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OPIS   TECHNICZNY 
I. Temat opracowania: 
 
Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny linii kablowych  SN 15 kV oraz 
stacji transformatorowej SN/nn zasilających w energię elektryczną Samodzielny Publiczny 
Zespół Opieki Zdrowotnej przy ul. Szpitalnej w Kościanie. 
 
 II. Zakres opracowania:   
 
- linie kablowe SN 15 kV  
- stacja transformatorowa  kontenerowa   

         - układy pomiarowe 
- ochrona przeciwprzepięciowa 
- ochrona przeciwporaŜeniowa dodatkowa 

         - agregat prądotwórczy 
- uwagi końcowe     
            
III. Podstawa opracowania:  
 
- warunki przyłączenia ENEA Operator  
- uzgodnienia z Inwestorem 
- mapa sytuacyjna 
- decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego 
- rozeznanie w terenie  
- obowiązujące przepisy i normy                              
   
IV. Linie kablowe SN 15 kV:  
         
W celu realizacji zasilania stacji transformatorowej dla szpitala, zgodnie z warunkami 
technicznymi,  projektuje się dwa ciągi liniami kablowymi SN 15 kV ( I ciąg zasilania i                   
II ciąg zasilania) typu 3xXRUHAKXS 1x120. I ciąg zasilania projektuje się z pola nr 4 
istniejącej stacji transformatorowej nr 05-720 „Szpital” a II ciąg zasilania projektuje się z 
nowego złącza ZKSN zaprojektowanego na dz. nr 2192 (inwestycja ENEA operator) , 
zasilanego z linii SN 15 kV WWT-2.  

  Projektowane linie kablowe naleŜy układać na głębokości 0,8 m z wykorzystaniem terenów  
zielonych zgodnie z przepisami i normą N SEP-E-004 bezpośrednio do projektowanej stacji 
kontenerowej. Przejście kabli przez drogi (wewnętrzne) wykonać w rurze ochronnej AROT 
SRS 160 przeciskiem i Arot DVK 160 przekopem. W razie koniecznym dla ochrony kabla w 
przypadku zbliŜenia do istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego projektowane kable naleŜy 
chronić w rurze ochronnej Arot DVK 160. Na projektowanych kablach naleŜy zabudować 
głowice kablowe wnętrzowe dla kabli polietylenowych w stacjach transformatorowych i 
złączu ZKSN. 
Plan trasy projektowanej linii kablowej SN 15 kV pokazano na planie rys. nr 1. 
       
V. Stacja transformatorowa  SN/nn  o  mocy  Sn = 2x630 kVA : 
 
Dla  przetworzenia napięcia i rozdzielenia  energii po stronie nn 0,4 kV, dla zasilanych 
obiektów szpitala, zaprojektowano kontenerową stację transformatorową z dwoma 
transformatorami olejowymi SN/nn o mocy 630 kVA  kaŜdy. W niniejszym projekcie 
zaprojektowano stację transformatorową typu MRw-bpp 20/2x630-6 firmy ZPUE 
Włoszczowa. 



