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OPIS TECHNICZNY 
do projektu wykonawczego branży elektrycznej  

dotyczącego budowy linii kablowej SN, stacji transformatorowej SN/nn  

agregatu prądotwórczego oraz linii kablowej nn celem zasilania obiektu  

Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  

w Olsztynie, ul. Warszawska, dz. nr 75, obr. 110 

- TOM I 
 

 

1. Podstawa opracowania. 
1.1. Warunki techniczne zasilania w energię elektryczną wydane przez Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nr 90-2101/189/08 z dn. 17.03.2008r. 
1.2. Zlecenie Inwestora. 

1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 
1.4. Inwentaryzacja w terenie. 

1.5. Obowiązujące przepisy, normy i katalogi. 
1.6. Uzgodnienia z Inwestorem. 

 

2. Zakres opracowania. 

1.1. Dobudowa urządzeń w istn. punkcie zasilania SN/SN. 

1.2. Linia kablowa SN. 

1.3. Stacja transf SN/nn. 

1.4. Agregat prądotwórczy. 

1.5. Bateria kondensatorów. 

1.6. Linia kablowa nn. 

 

3. Dane  projektowe  
� napięcie znamionowe linii kablowej     Un = 15 kV 

� moc znamionowa transformatora               Sn = 400 kVA 

� moc przyłączeniowa obiektu    Ps = 300 kW 

� stopień skompensowania mocy biernej   tgφ = 0,4 

� moc zwarciowa na szynach 15 kV   SZ = 137 MVA 

 

4. Przedmiot opracowania. 
   W związku z budową obiektu Centrum Akwakultury i Inzynierii Ekologicznej 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Warszawska, dz. nr 75, obr. 110 
projektuje się wykonanie zasilania w energię elektryczną przy zastosowaniu rozwiązań 

technicznych jak niżej. 
 

5. Istn. punkt zasilania SN/SN "PZ-ART" nr [O-26]. 
      W istniejącym punkcie zasilania „PZ-ART” nr [O-26] - Sekcja II należy istn. pole 

SN o nr 19 (rezerwa) wyposażyć w aparaturę łączeniowo-zabezpieczającą tj. w: 
- proj. wyłącznik małoolejowy VD4 24kV 1250A z osprzętem 

- Zabezpieczenie REF 610 „ABB” dla wyłącznika VD4 

- Odłącznik OW III 20/6 „ABB” z napędem NRW04 i cewką NO5-230 

- Odłącznik OW III 20/6 UD „ABB” z napędem NRW04 i cewką NO5-230 

- Przekładnik IMZ 17 2x20/5/5A – 2 rdzeniowy „ABB” z dzielnikiem napięcia 

- wskaźnik napięcia „ABB” 

- amperomierz analogowy „ABB” 
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- Głowica kablowa PoLT-24c/1XI „Raychem” 

 Schemat i układ połączeń w polu 19 zgodnie z rys. E-2. 

   

6. Linia kablowa SN. 
 Projektuje się linię kablową SN 3xXUHAKXs 70/25mm

2
 o dł. l=163/202m (trasa 

kabla/długość kabla), od istn. punktu zasilania „PZ-ART” o nr [O-26] do projektowanej 

stacji transformatorowej na terenie obiektu Centrum Akwakultury i Inżynierii 

Ekologicznej w Olsztynie wg rys.E-1. Kabel SN układać w ziemi na głębokości 0,8m. W 

miejscach kolizji z urządzeniami podziemnymi kabel układać w rurze Arot DVK φ160 

koloru czerwonego. Przy skrzyżowaniu z drogą kabel układać metodą przecisku w rurze 

ochronnej Arot SRS φ160. 
  Projektowana linię kablową SN zakończyć w stacji transformatorowej w polu 

liniowym „RL1” nr 1 zgodnie z rys. nr E-3. 
 Trasę proj. linii kablowej SN pokazano na projekcie zagospodarowania terenu 

na rys. nr E-1. 
Ułożenie kabla i badania wykonać zgodnie z PN-76/E-05125. 

