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PROJEKT  WYKONAWCZY

Temat: Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej  Zakładów Azotowych 
w Tarnowie-Mościcach S.A. budynku Mościckiego Centrum Kultury 
w Tarnowie przy ul. Traugutta 1.

Adres:  Tarnów dz. nr 79/31, 79/32 obr. 192

Obiekt: BUDOWA LINII KABLOWEJ SN 6 kV, PREFABRYKOWANEJ 
STACJI TRANSFORMATOROWEJ 6/0,4 kV, LINII KABLOWEJ NN

Inwestor: Mościckie Centrum Kultury
w Tarnowie-Mościcach
ul. Traugutta 1
33-101 Tarnów

Projektował:     Jacek Jarmuła
upr. Nr A-NB-7342/21/91

      egz. 4    

Tarnów lipiec 2010 r.
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PROJEKT  ZAWIERA

1. Kserokopię warunków przyłączenia z ZA w Tarnowie-Mościcach S.A.

2. Kserokopię uzgodnień i prot. ZUD.

3. Opis techniczny.

4. Rysunki wg spisu:

nr 1 – Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

nr 2 – Schemat zasilania

nr 3 – Elewacja zestawu ZP

nr 4 – Układ pomiarowy-obwody prądowe

nr 5 – Układ pomiarowy-obwody napięciowe

nr 6 – Układ tłumienia ferrorezonansu

nr 7 – Układ pomiarowy-transmisja danych, synchronizacja czasu

nr 8 – Układ pomiarowy-szafka licznikowa
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OPIS OPRACOWANIA
1. Podstawa opracowania.
1.1 Zlecenie Inwestora.
1.2 Warunki przyłączenia
1.3 Podkład mapowy terenu w skali 1:500.
1.4 Przepisy i normy elektryczne i budowlane.

2. Opis zamierzenia – charakterystyka.
Budynek MCK zlokalizowany jest na dz. 79/32 obr. 192 w Tarnowie przy 

ul. Traugutta. Zasilany jest w energię elektryczną z sieci ZAT SA. linią kablową nn 0,4kV. 
W związku ze zwiększeniem istniejącej mocy 150 kW o 330 kW do łącznej wartości 
480 kW zasadnym staje się budowa własnej stacji trafo z układem pomiarowym pośrednim dla III 
grupy przyłączeniowej. Uzyskano z ZAT S.A. warunki przyłączenia na zabudowę stacji trafo 
zasilanej z istniejącej linii kablowej 6kV poprzez wcięcie w istn. ciąg kablowy. Stacja trafo 
przyłączona będzie po stronie SN do sieci energetycznej dwoma odcinkami linii kablowej. Dla 
zasilania Budynku MCK projektuje się z rozdzielni nn 0,4kV stacji trafo kable ziemne 0,4kV. 

W stacji zabudowany będzie transformator suchy 6/0.4 kV o mocy Sn = 630kVA. 
Projektowana stacja trafo i linie kablowe nn zlokalizowane będą na dz. 79/32 należącej do MCK 
natomiast trasa linii kablowych SN 6 kV przebiega przez działkę nr 79/31 będącej w użytkowaniu 
wieczystym Gminy Miasta Tarnowa, na co uzyskano zezwolenie na wejście w teren.
Istniejące zasilanie liniami kablowymi nn należy zdemontować.

3. Zakres.
Niniejsze opracowanie obejmuje:

– Ułożenie dwóch odcinków kabla SN 6 kV od miejsca wcięcia do stacji trafo.
– Posadowienie prefabrykowanej stacji trafo wg sytuacji.
– Ułożenie odcinków kabli nn 0,4kV od stacji trafo do złącza kablowego na budynku MCK. Linie 

kablowe układane będą na głębokości 0,9 m w rurach osłonowych pod terenem utwardzonym i 
na skrzyżowaniu z uzbrojeniem. 