Projektowana stacja jest rozwiązaniem jednopomieszczeniowym, w którym wygrodzono 
przestrzeń dla ustawienia urządzeń SN i nn oraz dla transformatorów. Dostęp i obsługa 
rozdzielnic SN i nn odbywa się ze wspólnego pomieszczenia. Transformatory wstawiane są 
do stacji przez niezaleŜne oddzielne drzwi zewnętrzne. 
Projektowaną stację planuje się pobudować w miejscu zgodnie z ustaleniami z inwestorem. 
Wymieniona stacja jest stacją kontenerową z obsługą wewnętrzną. Stacja jest stacją 
wolnostojącą z obudową z Ŝelazobetonu B 30 w stopniu ochrony IP 43. Wymieniony beton 
gwarantuje wysoką wodoszczelność i wytrzymałość w przypadku zwarcia łukowego. Stacja 
jest całkowicie bezpieczna dla otoczenia. Drzwi i otwory wentylacyjne wykonane są z profili 
aluminiowych malowanych na gorąco. Wentylacja komory transformatora jest grawitacyjna.  
Maksymalna moc kaŜdego transformatora 630 kVA. Kolory elewacji zewnętrznych budynku 
oraz jego elementów ślusarki mogą być wykonane wg. Ŝyczeń zamawiającego. Stacja 
wyposaŜona jest w wewnętrzną instalację uziemiającą oraz elektryczną instalację 
oświetleniową oraz gniazd wtykowych 230 V. 
Rozmieszczenie urządzeń w stacji transformatorowej pokazano na rys nr 3. 
W dokumentacji zaprojektowano dwa transformatory małogabarytowe o mocy 630 kVA dla 
mocy przyłączeniowej 2 x 500 kW.  
Stacja transformatorowa wyposaŜona jest w dwusekcyjną rozdzielnicę SN (sekcja nr 1 i 
sekcja nr 2) o izolacji powietrznej typu Rotoblok bez pola sprzęgła. KaŜda sekcja wyposaŜona 
jest w pole liniowe, pole pomiaru ora pole transformatorowe.  
Rozdzielnicę nn 0,4 kV planuje się dwusekcyjną (sekcja nr 1 i sekcja nr 2) zaprojektowaną z 
rozdzielnic typu RN-W z rozłącznikami listwowymi,  kaŜda składająca się z dziesięciu pól. 
Rozdzielnicę naleŜy wyposaŜyć w łącznik sprzęgła. W celu umoŜliwienia pracy rozdzielni w 
układzie SZR po stronie nn 0,4 kV projektuje się w na zasilaniu rozdzielnic pola z 
włącznikami z napędem silnikowym a dla umoŜliwienia pracy rozdzielnic z agregatem 
prądotwórczym dodatkowy wyłącznik z napędem silnikowym  dla rozdzielnicy sekcji nr 1. 
Układ SZR winien posiadać blokadę uniemoŜliwiającą pracę równoległą transformatorów 
zasilanych z róŜnych ciągów zasilania SN 15 kV oraz blokadę układu zasilającego sieć – 
agregat. W układzie normalnym pracuje jeden transformator - rezerwa jawna- ( transformator 
nr I) a sprzęgło po stronie nn 0,4 kV jest zamknięte. Agregat prądotwórczy załączy się 
wyłącznie w przypadku braku napięcia  po stronie nn obu transformatorów nr I i nr II. 
Schemat stacji przedstawiono na rys  nr  2. 
Uziemienie dla stacji zaprojektowano otokowe FeZn 50x4 mm oraz z prętów miedziowanych 
pionowych ¾” typu Galmar. Rezystancja wypadkowa uziemienia stacji   Ru ≤ 0,8 Ω  i                  
Ur ≤ 50 V. Wszystkie elementy zbrojenia oraz elementy betonowe nie będące pod napięciem 
połączone są do wspólnej szyny wyrównawczej potencjału, która  ma połączenie z 
uziemieniem zewnętrznym stacji. W wykonanym wykopie pod fundament stacji 
transformatorowej naleŜy ułoŜyć uziom otokowy i podłączyć go z zaciskami wewnątrz stacji. 
Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze, które naleŜy podłączyć do wspólnego uziomu. 
Główną magistralę uziemiającą wewnątrz stacji naleŜy wykonać z płaskownika 
ocynkowanego Fe/Zn 40/5. Wyprowadzenie N z transformatora naleŜy podłączyć do 
osobnego wyprowadzenia uziemienia zewnętrznego. 
Po połączeniu uziomu z instalacją uziemiającą stacji naleŜy wykonać pomiar rezystancji 
uziemienia. Wypadkowa wartość rezystancji uziemienia stacji razem z podłączonymi kablami 
musi wynosić R ≤ 0,8  Ω, natomiast wartość napięcia raŜenia stacji UraŜ ≤ 50 V. 
Instalację uziemiającą wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną dostarczaną przez 
producenta – stacji  ZPUE Włoszczowa.  
Plan uziemienia stacji pokazano na rys.  nr 4. 
Dobór kabli zasilających oraz zabezpieczeń dla obwodów nn 0,4 kV obiektów szpitala nie 
wchodzi w zakres niniejszego opracowania. 
Całość prac związanych z posadowieniem stacji naleŜy wykonać zgodnie z katalogiem 
producenta stacji wraz ze szczegółowymi zaleceniami i instrukcjami montaŜu.  