 

7. Proj. stacji transf. SN/nn 15/0,4kV. 
W celu wykonania zasilania obiektu projektuje się wykonanie stacji 

transformatorowej typu kontenerowego typu: MRw-b 20/630 o wymiarach: 4,2x2,35m 

prod. „ZPUE S.A. Włoszczowa” i usytuowanie jej na terenie obiektu Centrum 

Akwakultury i Inzynierii Ekologicznej w Olsztynie wg rys nr E-1.  

W proj. stacji transf. typu MRw-b 20/630 przewiduje się 3-polową rozdzielnicę SN 

typu Rotoblok, na którą składać się będą następujące pola SN: 

- 1 pola liniowe SN 

- 1 pole transformatorowe SN 

Wykonanie pola SN i montaż należy zlecić firmie posiadającej stosowne 

doświadczenie i uprawnienia. 
W proj. stacji transf. typu MRw-b 20/630 przewiduje się jedną rozdzielnicę nn typu 

RN-W, konfigurowane z dwóch niezależnych członów: 
- zasilającego (z polem odpływowym głównym) 

- odpływowego (6 pól odpływowych w rezerwie) 
 

8. Pomiar energii elektrycznej. 
8.1.Analizator parametrów sieci.  

Projektuje się analizator parametrów sieci typu PM 500 „Schneider Electric” 
zgodnie z rys. E-3. Analizator PM 710 należy zamontować w rozdzielni nn proj. stacji 

transf. MRW-b.  

8.2.Pomiar energii elektrycznej.  

Projektuje się trzy półpośrednie pomiary energii elektrycznej zgodnie z rys. E-3. 

Montaż w/w pomiarów przewiduje się w rozdzielnicy głównej RG w budynku obiektu 

Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej.  

  

  Zarówno analizator parametrów sieci jak i liczniki energii elektrycznej realizować 

będą pomiar poprzez przekładniki prądowe pracujące w układzie pełnej gwiazdy.  

Schemat i układy połączeń zgodnie z rys. E-3. 

 

9. Producent stacji. 
Projektowana kontenerowa stacja transformatorowa w obudowie betonowej typu 

MRw-b jest przystosowana do współpracy z siecią kablową średniego napięcia. Zgodnie  
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z informacją producenta stacji ZPUE S.A.Włoszczowa, stacja przewożona jest na miejsce 

zainstalowania jako kompletnie wyposażona. Po usytuowaniu wymaga jedynie 

podłączenia kabli SN, nn, instalacji uziemiającej oraz wstawienia i podłączenia 

transformatora. 
 

10. Przeznaczenie stacji 
Stacja transformatorowa typu MRw-b 20/630 będzie przeznaczona do zasilania w 

energię elektryczną o napięciu 400/230V obiektu Centrum Akwakultury i Inzynierii 

Ekologicznej w Olsztynie i jest ona przystosowana do współpracy z siecią średniego 
napięcia w wykonaniu kablowym. Obsługa urządzeń prowadzona jest wewnątrz budynku 

stacji.  
 

11. Charakterystyka techniczna stacji 
Stacja typu MRw-b jest kontenerem składającym się z trzech monolitycznych 

elementów: 
• fundament - wykonywany z żelbetu kl. B30, 

• bryła główna - wykonywana z żelbetu kl. B30, 
• dach - wykonany z żelbetu kl. B30 lub metalowy (wg zapotrzebowania). 

Fundament posiada dwie wydzielone komory: 

• szczelną misę olejową, mogącą pomieścić powyżej 100% zawartości oleju  

z transformatora, 

• przedział kablowy z przepustami. 

Bryła główna z zabudowanymi rozdzielnicami SN i nn oraz transformatorem 

posiada otwory wentylacyjne zabezpieczone aluminiowymi żaluzjami zapewniającymi 

stopień ochrony IP 43. W podłodze korytarza obsługi umieszczony jest właz do misy 

kablowej. 

