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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4kV 2x630kVA 
DLA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO  

WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI PPN-T etap III – HALA Nr4 
w Jasionce gm. Trzebownisko  

 
1. WSTĘP 

1.1.      PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy stacji transformatorowej 
15/0,4kV 2x630kVA, która będzie zasilać HALĘ Nr 4 zlokalizowaną na terenie 
Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w Jasionce i Tajęcinie gm. 
Trzebownisko. 
 

1.2.       PODSTAWA OPRACOWANIA 
− zlecenie Inwestora, 
− warunki przyłączenia znak SR-4/P-3-431/XVII-62A15/294/2014 z dnia 

01.04.2014 wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, 
− wytyczne zapotrzebowania mocy wynikające z przewidywanej technologii 

budynku, urządzeń wentylacji i klimatyzacji, instalacji c.o., wod.-kan., 
− Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych – wydanie IV – 

aktualizowane, stan prawny 05.05.97r., 
− PN-EN 60694:2001 Postanowienie wspólne dla norm na wysokonapięciową 

aparaturę rozdzielczą i sterowniczą, 
− PN-EN 60298:2000 Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na 

napięcie 1kV do 52kV 
 

1.3.       ZAKRES OPRACOWANIA 
− rozdzielnica SN 15kV – 3-polowa część PGE Rzeszów, 
− rozdzielnica SN 15kV – 4-polowa część odbiorcy, 
− komory transformatorowe z trafo po 630kVA – szt.2, 
− układ pomiarowy rozliczenia energii elektrycznej, 
− rozdzielnica nN dwusekcyjna, 
− bateria do kompensacji mocy L-C, 
− uziemienie stacji trafo, 
− instalacje elektryczne, 
− sprzęt ochronny i p.pożarowy, 
− obsługa stacji trafo 

 
1.4.        LOKALIZACJA STACJI TRAFO 

Projektowana stacja transformatorowa została zlokalizowana w hali Nr 4 jako 
wbudowana. Dojazd i dojście od zewnątrz z drogi wewnętrznej. Lokalizacje 
przedstawiono na planie zagospodarowania, rys. E1-1. 
 
 
 

 



1.5.        BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ 
Projekt architektoniczno-konstrukcyjny stacji trafo stanowi oddzielne opracowanie. 
Wewnętrzna powierzchnia ścian powinna być pokryta tynkiem i pomalowana w 
kolorze białym. 
Zasilające kable SN 15kV należy wprowadzić do rur osłonowych fi 160, które są 
ułożone pod budynkiem w posadzce. 
Przejście przez ścianę fundamentową należy uszczelnić przed wnikaniem wody. 
Wentylację komór trafo przewidziano mechaniczną – oddzielne opracowanie. 
Rozdzielnie SN i nN będą posiadały wentylację grawitacyjną.    
Pomieszczenie stacji trafo należy wyposażyć w kanały kablowe, rury przepustowe i 
otwory technologiczne zgodnie z wytycznymi. 
 

2. OPIS TECHNICZNY 
2.1.      WSTĘP 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest stacja transformatorowa 15/0,4kV z 
dwoma transformatorami o mocy 630kVA i rozdzielnią nN dwusekcyjną. 
 

2.2.      DANE ZNAMIONOWE STACJI TRAFO 
 

 SN nN 

Moc zainstalowanych transformatorów 2 x 630 kVA 

Napięcie znamionowe 25kV 0,4kV 

Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej 50/60kV 2,5kV 

Napięcie probiercze udarowe 125/145kV - 

Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych 630A 1000A 

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 16kA 1s 25kA 1s 

Stopień ochrony IP IP43 IP30 

 
 

2.3.      WYPOSAŻENIE STACJI TRAFO 
− rozdzielnica SN15kV – 3- polowa – część PGE Dystrybucja 
− rozdzielnica SN15kV – 4- polowa – część Odbiorcy 
− dwa transformatory 630kV – suche żywiczne 
− układ pomiarowy z tablicą licznikową 
− dwusekcyjna rozdzielnia nN – 11 szaf 
− automatyka SZR po stronie nN 
− mosty szynowe 1000A AL 
− bateria kondensatorów – 2 szt. 