4. Linie kablowe SN 15 kV.
Linie zaprojektowano kablem HAKnFtA 3x240 mm2 z izolacją 6 kV jako wcinkę w istniejący 

kabel tradycyjny. Mufy na kablach SN – Raychem typu GUSJ 12/150-240. Dla ułożenia kabli 
należy wykopać rów kablowy o głębokości 0.9 m  i na dno wykopu nasypać warstwę piasku ok. 
10 cm. Po ułożeniu kabla ponownie na kabel nasypać piasek i uzupełnić rodzimym gruntem 
/ziemią/. Na głębokości 0.3 m od terenu w rowie kablowym ułożyć folię PVC koloru czerwonego o 
szer. 30 cm w celu oznaczenia trasy zabudowanych kabli. 
Przy skrzyżowaniach z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem kabel prowadzić w przepustach 
rurowych wykonanych rurą DVK160 np. firmy AROT. 
Kable układać po trasie pokazanej na rys. nr 1. Przed zasypaniem kabli należy wykonać pomiary 
geodezyjne oraz powiadomić o tym fakcie Dostawcę, który dokona odbioru technicznego kabli. 
Całość prac kablowych wykonać zgodnie z normą N SEP-E 003, protokołem ZUD oraz 
uzgodnieniami pod ścisłym nadzorem ZAT S.A. Na rys. nr 2 pokazano schematycznie układ 
zasilania.

5. Stacja trafo.
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem projektuje się stację trafo MRw-b (5,4x2,6) 20/1000 

produkcji ZPUE Włoszczowa. Stacja trafo jest energetyczną kontenerową stacją transformatorową 
w obudowie betonowej wyposażoną w rozdzielnicę średniego napięcia SN 6 kV, transformator 
suchy, żywiczny o mocy 630 kVA i rozdzielnicę niskiego napięcia. Wszystkie urządzenia 
montowane są w jednym pomieszczeniu. Obsługa urządzeń odbywa się wewnątrz stacji, montaż i 
demontaż transformatora poprzez drzwi w komorze transformatora.

Budynek wykonany jest ze zbrojonego betonu kl. B30 składającego się z kontenera (część 
naziemna) oraz fundamentu wykonanego z żelbetu kl. B30. Dach kopertowy metalowy. 
Powierzchnia zewnętrzna ścian jest wykonana z tynku akrylowego. Kolor tynku RAL 7044. 
Powierzchnia wewnętrzna ścian pokrywana jest farbami odpornymi na zmywanie. Powierzchnia 
podłogi pokryta jest farbą do betonu trudnościeralną akrylbet. 
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Powierzchnia zewnętrzna fundamentu skrzyniowego stykająca się z ziemią pokryta jest Abizolem 
R+P. Zbrojenie oraz wszystkie elementy metalowe budynku są ze sobą połączone galwanicznie 
celem wykonania uziemienia. Drzwi są wykonane z aluminium.  Drzwi i ościeżnice malowane 
lakierem proszkowym, kolor BTX 2610. Wentylacja jest zapewniona przez kratki wentylacyjne w 
drzwiach stacji i ścianach bocznych. Drzwi są usytuowane na jednej ścianie frontowej.

Rozdzielnia SN
Zgodnie z ustaleniami projektuje się rozdzielnię typu Rotoblok z izolacją powietrzną 

czteropolową. Dwa pola liniowe, pole pomiarowe i pole transformatorowe. Pola liniowe wydzielone i 
dostępne dla służb ZAT S.A.
Połączenie trafo z rozdzielnią SN zaprojektowano kablem 3xYHAKXS 1x70mm2. Głowice na 
kablach SN – Raychem. W stacji trafo (połączenie pola transformatorowego z transformatorem) 
typu POLT-12C/1XI oraz GUST 12/150/240/800 dla kabli liniowych.

Rozdzielnia nn
Zgodnie z ustaleniami projektuje się rozdzielnię nn typu RN-W. Połączenie trafo z rozdzielnią 

nn zaprojektowano kablem 3x(3xYKXS 1x240) dla torów fazowych oraz 2xYKXS 1x240 dla PEN. 
W polach odpływowych podwójne rozłączniki bezpiecznikowe ARS 1250-6-M. Jeden pracujący, 
drugi jako rezerwa.