W standardowym wykonaniu konstrukcja stacji umożliwia ustawienie w przedziale 

transformatora jednostki hermetycznej o mocy maksymalnej do 630 kVA. 

Montaż transformatora odbywa się poprzez drzwi komory transformatora lub od 
góry po zdjęciu dachu, natomiast jego obsługa po otwarciu drzwi do komory 

transformatora. 
  Zastosowano rozdzielnicę SN typu Rotoblok oraz rozdzielnicę nn typu RN-W  

z wyposażeniem zgodnym z rys. nr E-2 i E-3. 
Rozdzielnice te stanowią niezależne wstawialne elementy stacji, a ich obsługa 

odbywa się ze wspólnego korytarza wewnątrz stacji. Połączenie pomiędzy rozdzielnicą SN 
a transformatorem wykonane jest kablem 3xYHAKXS 70/25mm2 oraz między 

transformatorem a rozdzielnicą RN-W wykonane za pomocą toru szynowego, lub kablem 
4x (2x YKY 1x240mm2). 

Elementy stalowe stacji są połączone metalicznie ze zbrojeniem żelbetowego 

prefabrykatu budowlanego. Stacja posiada złącza do przyłączenia projektowanego 

uziemienia zewnętrznego kratowego.  

Schemat ideowy stacji przedstawia rys nr E-2 i E-3. 

 

12. Transformator 
W stacji transformatorowej należy zainstalować transformator olejowy 15,75/0,4kV 

prod. „ABB” o parametrach: 

Moc  znamionowa              Sn = 400 kVA 

Napięcie  górne                   Ug = 15,75 kV 

Napięcie  dolne                   Ud = 0,4 kV 
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Zakres  regulacji                 ±2x 2,5% 

Napięcie  zwarcia Uk75% = 4,5 % 
Układ  połączeń                   Dyn5 

Straty  mocy stanu: 

jałowe ∆ P0 = 720 W 

obciążeniowe ∆ Pk = 4100 W 

Podłączenie transformatora do rozdzielnicy średniego napięcia należy wykonać 

trzema kablami jednożyłowymi typu 3xYHAKXs 1x70mm2, zakończonymi głowicami 

termokurczliwymi typu PoLT-24c/1XI. Transformator z rozdzielnicą nn jest powiązany 

przewodami izolowanymi jako wiązka 4x (2x YKY 1x240mm2). Połączenie to jest 

prowadzone na uchwytach. Transformator w stacji należy ustawić na szynach jezdnych. 

 

13. Uziemienie stacji 
10.1. Uziemienie wewnętrzne stacji 

Elementy stalowe dla ustawienia urządzeń w stacji są połączone metalicznie ze 

zbrojeniem żelbetowym segmentu budowlanego. Szyny uziemiające obu segmentów 
połączone są ze sobą poprzez zacisk dwuśrubowy. Kadź transformatora oraz rozdzielnice 

średniego i niskiego napięcia są należy przyłączyć do głównej szyny uziemiającej 
bednarką stalową ocynkowaną FeZn 30x4, natomiast drzwi stacji linką LgY 16. Stacje 

wyposażono w zaciski uziemiające oraz uchwyty do zakładania uziemiaczy przenośnych.  
10.2. Uziemienie zewnętrzne stacji 

  Uziemienie stacji należy wykonać zgodnie z rys. nr E-3. Projektuje się wykonanie 
uziemienia  ochronnego  otokowego dookoła budynku stacji i agregatu z płaskownika  

stalowego ocynkowanego FeZn 50x4 mm oraz prętów stalowych pomiedziowanych φ20. 
Uziomy pionowe należy pogrążać w ziemi w narożnikach uziomu otokowego na 

głębokość min. 5m i łączyć z uziomem otokowym poprzez spawanie (spawy należy 

zabezpieczyć od korozji). Wyprowadzone z budynku stacji taśmy uziemienia ochronnego 

oraz uziemienia roboczego należy łączyć z uziomem otokowym poprzez spawanie (spawy 

należy zabezpieczyć od korozji). 

