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1. Opis Techniczny 

Przedmiotem opracowania jest opracowanie dokumentacji technicznej „ Remontu 

oddziałowej stacji budynkowej SN/nn w miejscowości Warszawa na terenie Ogrodu Botanicznego 

P.A.N.” w celu poprawy bezpieczeństwa oraz pewności zasilania  

Zakres projektowanych urządzeń pokazano na rys. E-02-1 

1.1. Stan istniejącej 

Przedmiotowy zakres inwestycji obejmuje teren działek nr 3/1 tj.: 

Dz. nr 3/1 teren ogrodu botanicznego 

 

  Przedmiotowa stacja transformatorowa stanowi budynek murowany wolnostojący pokryty 

dachówką. Przedmiotowa stacja stanowi zasilanie dla budynków, urządzeń elektrycznych oraz 

infrastruktury technicznej  zainstalowanej na terenie Ogrodu Botanicznego.  

Powodem przeglądu ( wymiany elementów urządzeń) stacji jest zły stan techniczny urządzenia 

stwarzający zagrożenie oraz duża awaryjność. 

 

Na terenie działki usytuowana jest: 

 sieć kablowa średniego i niskiego napięcia,  

 sieć kablowa oświetleniowa terenu,  

 sieć kanalizacji deszczowej, 

 sieć wodociągowa, 

 

1.2. Założenia projektowe  

W celu prawy bezpieczeństwa oraz pewności zasilanie, w zakres planowanej inwestycji  związanej z 

przeglądem wchodzi : 

 Wymiana w polu SN-15 kV Nr 1 rozłącznika wnętrzowego typu LHTCJ 4 oraz podstaw 

bezpiecznikowych na rozłącznik typu OMB-24/BD/275 wraz z napędem 

 Wymiana wyeksploatowanej jednostki  transformatora 15/0,42 kV o mocy 630 kVA na jednostkę 

o takiej samej mocy 630 kVA 

 Wymiana mostu szynowego 3 x AL 80x10 - strona SN-15 kV na odcinek kablowy 3 x XHAKXs 

1x70mm² 

 Wymiana mostu szynowego 4 x AL 80x10 - strona nn-0,4kV na odcinek kablowy typu 2x(4xYKXS 

1x240mm² ) 

 Przegląd pozostałych czynnych pól SN-15 kV 

 Przegląd rozdzielnicy nn-0,4kV 

 Badanie rezystancji uziemienia 

 Badanie pomontażowe nowo zainstalowanej jednostki transformatora 15/0,42 kV 

 Badanie izolacji nowych odcinków kabla SN-15 kV i nn-0,4kV 
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1.2.1. Strefa klimatyczna 

Powyższa lokalizacja zgodnie z PN-75/E-05100 zalicza się do nizinnej I strefy klimatycznej   
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1.2.2. Warunki gruntowe 

Na podstawie prac związanych z realizacją wcześniejszych inwestycji wg. tab. Nr 6 zakwalifikowano 

grunt do rodzaju  - grunt słaby. 

1.3. Podstawa opracowania: 

 Założenia projektowe   

 Uzgodnienie  koncepcji -  P.A.N. 

 inwentaryzacja istniejących urządzeń energetycznych w terenie, 

 podkłady geodezyjne w skali 1:1000 i 1:500 

 ustalenia z inwestorem, 

 obowiązujące przepisy i normy. 

 

1.4. Lokalizacja urządzeń 

Istniejąca oddziałowa budynkowa stacja transformatorowej SN/nn ” jest usytuowana w dz. nr 3/1 

położonej w miejscowości Warszawa na terenie Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Jednostce 

ewidencyjnej 146513_8 Warszawa, Obręb 1-12-15 Warszawa 
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1.5. Stacje transformatorowe 15/0,4 kV  

1.5.1. Istniejąca stacja  transformatorowa SN/nn 20/630-4 - stan istniejący 

Istniejąca budynkowa stacja transformatorowa SN/nn 20/630-4 składa się z: 

 pomieszczenia rozdzielni SN-15 kV 

 pomieszczenia rozdzielni nn-0,4kV 

 Komory transformatora SN/nn 

Rozdzielnia SN-15 kV 

W pomieszczeniu Rozdzielni SN-15 kV zainstalowano 4 polową  Rozdzielnicę SN-15 kV typu RUe-20 3 

pola liniowe oraz 1 pole transformatorowe. Pola liniowe wyposażone sa w rozłączniki wnętrzowe typu 