VI. Układy pomiarowe :  
 
W celu rozliczania się odbiorcy z ENEA S.A. projektuje się zgodnie z wydanymi warunkami 
przyłączenia dwa (takie same) układy pomiarowe pośrednie na napięciu 15 kV, oddzielne dla 
kaŜdego zasilania (na moc przyłączeniową 2 x 500 kW). Dla realizacji wydanych warunków 
przyłączenia dla : zasilania nr I naleŜy zabudować przekładniki prądowe typu CTS 25 20/5 
A/A; kl. 0,5; 5VA; FS 5; I th = 300 Ipn, oraz przekładniki napięciowe typu  VTS 25; 
15000/ 3 /100/ 3  V/V;  kl. 0,5, 2,5 VA a dla zasilania nr II CTS 25 20/5 A/A; kl. 0,5; 

5VA; FS 5; Ith = 400 Ipn, oraz przekładniki napięciowe typu  VTS 25; 15000/ 3 /100/ 3  
V/V;  kl. 0,5, 2,5 VA 
Jako układ pomiarowy naleŜy zastosować wielostrefowy, czterokwandrantowe liczniki 
energii czynnej i biernej typu EQABP. 

Do połączenia obwodów wtórnych przekładników napięciowych SN i prądowych SN z 
licznikiem EQABP wykorzystać skrzynkę zaciskową Ska-P1. Połączenia obwodów wtórnych 
przekładników napięciowych wykonać przewodem Dy 1,5 mm2, połączenia obwodów 
wtórnych przekładników prądowych wykonać przewodem Dy 2,5 mm2. Przewody obwodów 
wtórnych prowadzić w rurkach ochronnych z tworzywa sztucznego. Obwody prądowe i 
napięciowe prowadzić w osobnych rurkach. 
Schemat ideowy projektowanego układu pomiarowego pośredniego z transmisją danych 
pomiarowych pokazano na rys nr 7. 
Układy pomiarowe naleŜy zabudować w szafkach (TP1 i TP2) z drzwiami przeszklonymi 
wewnątrz stacji w rozdzielnicy nn 0,4 kV, rys. nr 5. 

 
VIII.  Transmisja danych pomiarowych. 
 
Zgodnie z warunkami przyłączenia naleŜy zagwarantować drogę transmisji danych 
pomiarowych. Transmisja została zrealizowana poprzez zastosowanie jednego modułu 
modułu komunikacyjnego typu GTm-t, który wykorzystuje do przesyłu danych pomiarowych 
sieć telefoniczną GSM. Transmisja danych pomiarowych z obu liczników typu EQABP do 
systemu pomiarowego ENEA Operator Sp. z o.o. odbywać będzie się w sposób „off line”. Do 
modułu komunikacyjnego GTm-t naleŜy zamontować kartę SIM (od operatora GSM) z 
numerem telefonicznym do wdzwaniania transmisji danych. 
W celu synchronizacji czasu rzeczywistego, naleŜy wykorzystać synchronizator typu                    
US-151 (zegar frankfurcki) o obciąŜeniu wyjścia prądowego 30 mA. 
Elementy : licznik EQABP, skrzynkę zaciskową Ska-P1, synchronizator US-151, modem 
GTm-t, gniazdo 230 V AC, ogrzewacz radiatorowy wraz z termostatem naleŜy zabudować w 
obudowie z drzwiami transparentnymi. Obudowę naleŜy przystosować do oplombowania. 
Obwody zasilające wyprowadzić z rozdzielni    nn-0,4 kV. 
Anteny : modemu GTm-t oraz synchronizatora US-151 naleŜy wyprowadzić na zewnątrz 
stacji transformatorowej i odpowiednio przymocować.  
Połączenia : obwodów wtórnych napięciowych wykonać przewodem Dy 1,5 mm2,  obwodów 
wtórnych prądowych wykonać przewodem Dy 2,5 mm2, obwodów teletechnicznych 
przewodem YTKSYekw 2x2x0,8 mm2. 
Dla realizacji zasilania awaryjnego układu teletransmisji projektuje się , zgodnie z warunkami 
zasilacz awaryjny UPS 800 VA. 
Schemat ideowy układu transmisji danych pomiarowych pokazano na rys. nr 7.  
Układ transmisji danych zbudować w tablicy pomiarowej TP1, rys. nr 8. 
 
