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OPIS TECHNICZNY 
do projektu zasilania elektroenergetycznego, instal acji elektrycznych i 

automatyki studni uj ęciowych na terenie uj ęcia wody w Zawadzie 
 
 
 

1. Przedmiot opracowania 
  
Przedmiotem opracowania jest projekt zasilania elektroenergetycznego, instalacji 
elektrycznych i automatyki studni ujęciowych 8p, 9p, 10p, na terenie ujęcia wody w 
Zawadzie, na działce nr 282/2 obręb 57 Zawada oraz na działce nr1 obręb 56 Jany. 

 
2. Podstawa opracowania 

 
Podstawę opracowania stanowią: 

-  umowa z Inwestorem, 
-  wizja lokalna w terenie, 
-  wytyczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej będącej własnością Inwestora, 
- opracowanie branŜy sanitarnej, 
-  katalogi i informacje producentów i dostawców zastosowanych urządzeń, 
- obowiązujące normy i przepisy. 

 
3. Zakres opracowania 

 
Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 
- przystosowanie miejsca odgałęzienia od linii napowietrznej SN-15kV poprzez budowę słupa 
przelotowo-krańcowego w istniejącym przęśle linii napowietrznej SN-15kV, 
- budowę linii napowietrznej SN-15kV od proj. słupa przelotowo-krańcowego do stacji 
transformatorowej słupowej 15/0,4kV, 
- budowę stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV oraz szafki kablowej z pomiarem 
bezpośrednim, 
- montaŜ rozdzielnic zasilająco-sterowniczych RS4, RS5, RS6 studni ujęciowych, 
- budowa linii kablowych zasilających poszczególne rozdzielnice oraz przyłączenie urządzeń 
technologicznych, 
- budowa kanalizacji kablowej dla linii światłowodowych międzyobiektowych, 
- monitoring i wizualizacja pracy studni ujęciowych, 
- instalacje ochronne. 
 
4. Charakterystyka energetyczna 

 
• Napięcie znamionowe SN     15kV 
• Moc szczytowa       17,1kW 
• Prąd szczytowy       27,5A 
• Moc transformatora        63kVA   
• Napięcie znamionowe nN     0,23/0,4kV 
• Układ sieci odbiorczej      TN-C-S 
• Rząd izolacji nn       1kV 
• Typ przewodów SN - linia napowietrzna    3x AFL-6 1x70  
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5. Opis rozwi ązań projektowych 
 
5.1. Budowa linii napowietrznej SN 15kV  

Zgodnie z wytycznymi Inwestora naleŜy przystosować miejsce odgałęzienia od linii 
napowietrznej SN-15kV poprzez budowę w istniejącym przęśle słupa przelotowo-
krańcowego typu RPK1-12/6 na Ŝerdzi wirowanej. Istniejące przewody przęsła naleŜy 
podwiesić na proj. słupie z istniejącym napręŜeniem. Z proj. słupa RPK1-12/6 naleŜy 
wykonać odgałęzienie linią napowietrzną z przewodami AFL-6 70mm2 o długości 10m do 
proj. słupa odporowego (o wytrzymałości słupa krańcowego) typu O-12/25 beznaciągowo 
(zawieszenie luźne przewodów). Zwis normalny w odgałęźnym przęśle nie powinien 
przekraczać 1,5m. 

Od proj. słupa odporowego naleŜy wykonać linię napowietrzną przewodami AFL-6 
70mm2  (z naciągiem 90MPa) podwieszoną na słupach przelotowych typu P-12/4,3 oraz 
naroŜnym N1-12/12, którą zakończyć słupem krańcowo-krańcowym typu KKb-12/30. Od 
słupa typu KKb-12/30 naleŜy wykonać odgałęzienie linią napowietrzną o długości 11m do 
proj. stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV przewodami AFL-6 35mm2 beznaciągowo 
(zawieszenie luźne). Lokalizację stanowisk słupowych pokazano na planie 
zagospodarowania. 

Posadowienie słupów naleŜy wykonać zgodnie z „Albumem linii napowietrznych 
średniego napięcia 15-20kV z przewodami gołymi na Ŝerdziach wirowanych – układ trójkątny 
LSNS 70(50)” (opracowanie Stelen Poznań 2008r.). Posadowienie słupów w gruncie naleŜy 
wykonać z wykorzystaniem prefabrykowanych płyt ustojowych w wykopie zasypywanym 
gruntem rodzimym lub przy zastosowaniu betonowych kręgów studziennych zasypanych 
betonem klasy B15 (odpowiedno wg zestawienia montaŜowego stanowisk słupowych).  

Prace montaŜowe na słupach oraz ich obciąŜenie zawieszeniem i naciągiem przewodów 
moŜna wykonać bezpośrednio po zakończeniu posadowienia słupa, natomiast prace 
montaŜowe na ustawionym słupie zalanym betonem, moŜna prowadzić minimum po trzech 
dniach potrzebnych na związanie betonu. 

Prace wykonywane w zbliŜeniu do linii napowietrznych wykonać zgodnie z normą N SEP-
E-003. Prace wykonywać w taki sposób, aby nie naruszyć ustojów słupów i ich wzmocnień. 
 
5.2. Budowa słupowej stacji transformatorowej  

Na terenie ujęcia w pobliŜu słupa nr 28 linii napowietrznej SN wybudować słupową stację 
transformatorową typu STSRS-20/630 na Ŝerdzi wirowanej E-10,5/6 wg „Albumu słupowych 
stacji transformatorowych na słupach pojedynczych z Ŝerdzi wirowanej typu E – STSRS 
20/630 – Tom V”, wydanego przez Stelen Poznań 2009r. 

Posadowienie stacji w gruncie naleŜy wykonać przy wykorzystaniu prefabrykowanych 
płyt ustojowych w wykopie wykonanym ręcznie lub przy pomocy sprzętu 
zmechanizowanego. Fundament obsypać gruntem zagęszczanym mechanicznie. Całość 
prac związanych z posadowieniem stacji naleŜy wykonać zgodnie z w/w katalogiem i 
szczegółowymi zaleceniami i instrukcjami producenta stacji. W stacji zamontować 
transformator napowietrzny olejowy o mocy 63kVA, 15/0,4kV.  

 
5.2.1. Strona średniego napięcia 
W stacji po stronie SN 15kV przewiduje się następujące wyposaŜenie: 
• ograniczniki przepięć SN typu POLIM D 18N, 
• odłącznik napowietrzny typu OUN III 24/4, 
• podstawy bezpiecznikowe typu HH-24 z wkładkami bezpiecznikowymi typu HH-10/24 
10A, 
• transformator olejowy hermetyzowany typu TNOSCT o mocy 63kVA, przekładni 
15,75/0,42kV i grupie połączeń Yzn5, 
• przewód SN z powłoką izolacyjną typu AALXSn 35mm2, 
• osłonę przed ptakami na izolatorach po stronie SN typu SP36.3 i po stronie nN SP38.3. 
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5.2.2. Strona niskiego napięcia 
Dla rozdzielenia energii po stronie niskiego napięcia zaprojektowano szafkę kablowo-
pomiarową SKP wolnostojącą. Szafka stacyjna z zabezpieczeniem przedlicznikowym w 
rozłączniku RBK00, połączona będzie z transformatorem kablem 0,6/1kV 4x YKY 1x70 
układanym w rurze osłonowej mocowanej na konstrukcji stacji, a następnie w ziemi.  
Na transformatorze po stronie 0,4kV zaprojektowano ograniczniki przepięć nN typu ASA-
A500-10B. 
 