OR 4/300 natomiast pole transformatorowe ostało wyposażone w rozłącznik typu LHTCJ 4 oraz podstawy 

bezpiecznikowe. Istniejąca stacja zasilona jest kablem ziemnym typu 3xYHdAKx [1x50mm²] ze stacji 

transform. (PZO) KLARYSEW – P.A.N nr [02-1122] 

 

Rozdzielnia nn-0,4 kV 

W pomieszczeniu rozdzielni nn-0,4kV znajduje się 12 polowa rozdzielnica nn-0,4kV  wyposażona w 

odłącznik wnętrzowy typu OW III 10 firmy ZWAE. Rozdzielnica jest zasilona z mostem szynowym AL. 

80/10 z komory trafo. W głównym torze prądowym są zainstalowane przekładniki prądowe typi IPZOT 

800/5 kl.0,5 Sn 15VA. Pola odpływowe stanowią podstawy bezpiecznikowe typu PBD2.  

 

Komora Transformatora SN/nn 

W pomieszczeniu komory transformatora zainstalowana jest jednostka o mocy 630kVA  z 

konserwatorem. Na transformatorze są widoczne liczne wycieki co wiąże się z częstym uzupełnianiem 

oleju, żeby nie doszło do uszkodzenia transformatora. Stacja nie posiada misy olejowej .  

 

1.5.2. Istniejąca stacja  transformatorowa SN/nn 20/630-4 – planowane czynności eksploatacyjne 
/ remont 

Rozdzielnia SN-15 kV 

 

W zakresie planowanej czynności eksploatacyjnej ujęto pole nr 1 transformatorowe SN-15 kV. W 

zakres remontu wchodzi wymiana istniejącego rozłącznika LHTCJ-4 oraz podstawy bezpiecznikowej. Pole 

należy wyposażyć w nowy rozłącznik typu OMB -24/BD/275 łącznie z kompletem podstaw 

bezpiecznikowych oraz napędu. Następnie należy zdemontować most szynowy na odcinku od podstaw 

bezpiecznikowych w polu transformatora Nr 1 do transformatora SN/nN w komorze trafo. Most szynowy 

należy zastąpić odcinkiem kabla izolowanego typu XHAKXS 1x70mm2. Kabel należy układać na ścianie za 

pomocą uchwytów kablowych UKB-2. 

Na końcach kabla należy zastosować głowice kablowe wnętrzowe typu THP-I- 20-CXd 1 70-240. Po 
montażu kabla należy przeprowadzić badania stanu izolacji oraz wynik przedstawić w formie protokołu. 

W pozostałych czynnych  polach należy przeprowadzić przegląd. Głównie sprawdzeniu należy poddać 
połączenia śrubowe mostu szynowego oraz stan izolatorów. Izolatory należy oczyścić z kurzu.  
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Rozdzielnia nn-0,4 kV 

 

Przegląd stanu połączeń mostu szynowego ,  linii kablowych na odpływach oraz stanu syków podstaw 

bezpiecznikowych. Sprawdzić również stan połączeń wyrównawczych. Należy przeprowadzić badanie 

rezystancji uziemienia oraz wynik przedstawić w formie protokołu.  

W przypadku przekraczającej wartości Ra<3,3Ω w celu doprowadzenie do wymaganej wartości , 

należy wbić dodatkowe szpilki. 

 

 Komora Transformatora SN/nn 

 

W celu poprawy bezpieczeństwa , stanu technicznego oraz pewności zasilania należy 

wyeksploatowaną jednostkę transformatora 15/0,42 o mocy S=630kV wymienić na nową o takiej samej 

mocy. Z uwagi na mniejsze gabaryty nowego transformatora należy istniejący odcinek mostu szynowego 

nn AL. 80x10 łączący niskonapięciowa stronę transformatora z odłącznikiem w pomieszczeniu rozdzielni 

nn-0,4 kV ,  wymienić na odcinek kablowy typu 4x(2xYKXS 1x240mm2) po dwie żyły na fazę. Kabel 

układać za pomocą uchwytów kablowych UKB-2. Obudowę transformatora należy połączyć z 

uziemieniem stacji. 