 
 
 
 



VIII.  Ochrona przeciwprzepi ęciowa i przeciwporaŜeniowa : 
 
Dla kabla SN i stacji transformatorowej jako ochronę przeciwprzepięciową projektuje się 
ograniczniki przepięć typu POLIM D 18 wnętrzowe  projektowane do zabudowy w polach 
liniowych stacji transformatorowej.  
Jako ochronę dodatkową od poraŜeń dla sieci SN-15 kV przyjęto uziemienie ochronne, gdzie 
wartość napięcia raŜenia dla stacji nie moŜe przekroczyć wartości 50 V. 
Dla sieci 0,4 kV jako ochronę przeciwporaŜeniową stanowi samoczynne wyłączenie zasilania 
w czasie  t ≤ 5 s. 

 
IX.  Agregat prądotwórczy: 
 
W przypadku braku zasilania z sieci elektroenergetycznej (brak zasilania na ciągu nr I i nr II)  
dla zasilenia obiektów szpitala zaprojektowano agregat prądotwórczy marki FOGO typu FV 
510 o mocy znamionowej 509 kVA i prądzie In=734 A. Agregat zaplanowany jest do pracy w 
trybie automatycznym z automatyką własną TE804 lub automatyką zewnętrzną dobraną przez 
instalatora agregatu w uzgodnieniu z uŜytkownikiem.  W trybie automatycznym układ 
samodzielnie bada parametry sieci oraz generatora i samodzielnie załącza odbiory mocy dla 
sieci i dla generatora wg. wcześniej ustalanych z instalatorem procedur (czas, wartość 
napięcia itp.) Tryb pracy automatycznej nie wymaga obecności obsługi w czasie pracy przy 
zespole prądotwórczym.  
Działanie automatyki polega na tym,  Ŝe dopiero po zaniku obu napięć (zasilanie nr I i nr II) 
wyłączą się wyłączniki sieciowe ( zasilania nr I i nr II ) automatyka odlicza czas na powrót 
sieci (np. 5 s), po tym czasie i dalszej nieobecności napięcia następuje rozruch silnika. Po 
osiągnięciu zaprogramowanych parametrów znamionowych agregatu następuje załączenie 
wyłącznika generatora i zasilanie odbiorników z agregatu. Po powrocie jakiegokolwiek 
zasilania po stronie sieci elektroenergetycznej (zawodowej – ENEA Operator) automatyka 
odlicza zaprogramowany czas poprawności parametrów sieci (np. 2 min) i po tym czasie 
następuje rozłączenie obwodu generatora (wyłącznik agregatu) i załączenie obwodu sieci 
(zwłoka w przełączeniu min. 1 s) . Po przejęciu obciąŜenia przez sieć następuje schładzanie 
agregatu (min. 2 min.)  i jego zatrzymanie.  
Jeśli automatyka TE804 współpracuje z zewnętrznym układem SZR to wykonuje procedurę 
start i stop na Ŝądanie zewnętrznego układu SZR – wszystkie czasy przełączania są zaleŜne od 
zewnętrznego SZR. Automatyka TE804 jedynie czuwa nad wychłodzeniem silnika wg. 
procedury wychładzania agregatu.  
Instalacja tego typu agregatu wykonana jest w układzie TN-S (punkt neutralny połączony jest 
z przewodem ochronnym). Dodatkowo, obok kabli połączeniowych agregatu z rozdzielnią nn 
0,4 kV naleŜy ułoŜy rurę ochronną AROT DVK 110 ca. 6 m do wieloŜyłowego kabla 
sterowniczego, zgodnie z instrukcja montaŜu agregatu. 
Uwaga: zespoły prądotwórcze FOGO muszą być podłączane przez specjalistyczne firmy 
elektryczne wg. ostatecznych schematów sterowniczych właściwy dla danego agregatu oraz 
planowanego układu pracy. Przedmiotowe firmy winne posiadać uprawnienia elektryczne z 
zakresu obsługi i instalacji agregatów prądotwórczych. 
Ostateczny typ i moc agregatu zostanie ustalona przez inwestora na etapie wykonawstwa. 
 
X.  Uwagi końcowe : 

Całość zaprojektowanych prac naleŜy wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją, 
odpowiednimi katalogami, obowiązującymi przepisami i normami oraz warunkami realizacji 
inwestycji. 
Przed przystąpieniem do prac uprawniony wykonawca zgłosi się do Rejonowej Dyspozycji 
Ruchu w Kościanie w celu uzyskania zgody na wyłączenie linii SN na czas wykonywania 
robót. 