5.2.3. Ochrona od poraŜeń 
a) Urządzenia średniego napięcia 15 kV 
Ochronę przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim stanowi właściwa izolacja urządzeń. 
Jako ochronę dodatkową naleŜy zastosować uziemienie ochronne polegające na uziemieniu 
części przewodzących, nie naleŜących do obwodu elektroenergetycznego. Napięcie raŜenia 
Ur ≤ 50V. 
b) Urządzenia niskiego napięcia 0,4 kV 
Ochronę od poraŜeń prądem elektrycznym przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja 
urządzeń i przewodów. Ochrona przed dotykiem pośrednim będzie zapewniona przez 
zastosowane SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA. Wszystkie dostępne części 
przewodzące przyłączyć do przewodu PE. 
 
5.2.4. Uziemienie stacji transformatorowej  
Stacja posiadać będzie uziemienie robocze i ochronne o wspólnym uziomie. Zaprojektowano 
uziom taśmowo-prętowy typu TP1 wg albumu stacji - otok z bednarki ocynkowanej ułoŜony 
na głębokości 0,6m w odległości 1m od konstrukcji stacji połączony z uziomem poziomym z 
bednarki ocynkowanej (3 odcinki po 25m) ułoŜonym w rowie kablowym wraz z wbitymi 
prętami (Φ18, dług. 6m 2szt.). W przypadku nie uzyskania wymaganego poziomu rezystancji 
naleŜy wbijać kolejne pręty (łącząc je z bednarką). Uziemienie robocze i ochronne 
sprowadzone jest do uziomu wspólnym przewodem uziemiającym wykonanym z 
płaskownika FeZn 50x4. Od głównego przewodu uziemiającego, naleŜy wykonać 
odgałęzienia przewodami ochronnymi do aparatury stacyjnej i konstrukcji stacji. Połączenia 
te wykonać bednarką FeZn 25x4. Do uziemienia stacji naleŜy przyłączyć szynę PEN szafki 
kablowo-pomiarowej SKP. Rezystancja uziemienia stacji SN/nN, spełniającego jednocześnie 
funkcję uziemienia ochronnego strony SN i uziemienia roboczego strony nN Ruz<2,77Ω.  
 
5.2.5. Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa 
Ochrona przed przepięciami sieci SN zapewniona jest poprzez ograniczniki przepięć POLIM 
D18N zamontowane po stronie SN w stacji transformatorowej, a po stronie nN ograniczniki 
typu ASA-A500-10B. 

 
5.3. Szafka kablowo-pomiarowa  

W szafce kablowo-pomiarowej SKP wykonanej w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego 
o stopniu ochrony IP44 i II klasie ochronności, zabudowanej w pobliŜu stacji 
transformatorowej, zainstalowany będzie układ pomiarowy energii elektrycznej studni 
ujęciowych 8p, 9p i 10p. Projektuje się pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej jako 
bezpośredni, 3-fazowy. Układ pomiarowy wyposaŜony będzie w licznik elektroniczny 
czterokwadrantowy klasy pierwszej do bezpośredniego pomiaru energii elektrycznej. NaleŜy 
przewidzieć miejsce do zainstalowania licznika elektronicznego oraz oprzewodowania. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe przewidzieć do plombowania.  
 

5.4. Zasilanie studni uj ęciowych  

Studnie ujęciowe 8p, 9p, 10p w Zawadzie zasilane będą z sieci elektroenergetycznej 
naleŜącej do Inwestora poprzez szafkę kablowo-pomiarową SKP zlokalizowaną w pobliŜu 
stacji transformatorowej słupowej. Z szafki SKP naleŜy wykonać linie zasilające, które 
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zakończyć w rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej RS6 studni ujęciowej 8p, rozdzielnicy RS5 
studni ujęciowej 9p oraz rozdzielnicy RS4 studni ujęciowej 10p. Lokalizacja szafki SKP, 
rozdzielnic RS6, RS5, RS4 oraz przebieg linii kablowych został pokazany na planie 
zagospodarowania. 

5.5. Układanie kabli nN  

Projektowane linie kablowe nN układać w wykopie o szerokości co najmniej 0,4m na 
głębokości 0,7m, na podsypce piaskowej z piasku drobnoziarnistego o grubości piasku 
10cm. Wykopy w pobliŜu istniejącego uzbrojenia terenu wykonać ręcznie. Kabel układać linią 
falistą z zapasem 3% długości wykopu. Przy rozdzielnicach i szafce kablowo-pomiarowej 
pozostawić zapas kabla o długości ok. 2m. W miejscach skrzyŜowań z instalacjami obcymi 
oraz przy przejściach przez drogi kabel układać w rurze osłonowej DVK 110.  
Kable zaopatrzyć na całej długości w trwałe oznaczniki w odstępach co 10m, oraz w 
punktach charakterystycznych (zakręty, końce przepustów). Na oznacznikach umieścić 
napisy: typ kabla, relację linii kablowej oraz symbol właściciela. 
Przed zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną ułoŜonych linii kablowych.  
Na kabel nasypać 10cm piasku drobnoziarnistego – nadsypkę i 15cm gruntu rodzimego 
pozbawionego zanieczyszczeń i na tej wysokości (25cm od górnej powłoki kabla) ułoŜyć pas 
folii o szerokości 0,2m z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Kable układać zgodnie 
z normą SEP-E-004.  

5.6. Rozdzielnica zasilaj ąco-sterownicza RS4, RS5, RS6  

W pobliŜu studni 8p, 9p i 10p zabudować rozdzielnicę zasilającą RS4, RS5 i RS6 do 
zasilania i sterowania pomp głębinowych. Sterownik PLC zlokalizowany w szafie RS4, RS5 i 
RS6 będzie realizował proces automatycznej pracy studni wg załoŜeń technologicznych, 
sterując pracą pompy, przy wykorzystaniu sygnałów analogowych i binarnych.  
Komunikacja ze sterownikiem lokalnym w szafie RS4, RS5 i RS6 odbywać się będzie z 
elewacji rozdzielnicy zlokalizowanej w pompowni I stopnia z wykorzystaniem proj. 
kolorowego panelu operatorskiego 10” oraz lokalnie za pomocą paneli operatorskich na 
elewacji rozdzielnic RS4, RS5 i RS6 słuŜących diagnostyce miejscowej urządzeń. 
Dodatkowo na elewacji szaf stany normalnej pracy urządzeń technologicznych będą 
sygnalizować diody LED świecące kolorem zielonym, natomiast stany awaryjne - diody 
świecące kolorem czerwonym.  
Rozdzielnice wykonać jako wolnostojące w podwójnej obudowie - wewnętrznej  stalowej o 
stopniu ochrony min. IP 54 oraz zewnętrznej z tworzywa o stopniu ochrony min. IP44. 
Wszystkie połączenia w szafach naleŜy wykonać przewodami miedzianymi. Wszystkie 
miejsca pozostające pod napięciem osłonić. Połączenia elementów rozdzielni podlegające 
dodatkowej ochronie przeciwporaŜeniowej naleŜy wykonać przewodami koloru Ŝółto-
zielonego o przekroju min. 6mm2. 

