,96VA 
i Somax=5,4+3,36=8,76VA

Przy Somin:                                    0,25x10=2,5VA < 6,96VA < 10VA

Przy Somax:                                   0,25x10=2,5VA < 8,76VA < 10VA

Warunek prawidłowego doboru jest spełniony

Dla pracy awaryjnej (jedna faza) Somin=1,2+3,36=4,56VA i Somax=1,8+3,36=5,16VA

Przy Somin:                                    0,25x10=2,5VA < 4,56VA < 10VA

Przy Somax:                                   0,25x10=2,5VA < 5,16VA < 10VA

Warunek prawidłowego doboru jest spełniony.
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Ul. Lwowska 51/317        22-100 Chełm       tel. 695 662 839          NIP 563-144-52-11

Informacja     

Dotycz ąca bezpiecze ństwa  i ochrony  zdrowia 

adres  inwestycji:           22-100 Chełm ul.  Okszowska 
          działki  nr   dz. nr  177, 178/1, 178/2, 181, 176/1, 176/2, 10,         

                                       obr. 0002 i dz. nr 1, obr. 0008,   j. ewid.  066201 _1 m. Chełm
                                      

inwestor:            CONCEPT STAL B&S LWJMAN Sp. J
                                       22-100 Chełm ul. Okszowska 71

opracował:                    mgr  inż. Bogusław  Laskowski
                                      22-100 Chełm, ul. Lubelska 8

                                                      inż. Adam Wolski
                                            22-100 Chełm, ul. Lubelska 8
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CZĘŚĆ OPISOWA

1.Zakres robót 
1.1.Zakres robót całości przedsięwzięcia oraz kolejność ich wykonania:
-wykop pod fundament stacji transformatorowej,
-montaż fundamentu,
-montaż kontenerowej stacji trafo,
-wykop pod linię kablową SN po wytyczeniu przez geodetę,
-wykonanie przewiertu pod ulicą,
-układanie kabli SN w wykopie,
-zasypanie wykopu,
-podłączenie kabli w stacji trafo oraz złączu SN,
-wykonanie pomiarów,
-wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

1.2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych
Hale  produkcyjne,  sieć  wodociągowa,  kanalizacja  sanitarna,  linia  kablowa  nni  SN,  sieć 
gazowa, kanał co, kanalizacja deszczowa.

3.Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mo gą stwarza ć zagro żenia
Na terenie projektowanej inwestycji występuje linia kablowa SN i nn oraz sieć gazowa.

4.Przewidywane zagro żenia
-wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 1,3m,
-roboty wykonywane przy użyciu dźwigów,
-roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów,
-praca z użyciem sprzętu mechanicznego,
-roboty wykonywane w pobliżu czynnych linii kablowych SN i nn oraz sieci gazowych,

5.Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników
Przy realizacji projektowanego zakresu prac na obiekcie, roboty powinny być prowadzone 
przez wyspecjalizowane firmy, zatrudniające pracowników przeszkolonych w zakresie BHP, 
a także w pracach na wysokości. Pracownicy łącznie z dozorem powinni posiadać aktualne 
badania lekarskie. Za prace szczególnie niebezpieczne należy uznać prace na wysokości 
oraz prace w pobliżu czynnych urządzeń elektrycznych.
Sposób prowadzenia instruktażu: Przed przystąpieniem do prac kierujący zespołem 
pracowników powinien zaznajomić wszystkich zatrudnionych ze sposobem przygotowania 
miejsca pracy, występującymi zagrożeniami w miejscu pracy i w bezpośrednim sąsiedztwie 
oraz warunkami i metodami wykonania pracy.

6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom podczas prac
Teren, na którym będą prowadzone roboty odpowiednio oznakować.
Należy wygrodzić i oznakować strefy gromadzenia i usuwania odpadów.
Składowane materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz dostępem dla 
osób postronnych.
Wszyscy pracownicy powinni posiadać sprzęt ochrony osobistej –  kaski, rękawice, okulary, 
sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.
Technicy i monterzy instalacji teletechnicznych i elektrycznych powinni legitymować się 
aktualnym świadectwem uprawniającym do wykonywania robót na urządzeniach, 
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instalacjach i sieci elektroenergetycznych zasilanych energią elektryczną do 1kV 
wydawanym przez Komisję Kwalifikacyjną działającą zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828).
Osoby kierujące i nadzorujące prace w zakresie instalacji elektrycznych powinni legitymować 
się aktualnym świadectwem uprawniającym do wykonywania robót na urządzeniach, 
instalacjach i sieci elektroenergetycznych zasilanych energią elektryczną do 1kV na 
stanowisku Dozoru –wydawanym przez Komisję Kwalifikacyjną działającą zgodnie 
z przepisami rozporządzenia Ministra.
Prace z użyciem urządzeń mechanicznych (wiertarki, bruzdownice, wiertnice, i inne) powinny 
być wykonywane przez osoby przeszkolone w zakresie bezpiecznego ich użytkowania ze 
zwróceniem uwagi na obowiązek przeprowadzania oględzin stosowanych urządzeń zarówno 
przed przystąpieniem do prac jak i w trakcie ich wykonywania.
Prace na wysokości powinny być wykonywane przez odpowiednio przeszkolonych 
pracowników pod kierunkiem osoby uprawnionej zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych”.
Każdy pracownik powinien znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać 
udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddać się wymaganym egzaminom 
sprawdzającym. Pracownicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie.
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