 

14. Sprzęt BHP i p/pożarowy w stacji. 
W stacji transformatorowej należy wyznaczyć miejsce do przechowywania sprzętu 

BHP i sprzętu p.pożarowego. 
 

15. Agregat prądotwórczy. 
 Projektuje się agregat prądotwórczy o mocy 100 kVA jako źródło zasilania 

awaryjnego prod. „Volvo”. Agregat może pracować jako zespół wyciszony  
(ze sterowaniem automatycznym i ręcznym). Dla sterowania automatycznego start i 

wyłączenie agregatu dokonuje się sygnałem zaniku i powrotu napięcia w sieci. 

Usytuowanie agregatu zgodnie z rys. nr E-1 i E-3. 

 

16. Rozdzielnica główna RG. 
Rozdzielnicę główną RG należy wykonać jako zespół szaf stojących: 5x XL 4000  

z cokołami 10cm prod. "Legrand". 

 Rozdzielnicę RG usytuować w pom. rozdzielni nn, w proj. budynku Centrum  

wg oprac. tomu II. 

Układ połączeń i wyposażenie stosować zgodnie ze schematem przedstawionym 

na rys. E-3 i E-5. 
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17. Zespół przełączania zasilania SZR. 
Obiekt zasilany będzie z sieci energetycznej jako źródło zasilania podstawowego  

z transformatora w stacji 15/0,4 kV lub z agregatu prądotwórczego jako źródło zasilania 

rezerwowego usytuowanego przy stacji wg rys. nr E-1. Przełączanie zasilania  

z transformatora na agregat i odwrotnie przebiegać będzie w zależności od obecności 

napięcia poprzez zespół trzech SZR-ów prod. „Legrand”. Montaż SZR-ów przewiduje się 

w rozdzielnicy głównej RG zgodnie z rys. E-3. 

Projektowane SZR-y oparte będą na wyłącznikach typu DPX i sterownikach SZR 

230VAC RS282/485 prod. „Legrand”. Zadaniem SZR-ów jest dokonanie automatycznego 

przełączenia obiektu w tryb pracy agregatu w przypadku zaniku napięcia na 

transformatorze. Powrót do stanu pierwotnego nastąpi po ok. 2s od pojawienia się 

stabilnego napięcia po stronie transformatora. 
Układ połączeń SZR pokazano na rys. nr E-3. 

 

18. Bateria kondensatorów 

 Projektuje się automatycznie regulowaną baterię kondensatorów typu KM 140 
prod. „Elma Capacitors” o mocy znamionowej jednostki Qn=100kVar o stopniu regulacji 

10, napięciu znamionowym Un=400V. Baterię KM140 należy zasilić  
z rozdzielnicy nn usytuowanej w proj. stacji MRw-b 20/630 (4,2x2,35) kablem  

typu YAKY 4x120mm
2
 zgodnie z rys. nr E-3. W/w baterię kondensatorów należy 

zamontować w stacji MRw-b 20/630, w pomieszczeniu rozdzielni nn zgodnie  

z rys. nr E-4. 

  Układ połączeń stosować zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. E-3. 

  Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić dobór projektowanej baterii 

kondensatorowej ze względu na możliwe docelowe zwiększenie mocy szczytowej. 

 

19. Linie kablowe nn. 
19.1. Linia kablowa zasilania podstawowego.  

  Projektuje się linię kablową nn  2x YAKY 4x185mm
2
 o dł. l=75/98m (trasa 

kabla/długość kabla), od rozdzielnicy nn usytuowanej w proj. stacji transformatorowej 

SN/nn do rozdzielnicy nn w budynku Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej  

w Olsztynie zgodnie z rys.E-1.  
19.2. Linia kablowa zasilania rezerwowego „nr 1”.  