5.7. Ochrona od pora Ŝeń 

Ochronę od poraŜeń prądem elektrycznym przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja 
urządzeń i przewodów. Jako uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim w 
obwodach gniazd zastosowano wyłączniki róŜnicowoprądowe. Ochronę przed dotykiem 
pośrednim stanowi SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA. Aparatami zapewniającymi 
samoczynne szybkie wyłączenie zasilania będą wkładki topikowe, wyłączniki instalacyjne, 
wyłączniki róŜnicowoprądowe. Wszystkie dostępne części przewodzące przyłączyć do 
przewodu PE. Przewód PE rozdzielnic przyłączyć do szyny uziemiającej.  
Uziom rozdzielnic naleŜy wykonać z bednarki ocynkowanej 25x4mm i szpilek stalowych 
miedziowanych typu φ17,2mm. Bednarkę układać w rowie kablowym. Po wykonaniu uziomu 
naleŜy dokonać sprawdzenia rezystancji uziemienia. Rezystancja uziomu R<10Ω.  
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5.8. Ochrona od przepi ęć 

Ochrona od przepięć zapewniona jest przez ograniczniki przepięć zabudowane w 
rozdzielnicach. Zastosowane ograniczniki przepięć zapewniają ochronę przepięciową I, II i III 
stopnia. 

5.9. Układ sterowania i wizualizacji  

Głównym elementem układu sterowania i wizualizacji, będą szafy zasilająco-sterownicze 
RS4, RS5, RS6 ze sterownikami lokalnymi PLC oraz panel operatorski zainstalowany na 
elewacji szafy w pompowni I stopnia.  Sterowniki będą sterować pracą urządzeń oraz 
pobierać dane z czujników zainstalowanych na obiektach. Panel operatorski będzie 
zapewniał wizualizację, sterowanie i diagnostykę całego procesu technologicznego ujęcia 
wody. Oprogramowanie panelu operatorskiego powinno funkcjonalnie odwzorowywać stany 
pracy studni ujęciowych tak, aby umoŜliwiło pełny nadzór nad ich pracą. Sygnalizacja będzie 
obejmować stany awaryjne, stany załączenia i awaryjnego wyłączenia urządzeń 
technologicznych oraz tryb sterowania: lokalne - zdalne. Komunikacja pomiędzy 
sterownikami lokalnymi w szafach RS4, RS5, RS6 oraz sterownikiem obiektowym w 
pompowni I stopnia będzie realizowana za pośrednictwem magistrali światłowodowej i 
protokołu Modbus RTU/RS485.  
Instalacja AKPiA została zaprojektowana w sposób umoŜliwiający sterowanie pompami w 
sposób automatyczny, zaleŜny od potrzeb procesu technologicznego oraz w sposób ręczny 
(lokalny) z pominięciem sterownika PLC. Przełączniki wyboru trybu pracy napędów 
zaprojektowane zostały na elewacji poszczególnych rozdzielnic. Przełączniki trybu pracy 
umoŜliwiają równieŜ odstawienie kaŜdego z napędów. Ustawienie przełącznika w tryb 
automatyczny przekazuje kontrolę pracy tych napędów sterownikowi PLC.  
Elementy wykonawcze układu sterowania pompami zostaną zamontowane w rozdzielnicach 
RS4, RS5, oraz RS6.  
Układ automatyki pozwala na pracę pomp w następujących trybach: 
- „zdalnym (automatycznym)” realizowanym przez algorytm w sterowniku PLC lub z poziomu 
stanowiska dyspozytorskiego (przełącznik w pozycji „auto”), 
- „ręcznym” realizowanym z poziomu rozdzielnicy (przełącznik w pozycji „ręczny”). 
Tryb „ręczny” wykorzystywany będzie głównie w przypadku wykonywania przeglądów pracy 
pomp, sprawdzenia poprawności działania pomp i układów automatyki. Tryb „ręczny” będzie 
posiadać największy priorytet w układzie sterowania. We wszystkich trybach pracy układy 
sterowania zapewniają zabezpieczenie pracy pomp przed pracą niepełnofazową oraz 
zanikiem napięcia zasilania - realizowane przez czujnik kolejności faz. 
Zasilanie układu automatyki oraz sterownika jest realizowane za pośrednictwem zasilacza 
buforowego 24VDC.  
 
5.10. Budowa magistrali światłowodowej  

Do wykonania magistrali komunikacyjnej projektuje się ułoŜenie kabla światłowodowego 
wielomodowego z 6-włóknową rezerwą do zastosowań zewnętrznych w kanalizacji kablowej. 
Kabel światłowodowy wykonać jednym ciągiem bez wykonywania złącz przelotowych, 
pozostawiając niezbędny zapas kabla na jego końcach. Do wprowadzenia linii kablowej do 
budynku wykorzystać istniejące wolne przepusty pod placem manewrowym pompowni I 
stopnia. 
Rurociąg kablowy układać z wiązki dwóch rur ochronnych RHDPE 40/3,7 z warstwą 
poślizgową ułatwiającą zaciąganie kabla. Rury naleŜy ułoŜyć moŜliwie prostoliniowo bez 
wzajemnego krzyŜowania się. Rurociąg powinien być łączony za pomocą złączek 
skręcanych i zapewniać szczelność. Rurociąg kablowy podzielony jest na odcinki, które 
zakończone są studniami kablowymi typu SKO-1. Projektowane studnie  kablowe  naleŜy 
wyposaŜyć w pokrywy zabezpieczające z zamkiem. 
Głębokość układania rurociągu kablowego dla linii wynosi od 0,8m do 1,0m od dolnej 
warstwy rury uwzględniając naturalne ukształtowanie terenu. Wykopy naleŜy wykonywać 
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mechanicznie lub ręcznie (w pobliŜu podziemnego uzbrojenia). Przy przejściach przez drogi, 
kabel układać dodatkowo w rurze osłonowej DVK110.  
W miejscach załamań rury naleŜy układać łagodnymi łukami. Połączenia rur wykonać za 
pomocą złączek skręcanych. Przed ułoŜeniem do ziemi odcinki rur powinny być 
uszczelnione na obu końcach uszczelkami spełniającymi normę ZN-96/TP S.A.-02. Na całej 
trasie rurociągu na połowie głębokości naleŜy ułoŜyć taśmę oznaczeniowo-lokalizacyjną 
koloru Ŝółtego z wkładką metalową z napisem ”UWAGA KABEL ŚWIATŁOWODOWY!”. 
Taśma lokalizacyjna powinna mieć zachowaną ciągłość elektryczną elementu metalowego 
na całej długości.  
Wybudowany rurociąg kablowy powinien spełniać parametry dotyczące kalibracji oraz 
szczelności. Sprawdzenie i odbiór tych parametrów powinien zostać dokonany protokolarnie, 
a wyniki prób kalibracji i ciśnieniowych załączone do dokumentów końcowego odbioru 
inwestycji. Przy budowie zaleca się stosowanie norm: ZN-96/TP S.A.-013, ZN-96/TP S.A.-
017, ZN-96/TP S.A.-020, ZN-96/TP S.A.-021. 