 
2.4.        ZASILANIE 

Zgodnie z warunkami przyłączenia nr 294 z dnia 01.04.2014r. projektowana stacja 
transformatorowa zasilana będzie liniami kablowymi typu 3xXRUHAKXS 1x120 
poprzez wpięcie w istniejącą linię kablową relacji Jasionka Fibrain –Jasionka 
Inkubator. Linie kablowe będą wprowadzone do projektowanej rozdzielnicy SN -



część PGE Dystrybucja. Wyżej wymienione linie kablowe SN oraz rozdzielnice część 
PGE wykonuje PGE Dystrybucja Rzeszów (pkt. 17d warunków przyłączenia). 
Schemat strukturalny zasilania przedstawiono na rys. E1-2. 
 

2.5.      ROZDZIELNICA SN – CZĘŚĆ ODBIORCY 
W stacji przewidziano 4-ro polową rozdzielnicę SN o konfiguracji: 
− pole z torem szynowym, 
− pole pomiarowe, 
− dwa pola transformatorowe 
Rozdzielnice zlokalizowano w wydzielonym pomieszczeniu z oddzielnym wejściem. 
Należy je ustawić przyściennie na kanale kablowym.  
Połączenie z rozdzielnicą PGE linią kablową SN 15kV typu 3xYHAKXS 1x120. 
 
Wyposażenie pól:  
− pole pomiarowe 

• przekładniki prądowe TPU 60.11 40/5A; 2,5VA; kl.0,2; FS5/ALF-5P; 
Ithn/Idyn – 8/31,5kA 

• odłącznik z uziemnikiem dolnym GTR4 
• podstawa bezpiecznikowa pomiarowa 
• przekładniki napięciowe UMZ 24-1; 15/√3 ; 0,1/√3 ; 2,5VA;  kl.0,2 

− pole transformatorowe 
• rozłącznik bezpiecznikowy z uziemnikiem GTR 2V 
• podstawa bezpiecznikowa (integralna część rozłącznika) 
• wkładka bezpiecznikowa 63A 
• cewka wyłączająca DWN 230V AC 

 
Podejście kabla zasilającego do pola szynowego w kanale kablowym przez przepust z 
rury fi 160 PCV. Zasilanie transformatorów po stronie SN kablem ułożonym w rurze 
Arota fi 160. 
Wyposażenie rozdzielnicy SN przedstawiono na rys. E1-3, a usytuowanie na rys.  
E1-6. 
 

2.6.       KOMORY TRANSFORMATOROWE 
Zgodnie z wykonanym bilansem mocy (patrz obliczenia) przewiduje się montaż 
dwóch transformatorów o mocy po 630kVA. Dobrano transformatory suche żywiczne 
niskostratne i niskoszumne. 
Transformator należy ustawić na szynach jezdnych i wibroizolatorach i zabezpieczyć 
przed przesuwaniem. Transformator należy ustawić tak, aby po stronie SN odległość 
od ściany wyniosła min. 50cm, co umożliwi swobodny dostęp do przełączników 
zaczepów oraz umożliwi podłączenie kabli SN. 
Po stronie nN transformator będzie połączony z polem zasilającym rozdzielni nN 
przewodem szynowym 1000A z odpowiedniki głowicami połączeniowymi. 
Transformatory winny być wyposażone w przekaźniki termiczne z czujnikiem PTC. 
Czujnik PTC 140° będzie uruchamiał informację „ALARM 1”, zaś czujnik PTC 150° 
uruchomi „ALARM 2” i poda sygnał na wyłączenie transformatora po stronie SN 
poprzez rozłącznik. 
Komory transformatorowe będą posiadały wentylację mechaniczną wyciągową. 
Nawiew przez otwór w ścianie wyposażony w żaluzje. Wentylacja wyciągowa będzie 



sterowana poprzez termostat umieszczony w komorze trafo i ustawiony na temp. 
+35oC. 
W drzwiach komór należy zainstalować barierki ochronne. 
Przewiduje się kompensację mocy biernej stanu jałowego transformatora. Należy 
zainstalować kondensator nN z izolacją gazową N2 o mocy 7,5kvar, który mocować w 
rogu komory trafo przy wejściu. 
Usytuowanie transformatora w komorze trafo przedstawiono na rys. E1-6.  
 