Po montażu nowego transformatora należy przeprowadzić pomontażowe badania nowej jednostki i 

porównać z kartą danych technicznych.  Wyniki przedstawić w formie protokołu. 

UWAGA! 

Należy sprawdzić stan żaluzji w drzwiach wejściowych do komory transformatora  w celu zapewniania 

dobrej wentylacji (chłodzenia ) w komorze . 
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1.6. Ochrona od porażeń 

1.6.1. Uziemienie stacji. 

Stacja posiada uziemienie ochronne i uziemienia robocze średniego i niskiego napięcia wykonane 

w postaci głównej szyny uziemiającej. Wykonana ona jest z płaskownika stalowo-ocynkowanego FeZn 

30x4mm.  Złącza kontrolne łączone są wewnątrz oraz na zewnątrz Stacji 

W stacji do szyny uziemiono: 

 Pola SN bednarką FE/Zn 30x4 [mm2], 

 Rozdzielnicę nN bednarką Fe/Zn 30x4 [mm], 

 Kadź transformatora bednarką Fe/Zn 30x4 [mm2], 

 Drzwi, stacji– 1xLgY 1x16 [mm2]+ 1xLgY 1x35 [mm2] 

 

1.6.2. Sieci SN-15 kV – UZIEMIANIE 

Uziemienie stacji 

Do obliczeń przyjęto 

It/t = 250 A/ 1s 

Ib/t = 2000A / 0,3s 

Iz = 0,2x250A = 50A 

UTP = 117V 
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RE – rezystancja uziemienia  

UTP – największe dopuszczalne napięcie dotykowe rażeniowe ( dla tF = 1s wg. normy PN-EN 50522:2011) 

tF – czas przepływu prądu rażeniowego ( tF = 1s) 

Iz -  prąd ziemnozwarciowy (Iz = 40A) – resztkowy po kompensacji 

IE – prąd uziomowy (dla sieci skompensowanych ) 

I”
k1 – początkowy prąd zwarcia faza – ziemia  

r -  współczynnik redukcyjny linii trójfazowej ( dla linii napowietrznych r = 1) 

kp – współczynnik korekcyjny poprawkowy 

RE’ – wartość uziemienia po uwzględnieniu współczynnika korekcyjnego poprawkowego  

 

PN-EN 50522:2011 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu 

wyższym od 1 kV (oryg.). Wprowadza: EN 50522:2010 [IDT].  

PN-EN 61936-1:2011/AC:2011 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 

wyższym od 1 kV − Część 1: Postanowienia ogólne (oryg.). Wprowadza: EN 61936- 1:2010/AC:2011 [IDT].  
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Obliczenia: 

Uziom poziomy

L.p. V d h l Rp

[-] [Ω/m] [m] [m] [m] [Ω]

1 300 0,025 0,8 30 17,06

Uziom pionowy

L.p. V d l Rpi

[-] [Ω/m] [m] [m] [Ω]

1 300 0,025 3 87,27

Wypadkowa

L.p. Rp Rw

[-] [Ω] [Ω] n [Ω]

1 17,06 87,27 6 2,75

Rpi

FeZn 30x4mm -dł.=18m

Pręt ocynk dł.= 3m

hd
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 uziom poziomy, wykonany z bednarki FeZn 40x5mm o długości l=18m ułożonej na głębokości 0,8m 

(rezystywność gruntu przyjęto na poziomie m 300V ):  

 uziom pionowy współpracujący z w/w uziomem, o wypadkowej długości l=3m, przy rezystywności 

gruntu m 300V : - należy wykonać uziom pionowy w postaci 6 szpilek  o długości l=3m. 
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1.7. Uwagi ogólne. 

Całość robót należy wykonać zgodnie z: 

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( Dz. U. nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami), 

2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dbnia 4 maja 2007r w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ( Dz.U. nr 93, poz. 623 z 2007 r.) 

3. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. 