5.11. Monitoring pracy studni uj ęciowych  

Układ sterowania i wizualizacji studni ujęciowych powinien umoŜliwić włączenie go w struktury 
zdalnego zarządzania ASIX ZWiK. Oprogramowanie SCADA w Centralnej Dyspozytorni naleŜy 
rozbudować o moŜliwość monitoringu i archiwizacji pracy dodatkowych obiektów.  Wizualizacja 
miejscowa i zdalna powinna zapewnić nadzorowanie m.in. następujących parametrów pracy 
studni ujęciowych: 

• poziom wody w studni, 
• stan pracy pomp (praca, awaria), 
• czas pracy pomp, 
• tryb pracy pomp (ręczny, odstawiona, automat), 
• dane z falowników (częstotliwość, awaria), 
• wydajność studni – odczyt z przepływomierza, 
• stan zasilania obiektu, 
• awaria ochrony przeciwprzepięciowej. 

Ponadto naleŜy przewidzieć: 
- wymianę panelu operatorskiego sterownika głównego na elewacji szafy w pompowni I 
stopnia wraz z oprogramowaniem,  
- wykonanie oprogramowania sterowników ujęciowych z panelem operatorskim, 
- rozbudowę oprogramowania sterownika głównego. 
Oprogramowanie sterownika ujęciowego powinno umoŜliwiać regulację wydajności pompy 
ujęciowej w funkcji przepływu i poziomu lustra w studni. Wszystkie parametry technologiczne 
powinny być monitorowane na penelu ujęciowym, panelu pompowni I stopnia oraz 
oprogramowaniu SCADA. Praca ujęcia musi być zaleŜna od stopnia wypełnienia zbiornika 
pompowni I stopnia. Powinna istnieć moŜliwość zdalnego sterowania ujęć. 
Wykonawca ustali ostatecznie z Inwestorem wielkości pomiarowe sygnałów ciągłych i 
dyskretnych przewidzianych do przekazania do systemu monitoringu i sterowania 
urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi w ZWiK Zielona Góra. 
 
6. Pomiary i odbiory 
 
Po zakończeniu robót przed zgłoszeniem do odbioru naleŜy przeprowadzić próby 
montaŜowe, pomiary i sporządzić protokoły. 
NaleŜy sprawdzić: 
  - trasę linii kablowej 
  - ciągłość Ŝył 
  - zgodność faz 
  - rezystancję izolacji 
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 - rezystancję uziemienia rozdzielnic, 
  - skuteczność ochrony od poraŜeń, 

- próby kalibracji i szczelności rurociągu kablowego. 
 
7. Uwagi ko ńcowe 
 
Prace przy montaŜu sieci elektroenergetycznych,  instalacji elektrycznych i AKPiA powinna 
wykonywać firma posiadająca niezbędną wiedzę oraz przygotowanie zawodowe i sprzętowe 
do wykonywania tego typu robót.  W trakcie robót przestrzegać zgodności wykonania z 
PBUE, PEUE oraz przepisów BHP. 
  
UWAGI DOTYCZĄCE WYKONAWSTWA 
1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze 
wszystkimi dokumentacjami branŜowymi i budowlanymi. 
2. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieŜącą koordynacją 
międzybranŜową. 
3. Dla stosowanych w projekcie rozwiązań systemowych dopuszcza się stosowanie 
systemów równowaŜnych, po uprzedniej akceptacji biura projektowego. 
4. Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone w 
rozwiązaniach technicznych bez akceptacji Biura. 
5. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują: 
   - Ustawa Prawo Budowlane, z dnia 07 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016                                

z późniejszymi zmianami), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002 poz. 
690 i z późniejszymi zmianami), 
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (wg Ministerstwa 
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), 
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), 
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, 
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów 
budowlano-instalacyjnych, 
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót. 
 

• W pobliŜu urządzeń podziemnych oznaczonych na planach zabrania się wykonywania 
wykopów mechanicznych. 

• Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wszystkich kabli ułoŜonych w ziemi. 
• Wszystkie projektowane elementy sieci i urządzeń elektrycznych naleŜy wykonać zgodnie 

z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami budowy i eksploatacji urządzeń 
elektroenergetycznych. 

 
 
Projektował: 
mgr inŜ. Arkadiusz Sadowski 
 
Opracował: 
mgr inŜ. Andrzej Wróblewski 
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OBLICZENIA TECHNICZNE 

 
 
1. Zasilanie rozdzielnicy RS4 
 
Sprawdzenie spadku napięcia  
 
Na odcinku od szafki kablowo-pomiarowej SKP do rozdzielnicy RS4 przy studni 10p (długość 
linii wykonanej kablem YKY 4x25 wynosi 375m): 
 

   %95,0
400*25*56

375*5700*100

400**

**100
22

===∆
s

lP
u

γ
 

 
Warunki koordynacji urządzeń zabezpieczających z kablem YKY 4x25 
 

a) ZNB III ≤≤  

b) ZII *45,12 ≤  
 
gdzie: 
IB – prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym 
Iz – obciąŜalność prądowa długotrwała przewodu 
IN – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego 
I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego przyjmowany jako wartość prądu 
powodującego zadziałanie wyłącznika (dla wkładki bezpiecznikowej - I2 = 1,6* IN) 
 
IN = 40A (zabezpieczenie w szafce SKP) 
 

10,4 < 40 < 86 
64 < 124,7 

 
Zabezpieczenie i kable dobrano prawidłowo.  
 
Obliczenie skuteczności ochrony od poraŜeń  
 

Zasilanie RS4 R [mΩ] X [mΩ] 
Tr 63 kVA 53 114 

YKY 4x25 – 375m 545 60 
RAZEM 598 174 

 
Impedancja pętli zwarciowej Zp 

 

Ω=+=+= 62,0174,0598,0 2222 XRZ p  

a

O
p I

U
Z

*25,1
≤  

Uo=230V 
Zabezpieczenie w szafce SKP: 
In = 40A , k = 4,5 (dla t<=5s) 
Ia = k*In = 4,5*40A = 180A  
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180*25,1

230
62,0 ≤Ω  

 
Ω≤Ω 02,162,0   - warunek spełniony dla wkładki 40A WT00gG 

  

2. Zasilanie rozdzielnicy RS5 
 
Sprawdzenie spadku napięcia  
 
Na odcinku od szafki kablowo-pomiarowej SKP do rozdzielnicy RS5 przy studni 9p (długość 
linii wykonanej kablem YKY 4x10 wynosi 40m): 
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Warunki koordynacji urządzeń zabezpieczających z kablem YKY 4x10 
 

a) ZNB III ≤≤  

b) ZII *45,12 ≤  
 
gdzie: 
IB – prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym 
Iz – obciąŜalność prądowa długotrwała przewodu 
IN – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego 
I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego przyjmowany jako wartość prądu 
powodującego zadziałanie wyłącznika (dla wkładki bezpiecznikowej - I2 = 1,6* IN) 
 
IN = 40A (zabezpieczenie w szafce SKP) 
 

10,4 < 40 < 52 
64 < 75,4 

 
Zabezpieczenie i kable dobrano prawidłowo.  
 