6. Linie kablowe NN 0.4 kV.
Z rozdzielni nn stacji trafo wyprowadzić dwa kable YKXS 4x240 mm2 pracujące równolegle 

dla zasilenia budynku MCK. Kable układać po trasie pokazanej na planie sytuacyjnym i 
wprowadzić do projektowanego złącza kablowego zestawu ZP zlokalizowanego na budynku MCK. 
Zestaw ZP w wykonaniu wolnostojącym. W złączu zastosować V-klemy. 

W proj. złączu kablowym wykonać uziemiony zacisk PEN  o rezystancji mniejszej od 30 om. 
Przy skrzyżowaniu kabli z istniejącym uzbrojeniem terenu kable prowadzić w rurze ochronnej DVK 
160 AROT. Długość rur opisano na projekcie zagospodarowania. Na głębokości 0.3 m od terenu w 
rowie kablowym ułożyć folię PVC koloru niebieskiego o szer. 30 cm w celu oznaczenia trasy kabli. 
Przed zasypaniem wykopu należy wykonać pomiary geodezyjne oraz dokonać odbioru 
technicznego kabli. Całość prac kablowych wykonać zgodnie z normą N SEP-E 003, protokołem 
ZUD oraz uzgodnieniami.
Po trasie kabli nn pomiędzy stacja trafo a zestawem przyłączeniowym ZP ułożyć dwie rury 
DVK 160 do których będzie można w przyszłości wciągnąć nowe kable w przypadku uszkodzenia 
istniejących lub w przypadku zwiększenia mocy.

7. Układ pomiarowy.
Dla budynku MCK projektuje się pośredni układ pomiarowy zlokalizowany w polu 

pomiarowym rozdzielni SN stacji trafo przystosowany do TPA.
Podstawa techniczna opracowania

a) wymagania techniczne określone w warunkach przyłączenia
b) polskie normy, przepisy, katalogi i zasady techniki a w szczególności:

 P.B.U.E.  zeszyt  8  Pomiar  energii  elektrycznej  w  urządzeniach 
elektroenergetycznych,

 Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  4  maja  2007r.  „w  sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego”

 PN-E-0515  „Instalacje  elektroenergetyczne  prądu  przemiennego  o  napięciu 
wyższym od 1kV”

c) karty katalogowe i instrukcje montażu instalowanej aparatury pomiarowej,
Aparatura obwodów pierwotnych

Pole  pomiaru  prądu  i  napięcia  6kV  zrealizowane  zostanie  poprzez  wykorzystanie  pola 
pomiarowego typu RSP3L ROTOBLOK produkcji ZPUE Włoszczowa. Pomiar prądu zrealizowany 
zostanie poprzez wykorzystanie zabudowanych w każdej fazie przekładników prądowych typu TPU 
40.11 o przekładni 50/5A produkcji ABB, natomiast pomiar napięcia zostanie zrealizowany poprzez 
wykorzystanie zabudowanych w układzie gwiazdy jednobiegunowych przekładników napięciowych 
typu UMZ 12-1 produkcji  ABB i  zabezpieczonych bezpiecznikami  typu WBP-6 o prądzie 0,7A. 
Celem  przeciwdziałania  negatywnym  skutkom  ferrorezonansu  występującym  w  sieciach  z 
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izolowanym,  bądź  nieskutecznie  uziemionym  punkcie  zerowym  transformatora  SN,  oraz 
występowaniu  linii  zasilających  o  charakterze  pojemnościowym,  należy  zastosować  w  drugim 
uzwojeniu przekładnika napięciowego (połączonym w układzie otwartego trójkąta) urządzenie „VT 
Guard”  produkcji  ABB.  Urządzenie  należy  zabudować  w  obudowie  umożliwiającej  montaż  na 
szynie  TH-35  zlokalizowanej  w  polu  pomiaru  napięcia.  Sposób  podłączenia  urządzenia 
przedstawia rysunek nr 6.