2.7.       ROZDZIELNICA NISKIEGO NAPI ĘCIA 
Rozdzielnie nN projektuje się w obudowie szafowej o stopniu ochrony IP30. 
Rozdzielnia ta została zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu na I piętrze nad 
komorami trafo.  
Składać się będzie z dwóch sekcji rezerwowanych układem SZR-u. Przełączenie 
układu zasilania z transformatorów odbywać się będzie automatycznie poprzez układ 
SZR-u zgodnie z diagramem pracy. Przewidziano zastosowanie automatycznego 
układu przełączania zasilania, dla zespołu z dwoma źródłami zasilania. Może również 
odbywać się w trybie ręcznym. Każde źródło zasilania podłączone jest do oddzielnej 
sekcji szyn zbiorczych. Układ ten będzie sterował wyłączniki o prądzie nominalnym 
1000A. Proponuje się zastosowanie typowego układu gotowego do zabudowy w 
rozdzielni. 
Automatyka SZR-u powinna być wyposażona w programowalny sterownik, 
który kontroluje następujące funkcje: 

• obecność trzech faz w liniach zasilających 
• poziom napięcia zasilania pomiędzy fazami w liniach zasilających 
• kolejność faz 
• stan wyłączników (zamknięty, otwarty, wyłączenie awaryjne wyłącznika 

od zadziałania zabezpieczenia) 
• nieudane przełączenie (np. z powodu uszkodzenia wyłącznika) 
• wybór rodzaju pracy układu – automatyczny czy „ręczny” 
• próby dokonania błędnych przełączeń 

Układ powinien też posiadać odpowiednie zwłoki czasowe np. po zaniku 
napięcia zasilania w jednym z torów zasilających. Układ czeka odpowiedni czas 
(standardowo 2sek. – winna być możliwość skrócenia lub wydłużenia tego 
czasu) i jeśli nie następuje powrót napięcia to układ rozpocznie procedurę 
przełączania zasilania.  
To samo dzieje się przy powrocie napięcia zasilania w danym torze zasilającym 
– w tym przypadku układ czeka odpowiedni czas (standardowo 2sek.) co daje 
możliwość ustabilizowania się napięcia zasilania. 
Układ powinien być przystosowany do wyłączenia awaryjnego od wyłącznika 
WPP (p.poż.). 
Układ automatyki SZR powinien być wyposażony w następujące funkcje 
informacyjne dla obsługi w formie wskaźników świetlnych i styków 
beznapięciowych: 

• obecność 3 faz w liniach zasilających 
• wyłącznik zamknięty 
• wyłącznik otwarty 
• wyłącznik otwarty od zadziałania zabezpieczenia 



• blokada automatyki SZR-u 
• nieudana próba przełączenia 

 
Wyłączniki w polach zasilających należy wyposażyć w zespoły zabezpieczająco-
sterujące, które umożliwi ą ochronę instalacji oraz odbiorników. 
Zabezpieczenie to powinno realizować następujące funkcje: 

− zabezpieczenie przeciążeniowe – służy do ochrony przewodów (fazowych i 
neutralnego) przed przeciążeniami, 

− zabezpieczenie zwarciowo-zwłoczne – służy do ochrony instalacji przed 
zwarciami, zwłoka czasowa powinna być ustawiona tak, aby zapewnić 
selektywność wyłączenia 

− zabezpieczenie zwarciowe bezzwłoczne – służy do ochrony instalacji przed 
prądami zwarciowymi o bardzo dużym natężeniu 