Obliczenie skuteczności ochrony od poraŜeń  
 

Zasilanie RS5 R [mΩ] X [mΩ] 
Tr 63 kVA 53 114 

YKY 4x10 – 40m 145 do pominięcia 
RAZEM 198 114 

 
Impedancja pętli zwarciowej Zp 

 

Ω=+=+= 23,0114,0198,0 2222 XRZ p  

a

O
p I

U
Z

*25,1
≤  

Zabezpieczenie w szafce SKP: 
In = 40A , k = 4,5 (dla t<=5s) 
Ia = k*In = 4,5*40A = 180A  
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180*25,1

230
23,0 ≤Ω  

 
Ω≤Ω 02,123,0   - warunek spełniony dla wkładki 40A WT00gG 

 

3. Zasilanie rozdzielnicy RS6  

Sprawdzenie spadku napięcia  
 
Na odcinku od szafki kablowo-pomiarowej SKP do rozdzielnicy RS6 przy studni 8p (długość 
linii wykonanej kablem YKY 4x25 wynosi 330m): 
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Warunki koordynacji urządzeń zabezpieczających z kablem YKY 4x25 
 

a) ZNB III ≤≤  

b) ZII *45,12 ≤  
 
gdzie: 
IB – prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym 
Iz – obciąŜalność prądowa długotrwała przewodu 
IN – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego 
I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego przyjmowany jako wartość prądu 
powodującego zadziałanie wyłącznika (dla wkładki bezpiecznikowej - I2 = 1,6* IN) 
 
IN = 40A (zabezpieczenie w szafce SKP) 
 

10,4 < 40 < 86 
64 < 124,7 

 
Zabezpieczenie i kable dobrano prawidłowo.  
 
Obliczenie skuteczności ochrony od poraŜeń  
 

Zasilanie RS6 R [mΩ] X [mΩ] 
Tr 63 kVA 53 114 

YKY 4x25 – 330m 480 53 
RAZEM 533 167 

 
Impedancja pętli zwarciowej Zp 

 

Ω=+=+= 31,0167,0533,0 2222 XRZ p  
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≤  

 
 
Uo=230V 
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Zabezpieczenie w szafce SKP: 
In = 40A , k = 4,5 (dla t<=5s) 
Ia = k*In = 4,5*40A = 180A  

204*25,1

230
47,0 ≤Ω  

 
Ω≤Ω 02,147,0   - warunek spełniony dla wkładki 40A WT00gG 

 

4. Obliczenie rezystancji projektowanego uziemienia  rozdzielnic RS4, RS5, RS6 
 
Uziom wykonany z bednarki FeZn 25x4 (L=20m) będzie współpracował z dwoma uziomami 
pionowymi o długości 3m. Zakłada się, Ŝe rezystywność gruntu wynosi ρ=100Ω/m. 
 

- uziom poziomy:   Ω=∗=∗= 9,12
012,0

40
ln

8,62

1002
ln

d

L

L
RBE π

ρ
 

 

- uziom pionowy:   Ω=== 8,34
017,0

12
ln*

3*2

1004
ln*

2 ππ
ρ

d

L

l
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Rezystancja wypadkowa: 
 

8,34

2

9,12

1211 +=+=
PRBE RRR

   

13,0
1 =
R

    R=7,7Ω<10Ω 
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ZESTAWIENIA APARATURY ROZDZIELNIC 

 
 

Etykieta  Opis urz ądzenia Lokalizacja 
E1 Rezystor grzejny do szaf 55W  RS4 
HG1 Higrotermostat do szaf RS4 
W1 Wentylator z kratką RS4 
Kr1 Łącznik krańcowy drzwi szafki RS4 
L1 Zestaw oświetleniowy szafki sterowniczej RS4 
OP1 Ogranicznik przepięć dla sieci TN-S 4P kl. B+C RS4 
OP2-OP4 Ogranicznik przepięć dla toru sygnałowego RS4 
Gn1 Gniazdo na szynę 1P+N+PE 230V/16A RS4 
Gn2 Gniazdo tablicowe 3P+N+PE 400V/16A RS4 
H4 Lampka sygnalizacyjna LED kolor czerwony (24VDC) RS4 
H1-H3 Lampka sygnalizacyjna LED kolor zielony (24VDC) RS4 
H5 Lampka sygnalizacyjna LED kolor zielony (230VAC) RS4 
P1 Woltomierz elektromagnetyczny z przełącznikiem RS4 
P2 Amperomierz elektromagnetyczny 0-20A RS4 
K1A Przekaźnik pomiarowy i kontrolny  RS4 
K2A-K5A, K7A Przekaźnik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC RS4 
K6A Przekaźnik interfejsowy (AgNi) 3p 24VDC RS4 
K8A-K9A Przekaźnik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC RS4 
SU1, SU2 Separator uniwersalny dwutorowy RS4 
HMI Panel operatorski dotykowy kolorowy 5,7” RS4 

PLC 
Programowalny sterownik modułowy PLC z interfejsem 
Modbus/RS485, Ethernet/RJ45 + płyta bazowa, karta pamięci 
8MB, zasiiacz 24VDC 

RS4 

MOD1 Moduł wejść cyfrowych, 32DI, 24VDC RS4 
MOD2 Moduł wyjść cyfrowych, 16DO, 24VDC RS4 
MOD3 Moduł wejść/wyjść analogowych 4AI 4-20mA/2AO 4-20mA RS4 
CON1-CON2 Konwerter światłowód wielomodowy/RS485 RS4 
FL1 Przemiennik częstotliwości 5,5kW z filtrem EMC/RFI RS4 
D1 Dławik DC RS4 
D2 Dławik sieciowy  RS4 
PO1 Panel operatorski na elewację szafy z kablem 

przyłączeniowym 
RS4 

U1 Zasilacz buforowy 24V/3,5A RS4 
G1 Bateria akumulatorów 2x12V/4Ah RS4 
WG Rozłącznik izolacyjny 63A z pokrętłem RS4 
Q1-Q2 Wyłącznik nadprądowy 3-bieg. B6A RS4 
Q3-Q4 Wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B6A RS4 
Q5 Wyłącznik róŜnicowoprądowy 4P 25A 30mA AC RS4 
Q6 Wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B10A RS4 
Q7 Wyłącznik nadprądowy 3-bieg. C10A RS4 
Q8 Wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B6A RS4 
Q9 Rozłącznik bezpiecznikowy 25A/wkładka 16AgG RS4 
Q10, Q11 Wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B6A RS4 
S1 Przełącznik bez samopowrotu, pozycje I,0,II RS4 

X1-X5 
Złączki śrubowe, blokady końcowe złączek, przegrody 
izolacyjne złączek  

RS4 

XB Złączka do wkładek bezpiecznikowych 5x20 RS4 

RS4 

Obudowa wewnętrzna metalowa min. IP54, o wymiarach min. 800x800x250mm, 
z płytą i osprzętem montaŜowym 
Obudowa zewnętrzna poliestrowa min. IP44, o wymiarach min. 
1100x1100x320mm, z płytą i osprzętem montaŜowym, posadowiona na 
fundamencie prefabrykowanym, z daszkiem przeciwdeszczowym 
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Etykieta  Opis urz ądzenia Lokalizacja 