  Projektuje się linię kablową nn  YAKY 4x185mm
2
 o dł. l=72/95m (trasa 

kabla/długość kabla), od proj. agregatu prądotwórczego do rozdzielnicy nn w budynku 

Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej w Olsztynie zgodnie z rys. E-1.  
19.3. Linia kablowa zasilania rezerwowego „nr 2”.  

  Projektuje się przebudowę istniejącej linii kablowej YKY 4x70mm
2
 zgodnie z rys. 

E-1 i E-3. Przed wykonaniem robót lokalizację kabla nn przeprowadzić przekopami 

próbnymi. 

 Przebudowę kabla przeprowadzić w uzgodnieniu z Inwestorem. Materiały  

z demontażu przekazać Inwestorowi. 
 

 Trasy linii kablowych nn pokazano na rys. nr E-1. Schematy i układy połączeń 

zgodnie z rys. E-3. 

 Kable nn układać w ziemi na głębokości 0,7m. W miejscach kolizji z urządzeniami 

podziemnymi kable układać w rurze Arot DVK φ110 koloru niebieskiego. 
Ułożenie kabli i badania wykonać zgodnie z PN-76/E-05125. 
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20. Linie kablowe nn (zalicznikowe), rozdzielnice bezpiecznikowe. 
 Linie kablowe nn zalicznikowe w budynku Centrum (tj. od rozdzielnicy głównej 

RG do rozdzielnic bezpiecznikowych) oraz rozdzielnice bezpiecznikowe projektuje się  

wg opracowania TOM-u II.  

 

21. Uwagi końcowe.  
21.1.  Po wybudowaniu projektowanych urządzeń należy przeprowadzić próby i  pomiary 

odbiorcze (włącznie z pomiarem napięcia rażeniowego w stacji). 

21.2. Projektowane urządzenia podlegają inwentaryzacji geodezyjnej, którą należy zlecić   

uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 

21.3. Wszystkie połączenia elementów miedzianych z ocynkowanymi bądź aluminiowymi 

należy wykonać poprzez złączki eliminujące bezpośredni kontakt miedzi z ocynkiem. 
21.4. Całość robót wykonać zgodnie z BHP oraz przepisami normy PN-76/E-05125  

i normy SEP-E-004. 
21.5. Niniejszą dokumentację należy skoordynować z projektem wewnętrznych instalacji 

elektrycznych nowoprojektowanego budynku Centrum. 
21.6. Opracować instrukcję obsługi i eksploatacji stacji transformatorowej oraz instrukcję 

współpracy ruchowej z siecią UW-M Olsztyn. 
21.7.  Na 7 dni przed rozpoczęciem budowy powiadomić bezwzględnie (pisemnie) firmę 

„PRONAD” Firma Usługowa Jarosław Kukliński w Olsztynie (10-502 Olsztyn, 

Kościuszki 13, fax 0-89 533-75-49). 
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22. Obliczenia  techniczne.  

 

22.1. Określenie wartości uziemień ochronnych w projektowanym obiekcie 

energetycznych SN 15kV. 
Na podstawie warunków ogólnych i technicznych przyłączania urządzeń 

elektrycznych do wspólnej sieci elektroenergetycznej dotyczących projektowanej 

zabudowy przyjęto jak niżej: 

 

- 0,4 s -  czas trwania zwarcia 1-fazowego 

 

Rezystancja uziemienia ochronnego stacji: 

             Ω==≤ 2,1
196

235235

Iz
R  

 

R≤≤≤≤ 1,2ΩΩΩΩ - rezystancja uziemienia ochronnego nie może przekraczać tej wartości. 