− pomiar prądów 
 

Pola zasilające z obu zasilaczy należy wyposażyć w mierniki parametrów 
elektrycznych. Powinny zawierać wszystkie zaawansowane funkcje potrzebne do 
nadzoru instalacji elektrycznej. Winny posiadać port komunikacyjny RS485 wejście i 
wyjście logiczne, pomiar współczynnika zawartości harmonicznych (THD) oraz 
alarmy. Można je dodatkowo wyposażyć w pamięć wewnętrzną do zapisywania 
dzienników z danymi umożliwiającymi także analizę poszczególnych harmonicznych 
w prądach i napięciach.  
W rozdzielni przewidziano pola do zasilania baterii kondensatorów (w obu sekcjach) 
do poprawy współczynnika mocy, który powinien wynosić tgφ ≤ 0,4. Przewidziano 
także  ochronniki przepięciowe klasy „B”. Pola odpływowe przewiduje się wyposażyć 
rozłączniki bezpiecznikowe, a pola wytypowane do odłączenia w przypadku awarii 
jednego transformatora w wyłączniki z napędem silnikowym. 
W przypadku awarii któregoś transformatora przewidziano automatykę „strażnika 
mocy” sterowaną miernikiem parametrów elektrycznych. Po powrocie zasilania 
odbiory powinny być załączone automatycznie. Wstępnie wytypowano do odciążenia, 
w pierwszej kolejności, klimatyzację i wentylację, a następnie odbiory w boksach hali.  
Doprowadzenie zasilania szynoprzewodami „od dołu”, a wyprowadzenie wlz-tów „od 
góry” na drabinkach kablowych.  
Pomieszczenie rozdzielni powinno posiadać wentylację grawitacyjną. Wielkość strat 
mocy wynosi ~7,0kW. Montaż rozdzielni przewiduje się poprzez otwór 
technologiczny w ścianie zewnętrznej.  
Pomieszczenie rozdzielni należy wyposażyć w niezbędny sprzęt BHP i p.poż..  
Wyposażenie rozdzielni w aparaturę i usytuowanie w pomieszczeniu pokazano na rys. 
E1-6. 

  
2.8.       KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ 

W rozdzielni nN w sekcjach 1 i 2 przewiduje się pola do podłączenia baterii 
kondensatorów do kompensacji mocy biernej. Przekładniki pomiarowe prądowe 
należy zainstalować w fazie „R”. 
Baterię kondensatorów (dławików) należy ustawić w pomieszczeniu rozdzielni nN. 
Podstawą doboru baterii kondensatorów jest znajomość wyższych harmonicznych. 
Tych wartości nie można ustalić metodami obliczeniowymi, ze względu na brak 
danych wyjściowych do takich obliczeń. Nie jest możliwe poprawne dobranie 
wielkości baterii metodami obliczeniowymi, dlatego też wielkość i typ baterii 



powinno się dobrać po wykonaniu niezbędnych pomiarów określających wielkość 
poboru mocy biernej (pojemnościowej jak i indukcyjnej) i współczynników zakłóceń 
harmonicznych. Te dane pozwalają dobrać baterię dostosowaną do sieci odbiorcy, t.j. 
właściwą wielkość, ilość stopni regulacji i ich wielkość. Pomiary te winny być 
wykonane, gdy hala będzie wyposażona i eksploatowana. 
Jednak, ze względu na konieczność zabezpieczenia odpowiednich nakładów 
finansowych , w projekcie podano przybliżoną wielkość i rodzaj baterii. 
Ponadto nie jest wiadomo jak będzie zagospodarowana hala (rodzaj odbiorów). W 
związku z tym spodziewana jest moc pojemnościowa. Dlatego też proponuje się 
baterię wyposażyć zarówno w człony o charakterze pojemnościowym, jak i 
indukcyjnym (typ L-C). 
Bateria ta powinna posiadać odpowiedni regulator, który pozwoli automatycznie 
kompensować ponadnormatywny pobór energii biernej z sieci. Takie rozwiązanie jest 
poprawne technicznie i bezpieczne. Taka bateria powinna być dobrana do aktualnego 
zapotrzebowania odbiorów, po wykonaniu odpowiednich pomiarów. 
Bateria winna być w wersji wzmocnionej (spodziewana zawartość harmonicznych 
~25÷50%).  
Wstępnie określono wielkość baterii na 75 ÷ 100kvar dla każdej sekcji. 
 