E1 Rezystor grzejny do szaf 55W  RS5 
HG1 Higrotermostat do szaf RS5 
W1 Wentylator z kratką RS5 
Kr1 Łącznik krańcowy drzwi szafki RS5 
L1 Zestaw oświetleniowy szafki sterowniczej RS5 
OP1 Ogranicznik przepięć dla sieci TN-S 4P kl. B+C RS5 
OP2-OP4 Ogranicznik przepięć dla toru sygnałowego RS5 
Gn1 Gniazdo na szynę 1P+N+PE 230V/16A RS5 
Gn2 Gniazdo tablicowe 3P+N+PE 400V/16A RS5 
H4 Lampka sygnalizacyjna LED kolor czerwony (24VDC) RS5 
H1-H3 Lampka sygnalizacyjna LED kolor zielony (24VDC) RS5 
H5 Lampka sygnalizacyjna LED kolor zielony (230VAC) RS5 
P1 Woltomierz elektromagnetyczny z przełącznikiem RS5 
P2 Amperomierz elektromagnetyczny 0-20A RS5 
K1A Przekaźnik pomiarowy i kontrolny  RS5 
K2A-K5A, K7A Przekaźnik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC RS5 
K6A Przekaźnik interfejsowy (AgNi) 3p 24VDC RS5 
K8A-K9A Przekaźnik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC RS5 
SU1, SU2 Separator uniwersalny dwutorowy RS5 
HMI Panel operatorski dotykowy kolorowy 5,7” RS5 

PLC 
Programowalny sterownik modułowy PLC z interfejsem 
Modbus/RS485, Ethernet/RJ45 + płyta bazowa, karta pamięci 
8MB, zasiiacz 24VDC 

RS5 

MOD1 Moduł wejść cyfrowych, 32DI, 24VDC RS5 
MOD2 Moduł wyjść cyfrowych, 16DO, 24VDC RS5 
MOD3 Moduł wejść/wyjść analogowych 4AI 4-20mA/2AO 4-20mA RS5 
CON1-CON2 Konwerter światłowód wielomodowy/RS485 RS5 
FL1 Przemiennik częstotliwości 5,5kW z filtrem EMC/RFI RS5 
D1 Dławik DC RS5 
D2 Dławik sieciowy  RS5 

PO1 Panel operatorski na elewację szafy z kablem 
przyłączeniowym RS5 

U1 Zasilacz buforowy 24V/3,5A RS5 
G1 Bateria akumulatorów 2x12V/4Ah RS5 
WG Rozłącznik izolacyjny 63A z pokrętłem RS5 
Q1-Q2 Wyłącznik nadprądowy 3-bieg. B6A RS5 
Q3-Q4 Wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B6A RS5 
Q5 Wyłącznik róŜnicowoprądowy 4P 25A 30mA AC RS5 
Q6 Wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B10A RS5 
Q7 Wyłącznik nadprądowy 3-bieg. C10A RS5 
Q8 Wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B6A RS5 
Q9 Rozłącznik bezpiecznikowy 25A/wkładka 16AgG RS5 
Q10, Q11 Wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B6A RS5 
S1 Przełącznik bez samopowrotu, pozycje I,0,II RS5 

X1-X5 
Złączki śrubowe, blokady końcowe złączek, przegrody 
izolacyjne złączek  RS5 

XB Złączka do wkładek bezpiecznikowych 5x20 RS5 

RS5 

Obudowa wewnętrzna metalowa min. IP54, o wymiarach min. 800x800x250mm, 
z płytą i osprzętem montaŜowym 
Obudowa zewnętrzna poliestrowa min. IP44, o wymiarach min. 
1100x1100x320mm, z płytą i osprzętem montaŜowym, posadowiona na 
fundamencie prefabrykowanym, z daszkiem przeciwdeszczowym 
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Etykieta  Opis urz ądzenia Lokalizacja 

E1 Rezystor grzejny do szaf 55W  RS6 
HG1 Higrotermostat do szaf RS6 
W1 Wentylator z kratką RS6 
Kr1 Łącznik krańcowy drzwi szafki RS6 
L1 Zestaw oświetleniowy szafki sterowniczej RS6 
OP1 Ogranicznik przepięć dla sieci TN-S 4P kl. B+C RS6 
OP2-OP4 Ogranicznik przepięć dla toru sygnałowego RS6 
Gn1 Gniazdo na szynę 1P+N+PE 230V/16A RS6 
Gn2 Gniazdo tablicowe 3P+N+PE 400V/16A RS6 
H4 Lampka sygnalizacyjna LED kolor czerwony (24VDC) RS6 
H1-H3 Lampka sygnalizacyjna LED kolor zielony (24VDC) RS6 
H5 Lampka sygnalizacyjna LED kolor zielony (230VAC) RS6 
P1 Woltomierz elektromagnetyczny z przełącznikiem RS6 
P2 Amperomierz elektromagnetyczny 0-20A RS6 
K1A Przekaźnik pomiarowy i kontrolny  RS6 
K2A-K5A, K7A Przekaźnik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC RS6 
K6A Przekaźnik interfejsowy (AgNi) 3p 24VDC RS6 
K8A-K9A Przekaźnik interfejsowy (AgNi) 2p 24VDC RS6 
SU1, SU2 Separator uniwersalny dwutorowy RS6 
HMI Panel operatorski dotykowy kolorowy 5,7” RS6 

PLC 
Programowalny sterownik modułowy PLC z interfejsem 
Modbus/RS485, Ethernet/RJ45 + płyta bazowa, karta pamięci 
8MB, zasiiacz 24VDC 

RS6 

MOD1 Moduł wejść cyfrowych, 32DI, 24VDC RS6 
MOD2 Moduł wyjść cyfrowych, 16DO, 24VDC RS6 
MOD3 Moduł wejść/wyjść analogowych 4AI 4-20mA/2AO 4-20mA RS6 
CON1 Konwerter światłowód wielomodowy/RS485 RS6 
FL1 Przemiennik częstotliwości 5,5kW z filtrem EMC/RFI RS6 
D1 Dławik DC RS6 
D2 Dławik sieciowy  RS6 

PO1 Panel operatorski na elewację szafy z kablem 
przyłączeniowym RS6 

U1 Zasilacz buforowy 24V/3,5A RS6 
G1 Bateria akumulatorów 2x12V/4Ah RS6 
WG Rozłącznik izolacyjny 63A z pokrętłem RS6 
Q1-Q2 Wyłącznik nadprądowy 3-bieg. B6A RS6 
Q3-Q4 Wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B6A RS6 
Q5 Wyłącznik róŜnicowoprądowy 4P 25A 30mA AC RS6 
Q6 Wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B10A RS6 
Q7 Wyłącznik nadprądowy 3-bieg. C10A RS6 
Q8 Wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B6A RS6 
Q9 Rozłącznik bezpiecznikowy 25A/wkładka 16AgG RS6 
Q10, Q11 Wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B6A RS6 
S1 Przełącznik bez samopowrotu, pozycje I,0,II RS6 