4. Warunków usunięcia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa 

5. Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. TOM 5; TOM 6; TPOM 7 

6. Wizji lokalnej. 

7. PN-75/E-05100 – Elektroenergetyczne Iinie napowietrzne . Projektowanie i budowa 

8. P-SEP-E-0001 – Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 

9. N-SEP-E-003 – Elektroenergetyczne Iinie napowietrzne . Projektowanie i budowa 

10. N-SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

11. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

12. PN-HD 60364-4-442 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewniania bezpieczeństwa. 

Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć 

doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia. 

13. Oraz zgodnie z wymaganiami PBUE. 

14. Zalecenia Opinii ZUD 

15. Raychem „Osprzęt kablowy dla elektroenergetyki” 

16. Tele – Fonika Kable„Kable i przewody elektroenergetyczne” 
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2. Zestawienie materiałów – tabela montażowa 
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3. Zestawienie materiałów – demontaż 

 

Rodzaje przewodów /kabli 

L.p. Element Typ JM Ilość 

1 Rozłącznik   LHTCJ 4 Kpl. 1 

2 Podstawy bezpiecznikowe  Kpl. 1 

3 Szyny AL. 80/10   

4 Transformator  S=630kVA Kpl. 1 
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4. Rysunki             

4.1. Schemat ideowy sieci SN-15kV     rys. E-03-1 
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5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I  OCHRONY  ZDROWIA 
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Podstawą opracowania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 
 

 ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami art. 20 pkt 1.1b;art. 21 a pkt. 
4.1.a) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 § 
1 i § 2. 
 

 

Lesznowola , dnia ……………………….. 
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OPIS  DO  INFORMACJI  DOTYCZĄCEJ  BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA REMONTU 

URZĄDZEŃ W ODDZIAŁOWEJ BUDYNKOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nn  USYTUOWANEJ NA 

TERENIE  OGRODU BOTANICZNEGO W POWSINIE. 
 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 
 
    1.1    Zakresem robót zamierzenia budowlanego objęte jest wykonanie przeglądu urządzeń w 

budynkowej stacji transformatorowej: 
W skład w/w robót wchodzą : 

a) roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
b) prace rozbiórkowe 

 odłączenie i demontaż transformatora 

 demontaż rozłącznika w polu SN-15 kV transformatora 
c) Prace montażowe w stacji transformatorowej  

 prace ziemne związane z wykonanie wykopów - poprawa uziemienia  

 układanie bednarki - uziom otokowy 

 montaż transformatora 

 wprowadzenie i podłączenie do rozdzielnicy SN linii kablowych 

 wprowadzenie i podłączenie do rozdzielnicy nn linii kablowych 

 zasypywanie rowów kablowych 

 zagęszczenie gruntu  

 
1.2 Kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 
 
 
Zakres prac podzielono na 5 etapy  : 
 

Etap I  – prace rozbiórkowe 
Etap II – prace przygotowawcze 
Etap III – prace ziemne związane z poprawa uziomu stacji;  
Etap IV – prace montażowe i podłączeniowe 
Etap V – próby i pomiary 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 
      Na terenie przewidzianym do budowy przedmiotowej sieci energetycznej występują obiekty 

budowlane tj. 

 istniejąca sieć kablowa niskiego napięcia 

 istniejąca sieć kablowa telekomunikacyjna 

 istniejąca sieć oświetlenia  terenu 

 istniejąca sieć kanalizacyjna 

 istniejąca sieć wodociągowa 
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3. Elementów zagospodarowania terenu lub działki , które mogą stwarzać  
    zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie : 

 brak 
 

4. Elementy dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

 
Elementy stwarzające zagrożenie 

 montaż elementów wielkogabarytowych – średnia skala zagrożenia 

 wprowadzanie i podłączenie kabli – niska skala zagrożenia 

UWAGA! 

 Prace związane z wykonywaniem prac w pobliżu i na urządzeniach czynnych będących pod 
napięciem należy wykonać po uprzednim uzgodnieniu terminu wyłączenia  oraz 
dopuszczenia do prac z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny 
Jeziorna 

  odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robót w czasie całego okresu prowadzenia 
robót, 

 prowadzenie robót wg. obowiązujących przepisów BHP. 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 
 

 Szkolenie i instruktaż pracowników przed przystąpieniem do wykonywania robót przy 
budowie sieci energetycznej wykonuje kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi 
w tej specjalności z prowadzeniem książki szkoleń na budowie, w której prowadzi się 
zapisy tematu szkolenia.  