Po wykonaniu całości prac naleŜy wykonać odpowiednie pomiary odbiorcze urządzeń 
elektroenergetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
Po wykonaniu wszystkich prac przy urządzeniach ENEA Operator naleŜy zgłosić je do 
odbioru technicznego w RD Kościan. Do zgłoszenia naleŜy złączyć dokumentację 
powykonawczą oraz protokoły pomiarowe.  
Bezpośrednio po uruchomieniu nowego zasilania ze dla wszystkich obiektów szpitala z 
pobudowanej stacji transformatorowej istniejące przyłącze kablowe nn 0,4 kV ze stacji               
05-720 naleŜy zdemontować. 
 
 
 
 
                                                                                                               opracował: 

inŜ. Ryszard Sztucki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      OBLICZENIA TECHNICZNE 
                      DLA  DOBORU  UKŁADU  POMIAROWEGO 

 
1. Obliczenia zwarciowe – dla  I  ciągu zasilania 
 

1.1  Impedancja sieci zasilającej 

 ZQt = 
QS

cxU2

  = 
200

151,1 2x
 = 1,238 Ω 

XQt = 0,995xZQt = 0,995x1,238 = 1,23 Ω 
RQt = 0,1xXQt = 0,1x1,23 = 0,123 Ω 

1.2 Typy i długości linii SN na odcinku od GPZ Kościan do projektowanej stacji 
transformatorowej konsumentowej „Szpital” - dla drugiego ciągu zasilania 

       
 
Lp. Trasa linii - typ długość 

[km] 
R0  

[Ω/km] 
X0  

[Ω/km] 
R [Ω] X [Ω] 

1. Od GPZ Kościan do stacji  
05-1340  
HAKnFtA 3x240 mm2 

3,298 0,149 0,12 0,49 0,40 

2. Od stacji 05-1340 do stacji  
05-1328  
 3xYHAKXs 1x120 mm2 

0,042 0,325 0,12 0,014 0,005 

3. Od stacji 05-1328 do stacji  
05-886  
 3xYHAKXs 1x120 mm2 

0,125 0,325 0,12 0,041 0,015 

4. Od stacji o5-886 do stacji 
05-329  
 3xYHAKXs 1x120 mm2 

0,175 0,325 0,12 0,057 0,021 

5. Od stacji 05-328 do stacji  
05-081  
 3xYHAKXs 1x70 mm2 

0,15 0,571 0,12 0,09 0,008 

6. Od stacji 05-081 do stacji 
05-1140  
 HAKnFtA 3x120 mm2 

0,49 0,253 0,12 0,12 0,06 

7. Od stacji 05-1140 do stacji 
05-720  
 HAKnFtA 3x120 mm2 

0,51 0,253 0,12 0,13 0,06 

8. Od stacji 05-720 do proj. stacji 
konsumentowej  
 3xYHAKXs 1x120 mm2 

0,18 0,325 0,12 0,06 0,02 

    Razem  1,002 0,589 
 
1.3.  Całkowita impedancja zastępcza obwodu zwarciowego 

ZK = 22
ZZ XR + = 22 )23,1589,0()123,0002,1( +++  = 58,4  = 2,14 Ω 

1.4. Prąd zwarciowy początkowy na szynach rozdzielni SN w proj. stacji transformatorowej  

 IP1 = 
KxZ

U

3

1,1
  = 

14,273,1

150001,1

x

x
 = 4457 A  

1.5. Udarowy prąd zwarciowy na szynach rozdzielni SN-15 kV w proj. stacji 
transformatorowej  



 iu  = 2 x k x m x IP1 = 1,41 x 1,33 x 1 x 4457 = 8358 A 

 k = 1,02 + 0,98 x Z

Z

X

R

e
3−

 = 1,33             
Z

Z

X

R
= 0,38 

1.6. Zastępczy cieplny prąd zwarciowy na szynach rozdzielni SN-15 kV w projektowanej 
stacji transformatorowej : 

 

 Ith = IP1 x nm+ = 1,2 x 4457 = 5348 A  
 
Dla k=1,47 z wykresu uwzględniającego wpływ cieplny składowej nieokresowej prądu 

zwarciowego : m = 0,45 
n – współ. uwzględniający wpływ cieplny składowej okresowej : n = 1 
 