X1-X5 
Złączki śrubowe, blokady końcowe złączek, przegrody 
izolacyjne złączek  RS6 

XB Złączka do wkładek bezpiecznikowych 5x20 RS6 

RS6 

Obudowa wewnętrzna metalowa min. IP54, o wymiarach min. 800x800x250mm, 
z płytą i osprzętem montaŜowym 
Obudowa zewnętrzna poliestrowa min. IP44, o wymiarach min. 
1100x1100x320mm, z płytą i osprzętem montaŜowym, posadowiona na 
fundamencie prefabrykowanym, z daszkiem przeciwdeszczowym 
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ZESTAWIENIE KABLI ZASILAJ ĄCYCH I STEROWNICZYCH  

 
 
Nr Etykieta Typ Skąd  Dokąd Długo ść Opis 

1 W1 YKY 4x25 SKP RS4 375m Zasilanie  rozdzielnicy RS4 

2 W2 YKYŜo 3x2,5 RS4 Obudowa studni 
głębinowej 

8m Zasilanie gniazda ogrzewania 
obudowy studni głębinowej 

3 W3 YKYŜo 3x1,5 RS4 Przepływomierz 8m Zasilanie przepływomierza 

4 W4 k. fabryczny RS4 Pompa głębinowa 
wg 

wytycznych 
technologii 

Zasilanie pompy głębinowej  

5 W5 YKSLY 2x1 RS4 Obudowa studni 
głębinowej 

8m Sygnalizacja otwarcia obudowy studni  

6 W6 YKSLY 2x1 RS4 Obudowa studni 
głębinowej 

8m Zliczanie ilości wody  

7 W7 k. fabryczny RS4 Sonda 
hydrostatyczna 

wg 
wytycznych 
technologii 

Sygnalizacja poziomu lustra wody  

8 W8 YKSLYekw 3x1 RS4 Przepływomierz 8m Sygnalizacja przepływu chwilowego 

9 W9 YKY 4x10 SKP RS5 40m Zasilanie  rozdzielnicy RS5 

10 W10 YKYŜo 3x2,5 RS5 Obudowa studni 
głębinowej 

8m Zasilanie gniazda ogrzewania 
obudowy studni głębinowej 

11 W11 YKYŜo 3x1,5 RS5 Przepływomierz 8m Zasilanie przepływomierza 

12 W12 k. fabryczny RS5 Pompa głębinowa 
wg 

wytycznych 
technologii 

Zasilanie pompy głębinowej  

13 W13 YKSLY 2x1 RS5 Obudowa studni 
głębinowej 

8m Sygnalizacja otwarcia obudowy studni  

14 W14 YKSLY 2x1 RS5 Obudowa studni 
głębinowej 

8m Zliczanie ilości wody  

15 W15 k. fabryczny RS5 Sonda 
hydrostatyczna 

wg 
wytycznych 
technologii 

Sygnalizacja poziomu lustra wody  

16 W16 YKSLYekw 3x1 RS5 Przepływomierz 8m Sygnalizacja przepływu chwilowego 

17 W17 YKY 4x25 SKP RS6 330m Zasilanie  rozdzielnicy RS6 

18 W18 YKYŜo 3x2,5 RS6 Obudowa studni 
głębinowej 

8m Zasilanie gniazda ogrzewania 
obudowy studni głębinowej 

19 W19 YKYŜo 3x1,5 RS6 Przepływomierz 8m Zasilanie przepływomierza 

20 W20 k. fabryczny RS6 Pompa głębinowa 
wg 

wytycznych 
technologii 

Zasilanie pompy głębinowej  

21 W21 YKSLY 2x1 RS6 Obudowa studni 
głębinowej 

8m Sygnalizacja otwarcia obudowy studni  

22 W22 YKSLY 2x1 RS6 Obudowa studni 
głębinowej 

8m Zliczanie ilości wody  

23 W23 k. fabryczny RS6 Sonda 
hydrostatyczna 

wg 
wytycznych 
technologii 

Sygnalizacja poziomu lustra wody  

24 W24 YKSLYekw 3x1 RS6 Przepływomierz 8m Sygnalizacja przepływu chwilowego 

25 - 
Kabel 
światłowodowy 
wielomodowy 

 
RS4 
RS5 
RS6 

 

 
Pompownia I 

stopnia  
 

1300m Okablowanie magistrali 
światłowodowej 
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ZESTAWIENIA MONTAśOWE STANOWISK SŁUPOWYCH 
LINII NAPOWIETRZNEJ SN 15kV 

 
Słup rozgał ęźny przelotowo-kra ńcowy RPK1-12/6  

(obostrzenie 1˚) 
 
 

Oznaczenie Wyszczególnienie Ilość 
 śerdź strunobetonowa wirowana E 12/6 1szt. 

1. Poprzecznik przelotowy PPs-30 1szt. 
2. Śruba oc. z nakrętką, podkł. okrągłą i spręŜystą M16x350 2szt. 
3. Poprzecznik krańcowy PKs-21 1szt. 
4. Element mocujący EMs-1 1szt. 
5. Śruba dwustronna ocynkowana M16x420 2szt. 
6. Izolator liniowy stojący z trzonem M24x105 i obciąŜeniu 

dopuszczalnym >=4kN 
3szt. 

7. Zawieszenie przelotowe  3kpl. 
9. Uchwyt śrubowo-kabłąkowy 15szt. 
10.  Zacisk odgałęźny dla przewodu 16-120mm2 3szt. 
11. Przewód AFL-6 70 4,5m 
14. Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne 1kpl. 

 Ustój – fundament U2: 
- płyta ustojowa U-85 2szt. 
- objemka Ous-1a 2szt. 
- płyta stopowa 0,3x0,3m 1szt. 

1kpl. 
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Słup odporowy O-12/25  

(obostrzenie 1˚) 
 
 

Oznaczenie Wyszczególnienie Ilość 
 śerdź strunobetonowa wirowana E 12/25 1szt. 

1. Poprzecznik krańcowy PKs-30 1szt. 
2. Śruba oc. z nakrętką, podkł. okrągłą i spręŜystą M16x400 

Podkładka kwadratowa spręŜ. 
1szt. 
1szt. 

3. Śruba oc. z nakrętką, podkł. okrągłą i spręŜystą M24x450 
Podkładka kwadratowa spręŜ. 

1szt. 

4. Element mocujący EMs-3 1szt. 
5. Śruba dwustronna ocynkowana M20x530 2szt. 
6. Łańcuch odciągowy 6kpl. 
7. Zawieszenie przelotowe mostka 1kpl. 
8. Przewód AFL-6 70 6,0m 
9. Zacisk odgałęźny dla przewodu 16-120mm2 3szt. 
12. Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne 1kpl. 

 Ustój – fundament Up-2a: 
- płyta ustojowa dolna U-20 1szt. 
- płyta ustojowa górna U-15 1szt. 
- element ustojowy Eus-3p 2szt. 
- element ustojowy Eus-12b 2szt. 
- element ustojowy Eus-10b 2szt. 
- podkładka kwadratowa Pus-1 4szt. 
- podkładka kwadratowa Pus-2 4szt. 
- płyta ustojowa U-85 1szt. 