Układ pomiarowy
Zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 

2007r.  „w  sprawie  szczegółowych  warunków  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego” 
projektowany  układ  pomiarowo-rozliczeniowy  będzie  zrealizowany  poprzez  wykorzystanie 
elektronicznego  czterokwadrantowego  licznika  energii  elektrycznej  typu  ZMD  410  CT44.0009 
58/100V,  5A kl.  1.  Licznik  będzie synchronizowany raz na dobę poprzez synchronizator  czasu 
rzeczywistego typu MK-6 GPS, wyposażony w antenę sygnału GPS. Układ ten zabudowany będzie 
w  standardowej  obudowie  umożliwiającej  montaż  na  szynie  TH-35  przystosowanej  do 
plombowania i zasilany napięciem ~230V. Producent nie wymaga ochrony przepięciowej obwodów 
zasilających licznik. Licznik oraz pozostałe elementy układu pomiarowo-rozliczeniowego zostanie 
zabudowany w szafce licznikowej o wymiarach 400x600x250mm produkcji EMITER lub podobnej 
zlokalizowanej wewnątrz projektowanej stacji transformatorowej typu MRw-b 20/1000. 

Transmisja  danych  z  układu  pomiarowego  do  systemu  pomiarowego  Dostawcy  Energii 
realizowana będzie z wykorzystaniem modułu komunikacyjnego typu P32, mogącego w zależności 
od karty SIM pracować jako modem GSM lub GPRS.  Modem zabudowany zostanie w liczniku 
energii. 

Kable  wtórnych  obwodów prądowych  i  napięciowych  pomiędzy polem pomiaru  napięcia 
oraz polem zabudowy przekładników prądowych, a szafką licznikową należy układać w kanałach i 
rurach osłonowych RS 25. Obwody napięciowe wyprowadzić kablem YKSY 4x1,5 mm2 który należy 
wprowadzić na listwę zaciskową Ska-1 w szafce licznikowej. W obwodach prądowych zastosować 
kabel YKSY 6x2,5 mm2  który należy wprowadzić na listwę zaciskową Ska-1 w szafce licznikowej.
Do  obwodów  pomiarowych  przekładników  prądowych  i  napięciowych  oprócz  liczników 
energii elektrycznej nie należy włączać innych przyrządów.

Obliczenia techniczne
Dobór przekładników prądowych

Obliczenia prądu obciążenia szczytowego na napięciu 6 kV dokonano dla mocy wynoszącej 
480 kW.
Dane:
Pmax    480 kW
UN        6 kV
cosΦ 0,93

Obliczenia:

][
cos3

PI max
max A

UN ϕ⋅⋅
=

][7,49
93,063

480Imax A=
⋅⋅

=

Na podstawie powyższych obliczeń należy zastosować przekładniki prądowe o prądzie pierwotnym 
In= 50A

Warunek prawidłowego doboru przekładników

nmaxn I2,1II0,2 ⋅<<⋅

607,4910 << - warunek spełniony
Dobrano następujące typy przekładników prądowych: 
Typ przekładnika TPU 40.11   
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Przekładnia 50/5 A
Klasa 0,5 
Współcz. bezpieczeństwa FS5 
Moc znamionowa 7,5 VA
Ith 200xIn=10 kA
Idyn 2,5xIth=25 kA
Obwody wtórne            przewody Cu
Długość            8 mb

Obliczenia:
Sprawdzenie doboru przekładników prądowych ze względu na obciążenie obwodów wtórnych przy 
obciążeniu znamionowym
Obciążenie obwodu wtórnego
Warunek: 25%S2N≤S≤ S2N

Moc pobierana przez urządzenia przyłączone do strony wtórnej:
Pobór mocy na fazę w obwodzie prądowym licznika
Licznik ZMD 410CT    0,125 [VA]
SL=0,125  [VA]
Strata mocy na zaciskach:
RZ=0,05 Ω  

25,105,05RIS 2
Z

2
2NZ =⋅=⋅= VA

Straty mocy w przewodach:
l=8m
s=2,5mm2

γ=55 m/Ωmm2

I=5 A

s
l2

IS 2
P ⋅

⋅=
γ

VASP 9,2
5,255
8252 =

⋅
⋅=

Obciążenie strony wtórnej przekładników prądowych:

Sobl= SL + Sz+ Sp=0,125+1,25+2,9=4,275 VA

Warunek zachowania klasy:
Warunek :      0,25S2N≤Sobl≤ S2N

                       1,875≤4,275≤7,5 [VA] –warunek spełniony
Dobrane przekładniki prądowe spełniają kryteria dla pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznej 
w klasie 0,5

Dobór przekładników napięciowych
Dane:
Typ UMZ 12-1
Przekładnia 6/√3 // 0,1/√3  0,1/3 kV
Klasa 0,5
Moc znamionowa 5 VA
Obwody wtórne przewody Cu
Długość 8 mb

Sprawdzenie przekładników napięciowych ze względu na obciążenie obwodów wtórnych
Obliczenia:
Pobór mocy na fazę w obwodzie napięciowym licznika:
Licznik ZMD 410CT            1,3 [VA]
Moduł komunikacyjny max 2,5 [VA]
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Sobl= 1,3+2,5=3,8 VA
Obciążenie obwodu wtórnego:
Warunek:    25%S2N≤S≤ S2N 

      1,25≤3,8≤5 – warunek spełniony
Dobrane przekładniki napięciowe spełniają  kryteria dla pomiaru rozliczeniowego energii w klasie 
dokładności 0,5.

Sprawdzenie minimalnego przekroju przewodów.
(obliczenia przeprowadzono dla pomiaru klasy 0,5)

VU n 8,573/100 ==
%5,0% =∆ U
VU 29,0=∆
Ω= 025,0ZR

Dla przekładników klasy 0,5 pracujących w układzie gwiazdy minimalny przekrój przewodów strony 
wtórnej wynosi:

( ) ( ) 033,0
558,3025,07,16

8,38 =
⋅⋅−

⋅=
−⋅∆

⋅
≥

∑
∑

⋅ γapZn

ap

SRUU
Sl

s

Dobrano przekrój przewodów 1,5 mm2  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
L.p. Wyszczególnienie Jedn. Ilość Producent

Pomiarowe wnętrzowe przekładniki prądowe i napięciowe
1 Przekładnik napięciowy UMZ 12-1 

6/√3 // 0,1/√3/0,1/3 kV  kl.0,5  5VA
szt. 3 ABB

2 Przekładnik prądowy TPU 40.11   50/5A kl. 0,5 
FS5   7,5VA

szt. 3 ABB

3 Urządzenie do tłumienia ferrorezonansu 
VT guard

szt. 1 ABB

Szafka licznikowa
1 Licznik elektroniczny czterokwadrantowy, 

wielotaryfowy z rejestracją mocy, energii czynnej i 
biernej 3x58/100V, 5A do sieci 
czteroprzewodowej typu ZMD410CT.44.0009;P-
kl.1, Q-kl.1

szt. 1 Landis&Gyr

2 Moduł P32 do licznika ZMD 410 (modem 
GSM/GPRS) z anteną dookólną 0dB 3mb

szt. 1 Landis&Gyr

3 Zegar GPS MK-6 230V AC szt. 1 INTERBIN
4 Listwa zaciskowa Ska-1 szt. 1 POZYTON
5 Szafka licznikowa 400x600x250mm szt. 1 EMITER

Kable
1 Kable typu YKSY 6x2,5 mm2 m 9
2 Kable typu YKSY 4x1,5 mm2 m 9

Pozostałe drobne materiały zgodnie z 
zapotrzebowaniem

8. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
Dla budynku MCK projektuje się przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany w zestawie 

ZP. Ma on na celu wyłączenie spod napięcia całej instalacji elektrycznej podczas pożaru.
Będzie to wyłącznik 1250A. Nad wyłącznikiem należy umieścić napis „Wyłącznik główny prądu 
p. poż.”.

Osznurowanie zestawu ZP wykonać przewodami 2xLgY240 na fazę. 
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W proj. zestawie ZP zlokalizowano obudowę w której zamontować cztery odcinki szyn P60x10 na 
izolatorach na których wykonać połączenie wlz-tu z zasilaniem. Szyny maskować przeźroczystą 
płytą osłonową.
Zestaw ZP zestawiono z obudowy OS 53x80 mocowanej do fundamentu F-53 wg oferty EMITER.

6. OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
6.1 Zestawienie mocy

budynek MCK 480 kW

Moc trafo Sn = 480:0.9 = 533 kVA przyjmuję jednostkę 630 kVA

6.2 Zabezpieczenie

Is = 745A zabezpieczenie w zestawie ZP WTN-3/gG 2x400A a w stacji trafo w polu odpływowym 
WTN-3/gG 2x500A

6.3 Spadek napięcia

2xYKXS 4x240 l = 80m P = 480 kW du% = 0.9%
du = 0.9% < dud = 8%

6.4 Ochrona od porażeń
Sieć zasilająca pracuje w układzie TN. Ochrona od porażeń zrealizowana będzie za pomocą 

szybkiego wyłączenia. Sprawdzam skuteczność ochrony dla proj. złącza kablowego

Trafo 630kVA
Rt = 0.003Ω Xt = 0.010Ω

YKXS 4x240 l = 80m
R = 0.016Ω X = 0.008Ω

Rs = 0.019Ω Xs = 0.018Ω
impedancja pętli zwarcia        Zs = 0.026 Ω
prąd wyłączalny  dla bezpiecznika WTN-3/gG 500A w stacji trafo przy czasie do 5 sek.  
wynosi    Ia = 7.1x500=3550 A

1.25 x 0.026 x 3550 = 115V < 230V 

OCHRONA     SKUTECZNA

prąd zwarcia  Iz = 7076A  > od Ia = 3550A

Po zabudowie urządzeń i wykonaniu prac wykonać pomiary skuteczności ochrony od 
porażeń. Ich pozytywny wynik będzie warunkiem dopuszczenia sieci do eksploatacji.

UWAGA!
Na etapie wykonawstwa przyjęte w niniejszym opracowaniu urządzenia i 
rozwiązania techniczne można zastąpić innym pod warunkiem, że ich 
parametry techniczne będą takie same.
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
linie kablowe

1.      przekopy kontrolne 2m                                                                                                           2 szt  
2.      wykopy pod kabel 1.0 x 0.4m                                                                                               30   m  
3.      wykopy pod kabel 0.8 x 0.6m                                                                                               75 m  
4.      rury DVK 160 w wykopie                                                                                                         172 m  
5.      układanie kabla HAKnFtA 3x240 mm  2                                                                              64 m  
6.      układanie kabla   YKXS 4x240 mm  2                                                                                         160 m  
7.      folia oznacznikowa czerwona                                                                                               60 m  
8.      folia oznacznikowa niebieska                                                                                               160 m  
9.      zestaw mufy kablowych GUSJ 12/150-240                                                                       2 kpl  
10.  głowica    GUST 12/  150/240/800                                                                                         2 kpl  
11.  piasek                                                                                                                                          12 m  3  
12.  badania kabli SN                                                                                                                      2 odc  
13.  badania kabli NN                                                                                                                      2 odc  
14.  zestaw przyłączeniowy ZP kompletny z fundamentem     rys. nr 3                               1 szt  
15.  rozbiórka nawierzchni betonowej 0.6x0.3x75m                                                              14 m  3  

stacja trafo
MRw-b (5,4x2,6) 20/1000 produkcji ZPUE Włoszczowa S.A. wg opisu technicznego i schematu 
wyposażona w:

1.      rozdzielnia SN Rotoblok z izolacją powietrzną, napięcie znamionowe 6 kV,   
2 pola liniowe, pole pomiarowe, pole transformatorowe                                              1 szt  

2.      rozdzielnia nn z rozłącznikami bezpiecznikowymi ARS-1250-6-M                            2 kpl  
3.      uziemienie stacji trafo  

bednarka FeZn 40x5 w wykopie                                                                                     50 m  
uziemiacze pionowe 6m                                                                                                   10 szt  

4.      opaska betonowa wokół stacji trafo                                                                                      8 m  2  
5.      transformator 6/0,4 kV– 630 kVA, suchy, żywiczny                                                        1 szt  
6.      koszty budowy                                                                                                                          1 kpl  
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