2. Obliczenia zwarciowe – dla  II  ciągu zasilania 
2.1  Impedancja sieci zasilającej 

 ZQt = 
QS

cxU2

  = 
200

151,1 2x
 = 1,238 Ω 

XQt = 0,995xZQt = 0,995x1,238 = 1,23 Ω 
RQt = 0,1xXQt = 0,1x1,23 = 0,123 Ω 

2.2 Typy i długości linii SN na odcinku od GPZ Kościan do projektowanej stacji 
transformatorowej konsumentowej „Szpital” - dla pierwszego ciągu zasilania 

       
 
Lp. Trasa linii - typ długość 

[km] 
R0  

[Ω/km] 
X0  

[Ω/km] 
R [Ω] X [Ω] 

1. Od GPZ Kościan do złącza ZKSN 
(przy Szpitalu) 

HAKnFtA 3x240 mm2 

2,49 0,149 0,12 0,37 0,30 

2. Od złącza ZKSN do rozdzielni SN 
w proj. stacji  
 3xYHAKXs 1x120 mm2 

0,01 0,325 0,12 0,003 0,001 

    Razem  0,373 0,301 
 
2.3.  Całkowita impedancja zastępcza obwodu zwarciowego 

ZK = 22
ZZ XR + = 22 )23,1301,0()123,024,0( +++  = 59,2  = 1,61 Ω 

2.4. Prąd zwarciowy początkowy na szynach rozdzielni SN w proj. stacji transformatorowej  

 IP1 = 
KxZ

U

3

1,1
  = 

61,173,1

150001,1

x

x
 = 5924 A  

2.5. Udarowy prąd zwarciowy na szynach rozdzielni SN-15 kV w proj. stacji 
transformatorowej  

 iu  = 2 x k x m x IP1 = 1,41 x 1,4 x 1 x 5924 = 11694 A 

 k = 1,02 + 0,98 x Z

Z

X

R

e
3−

 = 1,4            
Z

Z

X

R
= 0,32 

2.6. Zastępczy cieplny prąd zwarciowy na szynach rozdzielni SN-15 kV w projektowanej 
stacji transformatorowej : 

 

 Ith = IP1 x nm+ = 1,24 x 5924 = 7346 A (dla pierwszego ciągu zasilania) 
 



 Dla k=1,4 z wykresu uwzględniającego wpływ cieplny składowej nieokresowej prądu 
zwarciowego : m = 0,55 
n – współ. uwzględniający wpływ cieplny składowej okresowej : n = 1 
 

3. Obliczenia obciąŜeniowe po stronie SN 
3.1.  Obliczenie prądu znamionowego po stronie 15 kV : 
      tgφ = 0,4  → cosφ = 0,93 

I = 
φcos3xUx

P
  = 

93,01500073,1

500000

xx
 = 20,7 A 

 
4. Dobór przekładników prądowych SN : 
 
Dobrano przekładniki prądowe : 
dla pierwszego ciągu zasilania : 
CTS 25;  20/5 A/A; 5 VA; kl. 0,5, FS 5; prąd cieplny 1-sek Ith = 300 x Ipn 

a)   Ithr > Ith       300 x 20 A = 6000 A > 5348 A 
b)   0,2 x Ipn < In < 1,2 x Ipn      0,2 x 20 = 4 A < 20,7 < 1,2 x 20 A = 24 A 
dla drugiego ciągu zasilania : 
CTS 25;  20/5 A/A; 5 VA; kl. 0,5, FS 5; prąd cieplny 1-sek Ith = 400 x Ipn 

a)   Ithr > Ith       400 x 20 A = 8000 A > 7346 A 
b)   0,2 x Ipn < In < 1,2 x Ipn      0,2 x 20 = 4 A < 20,7 < 1,2 x 20 A = 24 A 
 
5. Sprawdzenie doboru przekładników prądowych ze względu na obciąŜenie obwodów   

wtórnych 
 
Dla mocy przyłączeniowej : P = 500 kW 

20

7,20
 = 1,04 x 5 A = 5,2 A  

sumaryczne obciąŜenie strony wtórnej przekładników prądowych : 
SI = SA + SB + SC = 0,03 +1,93 + 1,35 = 3,31 VA 
SA = 0,05 VA  