22.2. Dobór  kabla  

Ze  względu  na  obciążalność  długotrwałą 

 

 Iobl = 
3

3

n

n

10153

10300

U3

S

⋅⋅

⋅
=

⋅
 = 11,6A 

 

Wstępnie  dobieram  kabel  3 x XUHAKXs  1x70 mm2  o  Idd = 275A 

 

 Iobl < Idd  

 

22.3. Prąd  udarowy  ip 
 

 ip = 2 ⋅ ⋅χ  Ik” = 2 ⋅ 1,8 
. 
5,28 = 13,5kA 

gdzie : 

χ - wsp.  udaru  zależny  od  ilorazu  rezystancji  i  reaktancji  obwodu  zwarciowego  

 

22.4. Prąd  zwarciowy  cieplny  Ith  
 

 Ith = Ik” ⋅ +m n    

 

gdzie : 

m  i  n - wsp.  uwzględniające  wpływ  zmian  w  czasie  składowej  nieokresowej  m  oraz  

okresowej  n  prądu  zwarciowego , m = f(Tk , χ ) ,  

n = f(Tk , Ik”/Ik ) , m = 0,05 , n = 1 .  

 Ith = 5,28 105,0 +⋅ = 5,4 kA 
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22.5. Prąd  wyłączeniowy  symetryczny  Ib 
 

 Ib = µ ⋅ Ik”  

gdzie : 

µ  - wsp.  uwzględniajacy  zmniejszanie  się  składowej  okresowej  prądu  zwarciowego ,  

µ  = 1 . 

 Ib = 5,28 kA  

  

22.6. Przekrój  minimalny  Smin 

 

 smin = 1
87

5400
T

j

I
k

dop

th =  = 62,0mm2 

 Dobieram  kabel  3x XUHAKXs  1x70 mm
2
 o  Idd = 275 A  

22.7. Sprawdzenie  na  dopuszczalny  spadek  napięcia  

 

 
2%

100

nUs

lP
U

∗∗

∗∗
=∆

γ
        %004,0

)10*15(7035

6310*300100
23

3

% =
∗∗

∗∗
=∆U  

 

Ostatecznie  dobieram  kabel  3 x XUHAKXs 1x70 mm
2
    

 

 
22.8. Dobór przekładników prądowych - (pełna gwiazda). 

 
a) Dobór przekładnika prądowego (dla zabezpieczenia REF 610) 
 

 

Dobieram przekładnik typu: 

IMZ 17; 2x20/5/5A “ABB” 

Ith1=300*In=6kA 
 

I rdzeń  - kl. 0,5; 5VA; FS5 – pomiar prądu 

II rdzeń  - 10VA; 10P10 – zabezpieczenie REF 610 
 

 

22.9. Dobór linii kablowej nn 0,4kV. 

 

Ps = 300,0 kW 

 

b) Prąd obliczeniowy 

VAVAVA

SI
s

l
SS

SSSS

SSS

nnREFn

nprzewodówREFn

nobcn

0,1078,65,2

1025
5.256

52
0,55,2

2
25,0

25,0

25,0

2

610

610

.

≤≤

≤∗
∗

∗
+≤

≤∗
∗

∗
+≤∗

≤+≤∗

≤≤∗

γ
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ϕcos3 ∗∗
=

n

o

U

P
I         AIo 466

93,04003

300000
=

∗∗
=  

 

 wartość zabezpieczeń: 

- 2x bezpiecznik            Ib=250A 

c) Sprawdzenie na obciążalność prądem linii kablowej 2x YAKY 4x185mm
2  

o dł. l=98m 

Obciążalność kabla YAKY 4x185mm
2
 - Idd = 310A (wg producenta) 

 

- Io=441,85A < Ib=500A < Idd=558A   warunek spełniony 

- 1,6Ib≤1,45Idd       800A ≤ 809A              warunek spełniony 

 

22.10. Sprawdzenie  na  dopuszczalny  spadek  napięcia  

 

 
2%

100

nUs

lP
U

∗∗

∗∗
=∆

γ
        %90,0

400185255

9810*300100
2

3

% =
∗∗∗

∗∗
=∆U  

 

Ostatecznie dobieram linię kablową  2x YAKY 4x185mm2 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