1kpl. 
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Słup przelotowy P-12/4,3  

(obostrzenie 1˚) 
 
 

Oznaczenie Wyszczególnienie Ilość 
 śerdź strunobetonowa wirowana E 12/4,3 1szt. 

1. Poprzecznik przelotowy PPs-30 1szt. 
2. Śruba oc. z nakrętką, podkł. okrągłą i spręŜystą M16x300 

Podkładka kwadratowa spręŜ. 
1szt. 
2szt. 

3. Zawieszenie przelotowe (izolatory z trzonem M24x140 i 
dopuszczalnym obciąŜeniu >=400daN) 

3kpl. 

5. Uchwyt śrubowo-kabłąkowy 12szt. 
6. Przewód AFL-6 70 4,5m 
9. Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne 1kpl. 
 Ustój – fundament U2: 

- płyta ustojowa U-85 2szt. 
- objemka Ous-1a 2szt. 
- płyta stopowa 0,3x0,3m 1szt. 

1kpl. 
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Słup naro Ŝny N1-12/12 

(obostrzenie 1˚) 
 
 

Oznaczenie Wyszczególnienie Ilość 
 śerdź strunobetonowa wirowana E 12/12 1szt. 

1. Poprzecznik skrzyŜowaniowy PSs-31 1szt. 
2. Śruba oc. z nakrętką, podkł. okrągłą i spręŜystą M16x400 3szt. 
2a. Podkładka kwadratowa spręŜysta 1szt. 
3. Element mocujący EMs-1 1szt. 
4. Zawieszenie przelotowo-naroŜne (izolatory z trzonem M24x140 i 

dopuszczalnym obciąŜeniu >=400daN) 
6kpl. 

5. Uchwyt śrubowo-kabłąkowy 12szt. 
6. Przewód AFL-6 70 4,5m 
9. Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne 1kpl. 
 Ustój – fundament U2a: 

- element mocowania płyty ustojowej Eus-2p 2szt. 
- obejma Ous-1a 4szt. 
- płyta ustojowa U-85 3szt. 
- śruba z nakrętką M16x120 4szt. 

1kpl. 
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Słup kra ńcowo-kra ńcowy KKb-12/30  

(obostrzenie 1˚) 
 
 

Oznaczenie Wyszczególnienie Ilość 
 śerdź strunobetonowa wirowana E 12/15 2szt. 

1. Poprzecznik krańcowy PKs-32 1szt. 
2. Poprzecznik rozgałęźny PRs-31 1szt. 
3. Element mocujący EMs-1 2szt. 
4. Śruba dwustronna M16x860 4szt. 
5. Śruba dwustronna M16x650 4szt. 
6. Śruba dwustronna M20x860 1szt. 
7. Zawieszenie przelotowe mostka (izolator z trzonem M24x140) 1kpl. 
8. Łańcuch odciągowy  6kpl. 
9. Przewód AFL-6 70 6m 
10. Zacisk odgałęŜny dla przewodu 16-120mm2 (opcja) 3szt. 
11. Konstrukcja słupa bliźniaczego 1kpl. 
14. Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne 1kpl. 

 Ustój - fundament Usm16: 
- betonowe kręgi studzienne fi:2m, wys. 0,5m -  5szt. 
- zbrojenie fundamentu 
- beton B15 

1kpl. 
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ZESTAWIENIE MONTAśOWE STACJI 

TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4kV 
 
 

Stacja transformatorowa STRS-20/630-I-10,5/6-1-O  
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Oznaczenie Wyszczególnienie Ilo ść Typ 

1. Transformator napowietrzny 1 szt. TNOSCT 63kVA 
15,75/0,42kVA 

2. Podstawa bezpiecznikowa napowietrzna 3 szt. HH-24 

3. Wkładka bezpiecznikowa 3 szt. HH-10/24-10A 

 
7. 

Odłączniko-uziemnik napowietrzny 
Zestaw napędu 

1 szt. OUN-p III-24/4 
NRU-8C 

8. Ogranicznik przepięć SN  3 szt. POLIM D 18N 

9. Łańcuch odciągowy ŁO/1 3 kpl. ŁO/1 

10. Zawieszenie przelotowe mostka z trzonem 
izolatora 

3 szt. ZM-2 

11. Wieszak śrubowo-kabłąkowy 3 szt. 41121A 

14. Ogranicznik przepięć nN 3 szt. ASA-A500-10B 

15. Przewód SN niepełnoizolowany  24 m AALXSn 35 

22. Końcówka końcowa kablowa 15 szt. KA 35 

24. Zacisk odgałęźny 3 szt. SPIN 383 

26. Połączenie na izolatorach nN transformatora 1 kpl.  

27. Koszulka termokurczliwa 2 m RPK 18/6 

28. Taśma kablowa czarna 2 m TKUV 50/13 

31. Osłona przeciw ptakom 2 m OIP-21 

32. Osłona przeciw ptakom 3 szt. OSOP 

33. Tablica ostrzegawcza 
Tablica identyfikacyjna 

2 szt. 
1 szt. 

TO 
TID 

1. śerdź strunobetonowa wirowana 1 szt. E-10,5/6 
2. Poprzecznik stacyjny 1 szt. PSts-1 
3. Konstrukcja pod transformator 1 szt. PTrs 
4. Konstrukcja pod podstawy bezpiecznikowe 1 szt. KBs-1 
7. Konstrukcja pod izolatory 1 szt. Kls-9 
11. Element mocowania transf. do podestu 2 szt. EZTs-1 
12. Element mocowania ograniczników przepięć 1 szt. EOs-22 
14. Element zabezpieczenia montera 1 szt. EZs-1 
15. Element pomostu obsługi 1 szt. EPOs-1 
16. Poręcz pomostu obsługi 1 szt. PPOs-1 
17. Deska pomostu obsługi 1 szt.  

21., 22. Obejmy stacyjne 1 kpl.  
23., 24. Obejmy do mocowania podestu 1 kpl.  

25., 26., 27., 
28. 

Uchwyty do kabla, osłona do kabla BE110, 
kolanko do rur 

1 kpl.  

31., 32., 33. Taśma do mocowania 20x0,7, klamry taśmy 
mocującej 

1 kpl.  

34. 

Ustój: 
- element mocowania płyty ustojowej Eus-2p 
2szt. 
- obejma Ous-1a 4szt. 
- płyta ustojowa U-85 3szt. 
- śruba z nakrętką  M16x120 4szt. 
- podkładka kwadratowa fi16 4szt. 

1 kpl. U2a 
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35. Uziemienie stacji: 
a) podłączenie uziemienia na stacji: 
- bednarka ocynkowana 50x4 10m 
- bednarka ocynkowana 25x4 5m 
- przewód LY 70 2m 
- zacisk ZV-1 + M12x25oc+N+PO+PS 2 szt. 
- śruba oc. z nakr., 2 podkł. okr. i 2 spręŜ. 
M10x25 30 szt. 
- taśma mocująca 20x0,4 8m 
- klamerka 7szt. 
a) uziom: 
- bednarka ocynkowana 25x4mm 85m 
- uziom prętowy fi18 dł. 6m 2szt. 
- śruba oc. M10x25 z nakr. podkł. okr. i spręŜ. 
6szt. 
 
 

1 kpl.  
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