2.9.       UKŁAD POMIAROWY ROZLICZENIA ENERGII ELEK TRYCZNEJ 
Zgodnie z warunkami przyłączenia  znak SR-4/P-3-431/XVII-62A15/294/2014 z dnia 
01.04.2014r. pkt 8 zaprojektowano układ pomiarowo-rozliczeniowy pośredni. W 
układzie będzie zainstalowany licznik czynnej mocy w klasie 0,5S i energii biernej w 
klasie 1. Licznik zainstalowany będzie na tablicy „TL”, którą zlokalizowano w 
pomieszczeniu rozdzielni SN odbiorcy. Tablicę „TL” zlokalizowano w pobliżu 
przekładników pomiarowych. 
Przewiduje się zainstalowanie licznika typ A 1500-Wo45-741-OSL-1065X-V1H00 
(ELSTER), który posiada interfejs komunikacyjny przystosowany do zdalnej kontroli, 
rejestracji i bilansowania poborów mocy i zużycia energii elektrycznej. Zdalny odczyt 
wskazanych przez liczniki parametrów możliwy jest przez wykorzystanie interfejsu 
komunikacyjnego z uwzględnieniem modemu transmitującego dane przez GSM typ 
DM 671. 
PGE uzyska od operatora sieci aktywację przesyłu danych na osobnym numerze. 
Obok tablicy licznikowej przewiduje się zamontowanie zasilacza awaryjnego (UPS) 
umożliwiającego odczyt danych również w przypadku braku napięć pomiarowych. 
Przewiduje się również zamontowanie gniazdka serwisowego 230V AC. 
W polu pomiarowym nr 5 należy zamontować: 
  

• przekładniki pomiarowe prądowe typ TPU 60.11 40/5A, kl.0,2, 2,5VA, FS5  
• przekładniki pomiarowe napięciowe typ UMZ 24-1, 15/√3,	 0,1/√3  kl.0,2, 

2,5VA  
Od przekładników prądowych należy ułożyć przewody pomiarowe 6 x DY2,5mm2 w 
RL28, a od przekładników napięciowych przewody 4 x DY1,5mm2 w RL22. Pod 
tablica licznikową „TL” należy zamontować gniazdo wtyczkowe 230V AC oraz UPS 
230V AC. 
Licznik należy parametryzować u producenta z podaniem wybranej grupy taryfowej 
(B23)  i zamykaniem okresu rozliczeniowego na 16-go dnia każdego miesiąca na 
godzinę 000.  
Układ pomiarowy jest przygotowany do zdalnej parametryzacji (antena sygnału DCF). 



Schemat układu pomiarowo-rozliczeniowego pokazano na rys. E1-5    a lokalizację 
tablicy „TL” na rys. E1-6. 

 
2.10. UKŁADY POMIAROWE WEWN ĘTRZNE 

Dla umożliwienia kontroli zużycia energii elektrycznej opomiarowano wewnętrzne 
linie zasilające. W rozdzielni nN należy zainstalować liczniki kontrolne zużycia 
energii elektrycznej klasy dokładności 1. 
 

