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1. Podstawa opracowania
Podstawą niniejszego Standardu są:
 normy i dokumenty związane wg Załącznika nr 1,
 powszechnie uznane zasady wiedzy technicznej.
2. Zakres stosowania
2.1.

Standard techniczny nr 12/2015 - rozdzielnia 110 kV w układzie trójwyłącznikowym 3W,
do zastosowań specjalnych w TAURON Dystrybucja S.A. 1 (dalej: Standard) zawiera
podstawowe zasady i wymagania techniczne, które powinny spełniać rozdzielnie 110 kV
budowane w układzie trójwyłącznikowym 3W.

2.2.

Standard obowiązuje od dnia jego wprowadzenia stosownym Zarządzeniem Prezesa
Zarządu TAURON Dystrybucja S.A. i należy go stosować w przypadkach budowy,
w układzie trójwyłącznikowym 3W, nowych rozdzielni 110 kV w sieci dystrybucyjnej
TAURON Dystrybucja SA.

2.3.

Rozwiązania odbiegające od wymagań zawartych w Standardzie powinny uzyskać
akceptację Biura Standaryzacji TAURON Dystrybucja S.A. (TD S.A.) zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie procedurami.

2.4.

Zmiana treści oraz wprowadzenie nowych Załączników do niniejszego Standardu jest
dokonywane samodzielną decyzją Dyrektora Departamentu, w kompetencjach którego
leży obszar standaryzacji w TAURON Dystrybucja S.A., o ile zmiany te nie stoją w
sprzeczności
z postanowieniami
obowiązujących
regulacji
wewnętrznych
i wewnątrzkorporacyjnych.
Wskazane zmiany nie są traktowane, jako zmiana samego Standardu. Projekty zmian
Załączników opracowuje i przedstawia w/w Dyrektorowi Departamentu Biuro
Standaryzacji. Kierownik / pracownik Biura Standaryzacji zobowiązany jest przekazać
zmienioną treść Załączników do Biura Zarządu celem opublikowania.

2.5.

W sprawach, w których przed dniem wejścia w życie niniejszego Standardu zawarto
umowę lub wydano warunki przyłączenia, albo w inny sposób powołano się na
dotychczas obowiązujące zasady, stosuje się te dotychczasowe zasady, chyba że strony
umówią się na zastosowanie niniejszego Standardu.

3. Opis zmian
Pierwsze wydanie.
Wszelkie kolejne zmiany treści Standardu oraz jego Załączników rejestrowane będą
w „Karcie aktualizacji Standardu” stanowiącej odrębny dokument i przechowywanej
w komórce merytorycznie odpowiedzialnej za obszar standaryzacji.
4. Cel opracowania
Opracowanie ma na celu określenie zasad i wymagań technicznych przy budowie
nowych rozdzielni 110 kV w układzie trójwyłącznikowym 3W w sieci dystrybucyjnej
110 kV TAURON Dystrybucja S.A.
5. Definicje
Rozdzielnia trójwyłącznikowa 3W (w skrócie - Rozdzielnia 3W) – rozdzielnia 110 kV
dedykowana dla zastosowań specjalnych, wyposażona w:
 jednosekcyjną, trójpolową, trójwyłącznikową rozdzielnicę 110 kV wykonaną
w technologii DT,
 komplet zabezpieczeń,
 uproszczone potrzeby własne 230V AC i 220V DC,
1
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UWAGI:
Kolejność aparatów w polach może ulec zmianie w zależności od
producenta rozdzielnicy i zastosowanej przez niego technologii.

Rozdzielnica 110 kV w wykonaniu napowietrznym hybrydowym (technologia –
DT2) – rozdzielnica wyposażona jest w zintegrowane pola w izolacji gazowej SF6
przystosowane do zabudowy napowietrznej. Wszystkie części czynne, wyłączając szyny
zbiorcze oraz w niektórych wykonaniach przekładniki prądowe, zamknięte są
w aluminiowym zbiorniku, który jest napełniony gazem SF6. Każda faza posiada własną
obudowę. Tak zintegrowane pola wyposażone mogą być w przepusty kablowe lub
napowietrzne, które umożliwiają przyłączenie pola do szyn zbiorczych w wykonaniu