SB = Rp * 
2
max2I  = 

S

l

*

*2

γ
* 2

max2I  = 
][5,2*]*/[56

][5*2
22 mmmmm

m

Ω
* (5,2)2 = 1,93 W 

SC = Rz * 
2
max2I  = 0,05 [Ω] * (5,2)2 = 1,35 W 

gdzie : 
SA – pobór mocy w jednym torze prądowym przez licznik EQABP (wer. standard) 
SB – obciąŜenie od przewodów zasilających 
SC – obciąŜenie od zacisków przewodów 
 
5 VA * 25 % = 1,25 VA < 3,31 VA < 5 VA 
 
Wniosek : obciąŜenie sumaryczne strony wtórnej przekładników prądowych mieści się w 

granicach 25-100% mocy znamionowej przekładników  
 

6. Dobór przekładników napięciowych SN : 
Dobrano przekładniki napięciowe SN : 

VTS 25; 15000 / 3  /100/ 3   V/V; 2,5 VA; kl. 0,5 
 
 



7. Sprawdzenie doboru przekładników napięciowych ze względu na obciąŜenie obwodów 
wtórnych : 

sumaryczne obciąŜenie strony wtórnej przekładników prądowych : 
SOBC = SL = 1,1 VA 
gdzie : 
SL – pobór mocy przez licznik EQABP (przy pomiarze pośrednim – wer. standard) 
 
2,5 VA * 25 % = 0,625 VA < 1,1 VA < 2,5 VA 
 
Wniosek : obciąŜenie strony wtórnej przekładników napięciowych mieści się w granicach   

25-100% mocy znamionowej przekładników  
 

8. Sprawdzenie spadku napięcia dla obwodów wtórnych przekładników napięciowych : 
 

∆U% = 2**

**100*2

US

lP

γ
 = 258*5,1*56

5*1,1*100*2
 = 0,004 V 

 
∆U% = 0,004 <  ∆Udop% = 0,1 % 
 
Wniosek : spadek napięcia dla obwodów wtórnych przekładników napięciowych odpowiada 

wymaganiom przepisów  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Informacja do opracowania planu BIOZ 

 
 
 

Obiekt:        
   
Linie kable SN 15 kV oraz stacja transformatorowa 15/0,4 kV  
 
Lokalizacja:  
   
Kościan, ul. Szpitalna 7 
 
Inwestor:  

    

 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie 

64-000 Kościan, ul. Szpitalna 7 

 

BranŜa:  
 

Elektryczna 
 
Opracował: 
inŜ. Ryszard Sztucki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kościan  2009 r. 



 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów : 
      -    wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowych 

- wykopanie rowów kablowych  
- wykonanie przecisków i przekopów pod drogami 

      -    montaŜ rur ochronnych dla kabli SN 
- montaŜ kabli w wykopie kablowym  
- zasypanie rowów kablowych 
- montaŜ głowic kablowych 

 -    wykonanie pomiarów kontrolnych  
     -     wytyczenie geodezyjne stacji transformatorowej 

- wykopanie wykopu mechanicznego pod stację 
- przygotowanie wykopu do montaŜu stacji  
- montaŜ stacji kompaktowej  
- wykonanie uziemienia stacji 
- wykonanie opaski z płyt wokół stacji 
- wyrównanie terenu i usunięcie nadmiaru  ziemi z wykopu 
-    wykonanie pomiarów kontrolnych i złączenie napięcia 

 2.   Wykaz istniejących obiektów budowlanych : 
 -     linia kablowa SN 15  kV 

- linia kablowa nn 0,4 kV 
- sieci podziemnego uzbrojenia technicznego ( woda , telefon , kanalizacja, gaz) 
- drogi wewnętrzne 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi : 
- linia kablowa SN 15  kV 
- linia kablowa  nn 0,4 kV 
- sieci podziemnego uzbrojenia technicznego ( woda , telefon , kanalizacja, gaz)  
-    drogi wewnętrzne 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas 
wystąpienia : 
-  zagroŜenie poraŜeniem prądem elektrycznym przy odłączaniu i załączaniu napięcia 
- zagroŜenie upadku z wysokości z podnośnika koszowego 
-     zagroŜenie przy robotach ziemnych w pobliŜu linii kablowych SN i nn oraz innego  
      uzbrojenia poziemnego (woda, telefon, kanalizacja, gaz) 

 -     zagroŜenie przy pracach dźwigowych  
- zagroŜenie potrącenia prze pojazdy związane z ruchem pojazdów 

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do  
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych : 
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY URZĄDZENIACH 
ELEKTROENERGETYCZNYCH 
Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać 
odpowiednie kwalifikacje i powinni być przeszkoleni w zakresie ratowania osób 
poraŜonych prądem elektrycznym. 
Prace przy urządzeniach elektrycznych naleŜy wykonywać po wyłączeniu spod napięcia 
zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 
elektroenergetycznych. 
 