2.11. UZIEMIENIE STACJI 
Stacja trafo posiada uziemienie ochronne i robocze podłączone do wspólnego uziomu 
fundamentowego.  
Główna magistrala uziemiająca wewnątrz stacji składa się z części poziomej 
wykonanej z płaskownika ocynowanego FeZn 40x5mm. 
W stacji do głównej magistrali podłączono: 

• rozdzielnice SN – bednarką FeZn 30x4mm 
• obudowę transformatora – linką LY 70mm2 
• szyny jezdne transformatora – linką LY 70mm2 
• rozdzielnice nN– bednarką FeZn 30x4mm 
• baterie kondensatorów – bednarką FeZn 30x4mm 
• drzwi stacji trafo – linką LY 25mm2 
• przegrodę z siatki – linką LY 25mm2 
• obudowy kondensatorów w komorze – bednarką FeZn 30x4mm 
• żyłę powrotną kabla SN – bednarką FeZn 30x4mm 
• żaluzje – linką LY 25mm2 

Należy uziemić kadłuby przekładników prądowych oraz początki uzwojeń wtórnych – 
bednarką FeZn 30x4 
Zaciski „N” transformatorów należy dołączyć do oddzielnego wyprowadzenia 
uziemienia zewnętrznego – bednarką FeZn 40x5mm. 
Rozdzielnica nN posiada szynę uziemiającą PE, którą należy połączyć z główną 
magistralą uziemiającą – bednarką FeZn 40x5mm. 
Rezystancja uziemienia nie może przekraczać wartości 1,38Ω. 
Po wykonaniu uziomu stacji należy wykonać pomiar rezystancji uziemienia czy 
osiągnięto wymaganą wartość. 
Instalację uziemiającą pokazano na rys. E1-7. 
 

2.12. OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI 
Stacja będzie pracować w sieci wyłącznie kablowej (strona SN) i nie jest wymagana 
ochrona przepięciowa urządzeń elektroenergetycznych. Natomiast w rozdzielni nN 
przewidziano ochronę przeciwprzepięciową klasy „B”. 
 

2.13. INSTALACJE ELEKTRYCZE 
Potrzeby własne stacji trafo zasilane będą z tablicy TPW, która zasilana będzie z przed 
wyłączników głównych.  
Instalacja oświetleniowa i gniazdek wtyczkowych w stacji trafo są objęte oddzielnym 
opracowaniem. 
 
 
 
 



2.14. SPRZĘT OCHRONNY i P.POŻ. 
Rozdzielnie SN (część odbiorcy) i nN należy wyposażyć w sprzet BHP i 
przeciwpożarowy. Należy również wyposażyć obie rozdzielnice w aktualne schematy 
i instrukcje obsługi ruchowej. 
 

2.15. OBSŁUGA STACJI 
Obsługa urządzeń rozdzielni SN i nN odbywać się będzie wewnątrz budynku z 
korytarza obsługi. Pola rozdzielnicy SN wyposażone będą w rozłączniki z napędem 
ręcznym. Rozdzielnia nN będzie wyposażona w układ SZR-u(wyłączniki z napędem 
silnikowym). Ponadto wytypowano osiem odbiorów, które będą wyłączane (strażnik 
mocy) w przypadku awarii transformatora, poprzez automatykę odciążenia. Odbiory te 
będą wyposażone w wyłączniki z napędem silnikowym, pozostałe odbiory będą 
wyposażone w rozłączniki bezpiecznikowe z napędem ręcznym   
Dojazd, transport i dojście do stacji trafo od zewnątrz z dróg i placów wewnętrznych. 
 

2.16. UWAGI 
Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami z 
uwzględnieniem przepisów BHP oraz pod nadzorem osób uprawnionych. 
 

 

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostało wskazane pochodzenie 
materiałów (marka, znak towarowy, producent, dostawca urządzeń i 
materiałów), Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń i materiałów 
równoważnych o nie gorszych parametrach techniczno-funkcjonalnych, które 
zagwarantują realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz 
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych 
od założonych w wyżej wymienionych dokumentach określających zakres 
dokumentacji projektowej. 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji 
projektowej służą określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz 
spełnieniu pożądanych przez projektanta wymagań estetycznych założonych w 
dokumentacji projektowej. 
 