2

Dead Tank (tłumaczenie – moduł kompaktowy w izolacji gazowej)
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tradycyjnym napowietrznym oraz przyłączenie obiektów napowietrznych lub kablowych
110 kV [T5]3.
6. Lokalizacja rozdzielni 3W
Rozdzielnia 3W może być zlokalizowana:
 pod ciągiem liniowym napowietrznym „A” – „B” 110kV z zastosowaniem podejścia
napowietrznego,
 w pobliżu ciągu liniowego napowietrznego „A” – „B” 110kV z zastosowaniem
podejścia kablowego.
Wybór lokalizacji rozdzielni i sposobu podejścia (napowietrzne lub kablowe) do ciągu
liniowego „A” – „B” zależy, między innymi, od:
 rodzaju linii napowietrznej (jednotorowa, dwutorowa),
 możliwości pozyskania terenu (obok lub w pobliżu linii 110 kV)
 wytrzymałości słupa i fundamentów dla montażu głowic kablowych z ogranicznikami
przepięć dla rozwiązania z podejściem kablowym.
Przykładowe lokalizacje rozdzielni 3W przedstawiono w Załączniku nr 2.
6.1.

Warunki środowiskowe dla rozdzielni 3W
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Maksymalna temperatura otoczenia
400C
Średnia temperatura mierzona przez okres 24 godz.
350C
Minimalna temperatura otoczenia
-300C
Wilgotność powietrza mierzona w okresie 24 godz. nie przekracza 95%
Wysokość nad poziomem morza nie przekracza
1000 m
Ciśnienie atmosferyczne
920÷1020 hPa
Grubość warstwy lodu
10 mm
Parcie wiatru odpowiadające prędkości 34 m/s
700 Pa
Poziom izokerauniczny
27 dni/rok
Poziom zabrudzenia zgodnie z [NE11]
I, II lub III
Zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem siarki
32 g/m3
Poziom nasłonecznienia
1000 W/m2

6.2.

Wymagania wodno – gruntowe

6.2.1.

Budowa geologiczna
Dla terenu rozdzielni 3W należy przeprowadzić rozpoznanie geologiczne oraz ustalić
geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych [U14].

6.2.2.

Warunki hydrogeologiczne
W niektórych przypadkach zachodzi konieczność opracowania dokumentacji
hydrogeologicznej [U6]. Dokumentacja ta powinna odpowiadać wymogom stosownego
rozporządzenia Ministra Środowiska [U16], a przede wszystkim powinna zwierać
ustalenia niezbędne do ustanowienia strefy ochronnej (w tym m.in. określenie warunków
hydrogeologicznych i zdolności ochronnych nadkładu warstwy wodonośnej w całym
obszarze zasilania ujęcia, analizę zmiany jakości wody oraz granice terenu ochrony
pośredniej).

6.2.3.

Własności fizyko – mechaniczne gruntów
W celu prawidłowego zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, w szczególności
związanych z posadowieniem budynków i budowli, należy określić własności fizyczne i
mechaniczne gruntów.

Tu i dalej - w nawiasach kwadratowych oznaczono odwołania do dokumentów wyszczególnionych w Załączniku nr 1
do niniejszego Standardu.
3
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Do właściwości fizycznych gruntów, o podstawowym znaczeniu, w określaniu ich
przydatności do celów budowlanych zaliczamy: gęstość pozorną, porowatość,
uziarnienie, stopień zagęszczenia, stopień plastyczności, wilgotność i współczynnik
filtracji (wodoprzepuszczalność).
Do właściwości mechanicznych gruntów zaliczamy: wytrzymałość na ściskanie
i ścinanie, ściśliwość gruntu, kąt stoku naturalnego.
W celu prawidłowego przedstawienia własności fizyko mechanicznych należy
opracować karty otworów geotechnicznych, przekrój geotechniczny, tabelaryczne
zestawienie wartości parametrów warstw geotechnicznych, wyniki badań
laboratoryjnych oraz wykresy uziarnienia gruntów. Powyższe należy wykonać stosownie
do potrzeb. W części opisowej należy dokonać oceny przydatności gruntów do celów
budowlanych.
Stosownie do uzyskanych wyników, w szczególności dla przypadków gruntów
nienośnych lub słabonośnych, należy dokonać analizy celem określenia
najkorzystniejszego finansowo sposobu posadowienia obiektów np. poprzez wymianę
gruntów, wzmocnienia gruntów lub palowania pod fundamenty obiektów budowlanych.
Dokumentacja badań podłoża gruntowego powinna być zgodnie z Polskimi Normami
[N1], [N2].
6.2.4.