 Przy prowadzeniu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót, należy 

zapoznać ich z instrukcją BHP na stanowiskach pracy, sprawdzić aktualność zaświadczeń 

kwalifikacyjnych ( do 1kV). 

 Kierować do danego rodzaju prac budowlanych czy transportowych pracowników o 
odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. Stosować odpowiedni sprzęt i 
narzędzia do danego rodzaju robót.  

 Kierownik budowy winien  zabezpieczyć pracownikom odpowiedni sprzęt BHP i ubrania 
ochronne według rodzaju wykonywanych prac na budowie szczególnie tych 
niebezpiecznych.  

Przedmiotowe szkolenia pracowników wykonywać należy, gdy: 

 pracownik po raz pierwszy wykonuje daną pracę na danym stanowisku pracy – odcinku 
robót, 

 przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynności na stanowisku pracy. 
Wykaz praz szczególnie niebezpiecznych: 
 

 montażowych elementów sieci z udziałem sprzętu ciężkiego, 

 wykonywaniu robót sprzętem mechanicznym, elektronarzędzia, itp. 

 prace w  wykopach o głębokości do 2 m 

 prace na wysokości powyżej 6m 

 prace w pobliżu i na urządzeniach będących pod napięciem 

 Wykonywanie robót  sprzętem mechanicznym w pobliżu urządzeń  będących pod 
napięciem - odległości 
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 prace przy stawianiu słupów (sprzęt BHP i asekuracja drugiego pracownika), 

 zabezpieczenie stanowisk pracy wg. przepisów BHP szczególnie w sąsiedztwie  

 intensywnego ruchu drogowego pojazdów użytkujących drogę. 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikające z  
    budowy sieci energetycznej w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich  
    sąsiedztwie. 
 

      Dla spełnienia wymogów zapobiegawczych niebezpieczeństwu w zakresie BHP w planie BIOZ 
powinny być objęte czynności związane z: 

 
a) spełnieniem wymogów zawartych w rozporządzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie 

BHP przy robotach budowlano-montażowych,  
 
b) spełnienie wymogów rozporządzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych i budowlanych. 

 
c) spełnienie wymogów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. Dz.U. 

97.129.884 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Środki techniczne. 
 

 znakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodne z obowiązującymi normami i 
przepisami 

 zabezpieczanie i znakowanie wykopów otwartych zgodne z obowiązującymi normami i 
przepisami 

 zabezpieczenie elementów wielkogabarytowych jak żerdzie, bębny kablowe w sposób 
uniemożliwiający przemieszczanie 

 zabezpieczenie odpowiedniego sprzętu BHP dla danego rodzaju robót, 

 stosowanie odpowiedniego sprzętu i maszyn budowlanych  do danej technologii robót, 

 stosowanie sprzętu posiadającego aktualne badania techniczne i dozorowe, 

 zatrudnianie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robót, 

 prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy. 
 
Ponadto należy przewidzieć: 

  wyznaczenie osoby do wykonania oznakowań, sygnalizacji i koordynacji ruchu    
drogowego i utrzymania tych oznakowań w odpowiednim stanie , 

 zabezpieczenie stałej łączności i stałego dozoru osobowego dla nadzoru nad robotami 
budowlanymi od strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na zakłócenia w 
robotach budowlanych, zakłócenia ruchu drogowego na odcinku robót, usuwania kolizji, 
zagrożeń w zakresie BHP  pożaru, awarii itp., 

 przestrzeganie postanowień zawartych w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia 
sporządzonego przez kierownika budowy. 
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6. Oświadczenie 

        

            

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że dokumentacja techniczna  „ Remontu urządzeń w oddziałowej stacji budynkowej 

SN/nn na terenie Ogrodu Botanicznego w Powsinie”   została wykonana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Projektant : 

inż.  Krzysztof Bruczyński 
Uprawnienia budowlane do projektowania i 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i  

elektroenergetycznych 

upr. bud. MAZ/0147/PWOE/08 
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7. Uprawnienia projektanta 
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8. Zaświadczenie POIIB projektanta 
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9. Karty Katalogowe 

9.1. Karta katalogowa rozłącznika SN-15 kV LHTCJ 