 

                                            inż. Edward Wilk



3. OBLICZENIA 
3.1. Obliczenia prądów zwarciowych na szynach rozdzielni 15kV  

 
− prąd zwarciowy wielofazowy na szynach rozdzielni 15kV stacji 110/SN Zaczernie 

wynosi 9kA t=1s (warunki przyłączenia nr 294 pkt 10b) 
  

− linia kablowa 15kV relacji GPZ Zaczernie – rozdzielnia RG PPNT 
s = 240mm2AL   l = 1050m 

 
− linia kablowa 15kV relacji RG PPNT – stacja trafo Hala Nr 4 

s = 120mm2AL   l = 860m 
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Rk1 =  0,128Ω/km     Xk1 =  0,0792Ω/km  
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Rk2 =  0,253Ω/km     Xk2 =  0,0824Ω/km  
 
Rk2 =  0,253 x 0,86 = 0,217Ω 
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Xk2 = 0,0824 x 0,86 = 0,07Ω 
 

Zk2= Ω=+ 227,007,0217,0 22  

 
ZS3=1,06+0,157+0,227=1,44Ω 
 

kAI P 62,6
44,173,1

15*1,1
2 =

∗
=  

 
Obliczam zwarcie w sieci niskonapięciowej w stacji trafo „HALA 4” 
 
Oporność obwodu zastępczego sprowadzona do poziomu napięcia niskiego 
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ZNN = 1,02mΩ 
 

Transformator 630kVA 
 

RT = 3,0mΩ/f           XT = 15,0mΩ/f 
 

Szynoprzewód 1000A  l=3,5m 
 

RS2 = 0,052mΩ/m = 0,052 x 3,5 = 0,182mΩ 
            
XS2 = 0,023mΩ/m = 0,023 x 3,5 = 0,08mΩ 

 
Wyłącznik 1000A 
 
RW = 0,05mΩ 
 
Wartość prądu początkowego na rozdzielni NN 

 

ZNN2 = 	(3,0 + 0,182 + 0,05)� + (1,02 + 15,0 + 0,08)� = 	10,44 + 259,21  
         = 16,42 mΩ 
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3.2. Dobór kabla SN 
  
- Dobór kabla SN15kV relacji rozdzielnia SN15kV – transformator 
 

AIobc 3,24
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Dobrano kabel YHAKXS 1x95mm2 

  
               Idd = 290A     Iz1s = 8,9kA    

  
Iob = 24,3A < Idd = 290A 
Iz1s = 8,9kA > Ip = 6,62kA 
 
 

3.3. Dobór mocy i liczby transformatorów 
 

 Moc zapotrzebowana   PZ = 980,0kW 
 

STR = kVA
Pz 1225

8,0

980

8,0
==  

Dobrano transformatory  2 x 630kVA 
Obciążenie maksymalne wyliczono przy normalnej pracy -  wyniesie 97,2%. 
 
W przypadku awarii jednego transformatora będzie zapewnione pokrycie mocy hali w 
wysokości 51%. 
W takim przypadku należy zdjąć obciążenie (~476kW) – zadziała strażnik mocy tak, 
by nie doszło do przeciążenia transformatora. Wstępnie wytypowano do odciążenia : 
klimatyzację, wentylację oraz część boksów w halach (sześć szt.) 
 
Dobrano transformatory o mocy 630kVA 15/04kV, suche żywiczne o zredukowanych 
stratach jałowych i „niskoszumne”.  
 

3.4. Wentylacja komór transformatorowych 
Przewidziano mechaniczną wentylację komór ze względu na brak możliwości 
rozwiązania wentylacji naturalnej.  

          

3.5. Dobór kondensatorów do kompensacji mocy biernej biegu jałowego 
  transformatora 

 
Moc znamionowa transformatora  
 

Sn = 630kVA 
 

Prąd biegu jałowego transformatora 
 

Io% = 1,1% 
 

Moc bierna pobierana przez transformator przy biegu jałowym 
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Dobrano kondensatory z izolacją gazową NzMkP 7,5/440 o mocy 7,5kvar, Un = 440V 
 

 
 



3.6. Dobór szynoprzewodów dla połączenia transformatora z rozdzielnią nN 
  

Iobc = 910� 
 

Dobrano szynoprzewody typu SCP 1000A AL. Z odpowiednimi głowicami 
przyłączeniowymi do zacisków transformatora i pola zasilającego rozdzielnicy nN. 