 
 



ROBOTY ZIEMNE  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy zapoznać się z projektem technicznym i 
trasami sieci i urządzeń podziemnych. NaleŜy je oznakować na terenie prowadzonych 
robót oraz określić ich bezpieczną odległość od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku 
rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o głębokości większej niŜ 0,4 m prowadzić 
ręcznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodów instalacyjnych, naleŜy 
bezzwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, 
czy i  w jaki sposób moŜliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac. 
Wykopy w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych naleŜy zabezpieczyć przed 
przypadkowym wpadnięciem osób postronnych. 
Załadunek i wyładunek bębnów z kablami moŜe być dokonywany wyłącznie przy uŜyciu 
dźwigu albo ramp pochylni. Zabrania się wyładunku przez zrzucanie ich z samochodu lub 
ramp. Bęben z kablami naleŜy ustawiać na stojakach kablowych na gruncie twardym i 
równym. Oś bębna naleŜy wypoziomować. Hamowanie obrotów bębna odbywać się musi 
za pomocą deski metodą dźwigni. 
 BEZPIECZEŃSTWO PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZĘTU CIĘśKIEGO 

Dźwigi samojezdne  
Dźwig moŜe obsługiwać jedynie pracownik posiadający odpowiednie uprawnienia. 
Zabrania się przebywania osobom podczas pracy dźwigu w zasięgu działania jago 
ramienia. Kierownik budowy ma obowiązek zapewnić operatorowi bezpieczne warunki 
pracy. Operator ma prawo odmówić wykonania polecenia, jeŜeli nie moŜe wykonać pracy 
w sposób zapewniający jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pełnego 
bezpieczeństwa. 

Podnośniki koszowe 
Pracownicy wykonujący prace na wysokościach powinni być przeszkoleni z zasad BHP, 
sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiadać aktualne badania lekarskie. Wtrakcie robót 
naleŜy zachować szczególną ostroŜność z zachowaniem następujących zasad: 
- przestrzegać ściśle zaleceń instrukcji fabrycznej podnośnika  
- podnośnik ustawić na twardym i płaskim podłoŜu 
- zabrania się wykonywania prac w czasie silnych wiatrów, ulewnych deszczy, śnieŜycy 
- na pomoście roboczym mogą przebywać jednocześnie dwie osoby 
- zabrania się przejazdów ,gdy pracownicy znajdują się w koszu 
- pracownicy zatrudnieni na wysokościach oraz pracownicy współpracujący z nimi na    
      niŜszych poziomach mają obowiązek uŜywania hełmów ochronnych 
- pracownicy zatrudnieni na wysokościach wini być wyposaŜeni w sprzęt  
      zabezpieczający przed upadkiem i zobowiązani są do jego stosowania  
- w czasie wykonywania prac na wysokościach jeden z pracowników powinien  
      znajdować się na ziemi wyposaŜony w sprzęt i środki umoŜliwiające szybkie  
      udzielenie pomocy 

Koparki 
Przy wykonywaniu wykopów koparką naleŜy uzyskać zgodę Inwestora i sprawdzić czy na 
trasie nie znajdują się sieci i urządzenia podziemne. 
Koparkę moŜe obsługiwać jedynie pracownik posiadający odpowiednie uprawnienia. 
W zasięgu pracy koparki zabrania się przebywania brygadzie kablowej i osobom 
postronnym. 
UWAGI : 
-  uŜywać materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie 
- prace wykonywać zgodnie z projektem branŜowym, planem bioz i obowiązującymi 

przepisami – PN/E, PBUE oraz BHP. 
 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 



bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiaj ącą szybka ewakuację na wypadek 
poŜaru, awarii i innych zagroŜeń : 
- drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów 

budowlanych, gromadzenia sprzętu itp. 
- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt ppoŜ. 
- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo-informacyjnych  

 
 

opracował: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