 
3.7. Wartość rezystancji uziemienia roboczego stacji trafo 

 
Ro = ≤ 
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 = 1,38Ω 

 
3.8. Wstępny dobór baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej / 

pojemnościowej/ 
 

Pz = 980,0kW        PB = ~160÷200kvar  (2 x 75÷100kvar) 
 

Ze względu na brak wiedzy o wiedzy o przyszłych odbiorach, jak również o wielkości 
wyższych harmonicznych  przyjęto, że może się pojawić energia nieskompensowana 
bierna indukcyjna lub pojemnościowa, dlatego proponowane są baterie typu L-C. 
Baterie winny być w wersji wzmocnionej z dławikami ochronnymi.  
Dobór szczegółowy powinien nastąpić po wykonaniu niezbędnych pomiarów gdy hala 
zostanie oddana do użytku. 

 
3.9. Dobór przekładników pomiarowych 

3.9.1. Dobór przekładników prądowych 
 

a) napięcie 24kV praca 15A 
 
b) prąd znamionowy przekładników 

 
- moc zapotrzebowana   Pz = 980,0kW 
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Dobieram przekładniki o prądzie znamionowym 
  

Izn = 40A,  Ithn = 8kA,  kat. Q 
 

c) klasa dokładności przekładnika 
− do rozliczeniowego pomiaru energii dobrano uzwojenie w klasie 

dokładności 0,2 
 

d) sprawdzenie przekładników na warunki zwarciowe 
− wytrzymałość cieplna 

 
Prąd zwarciowy na szynach rozdzielni 15kV 
 
Ip = 6,62kA 



Prąd cieplny prądu zwarciowego 
 

Ith = m * kc * Ip = 1 * 1,1 * 6,62 = 7,28kA 
 
Ith = 7,28 < Ithn = 8,0kA 
 
Prąd udarowy prądu zwarcia 
 

in = kn * 	√2 * m * Ip = 1,8 * 1,41 * 1 * 6,62 = 16,8kA 
 

e) określenie parametrów strony wtórnej przekładnika  
− obciążalność przekładnika 

 
Licznik 1500 
 
Pobór mocy w torach pomiarowych: 
 

prądowym  Sni = 0,01VA 
napięciowym  Snu = 1,26VA 
 

Pobór mocy przewodów pomiarowych 
 

s = 2,5mm2 Cu      l = 5,75m 
 

Sp = VAI
sY

l
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Suma strat mocy w obwodzie pomiarowym 
 
ΣSni obl = 0,01 + 2,13 = 2,14VA 
 

Dobrano przekładniki prądowe 
 

TPU 60.11 
   
przekładnia  - 40/5 
moc  - 2,5VA    
klasa  - 0,2 
FS/ALF  - 5P 
Ithn/Idyn  - 8/31,5kA 
 

Sprawdzenie prawidłowego doboru przekładników 
 

0,25Sn < Sniobl < SN 

 0,25 * 5 < 2,14 < 2,5 
 1,25 < 2,14 < 2,5 – warunek spełniony 
 
 



3.9.2. Dobór przekładników napięciowych 
 

Dobrano przekładniki UMZ-24-1;  15/√3,  0,1/√3,  kl.0,2,  Sn=2,5VA 

 uzwojenie pomiarowe    a – n 
 
 Obciążenie przekładnika napięciowego  

  
  - licznik A 1500 – 1,26VA 
  - obciążenie od przewodów pomiarowych – pomijam ze względu na 
                 znikome obciążenie  
 

 Sprawdzenie warunków prawidłowego doboru przekładników 
 

0,25Sn < Sniobl < SN 

 0,25 * 2,5 < 1,26 < 2,5 
 0,625 < 1,26 < 2,5 – warunek spełniony 
 

 
Obliczenia wykonał: 

inż. Edward Wilk 
