Makroniwelacja
Teren projektowanej rozdzielni 3W powinien być równy z zalecanym spadkiem od 1%
do 6%. Kształtowanie terenu należy przeprowadzić w taki sposób, aby zabezpieczyć
teren rozdzielni przed możliwym zalaniem wodą opadową i roztopową. Powierzchnia
zniwelowanego terenu powinna sięgać, co najmniej 1,1 m poza obrys ogrodzenia
rozdzielni.
Do ukształtowania terenu nie należy używać ziemi roślinnej. Bilans robót ziemnych
(wykopy, nasypy) powinien być zbliżony do zera, wliczając w to wykopy pod fundamenty,
kanały kablowe itp.
Przystępując do makroniwelacji terenu pod przyszłą budowę rozdzielni i uzbrojenia
terenu należy w pierwszej kolejności wykonać zdjęcie humusu.
Nasypy w robotach makroniwelacyjnych powinny być wykonywane z gruntów
jednorodnych, należy je układać warstwami przez wzgląd na możność dobrego
zagęszczenia, przy czym grubość tych warstw zależy od rodzaju gruntu, od sposobu
zsypywania go na nasyp, sposobu zagęszczania i od sposobu przewożenia.
Grunty różnorodne należy układać w warstwach poziomych na całej szerokości nasypu,
zwracając uwagę na to, aby warstwom gruntu nieprzepuszczalnego nadawać w
przekroju poprzecznym formę dwuspadową o spadku ok 4%. Zachowanie tego warunku
jest konieczne, aby nie dopuścić do powstawania zastoin wodnych. Każdorazowo należy
określić zakres i sposób prowadzenia robót.
Po wykonaniu robót makroniwelacyjnych polegających na wykopach, grunt rodzimy
należy zabezpieczyć przed jego nawadnianiem. Przy wykonywaniu wykopów nie należy
dopuszczać do spływu wód opadowych z otaczającego terenu. Spływ wód do wykopów
nie tylko stanowi poważną przeszkodę w pracy, ale może spowodować obsunięcie się
skarp wykopów, które w szczególności przy wykopach czasowych są dość strome.
Spody wykopów pod fundamenty, w przypadku przekopania poniżej projektowanego
poziomu, powinny być wypełnione np. betonem podkładowym.

6.2.5.

Mikroniwelacja i ostateczne ukształtowanie terenu
Po zakończeniu prac budowlanych (w tym przy obiektach kubaturowych, drogach
wewnętrznych oraz po zakończeniu robót elektroenergetycznych) na pozostałym terenie
rozdzielni należy wykonać mikroniwelację polegającą na ostatecznym ukształtowaniu
terenu.
W zakresie mikroniwelacji należy oczyścić i odgruzować teren z resztek budowlanych
i śmieci. Odgruzowanie należy wykonywać ręcznie. Nie dopuszcza się zazielenia terenu
w obrębie pól.
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Na terenie pól należy stosować geowłókninę + kamień nasypowy. Warstwę nasypową
wykonać z tłucznia o grubości warstwy min. 10 cm z kruszywa granitowego łamanego
lub z innych skał o uziarnieniu 16÷25 mm. Tłuczeń zabudować w obramowaniu
z krawężników betonowych zabudowanych na ławie betonowej. Górny poziom
krawężników dostosować do poziomu terenu,
Tłuczeń układać na geowłókninie o parametrach opisanych w punkcie 8.3.1.
7. Gospodarka wodno – ściekowa na terenie rozdzielni 3W
7.1.

Wymagania ogólne
Rozdzielnię należy zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby nie występowało
zagrożenie związane z możliwością zalania wodą opadową terenu rozdzielni, budynku
oraz kanałów kablowych.
Wody opadowe z dachów, dróg wewnętrznych, drenaży należy odprowadzać do
szczelnej instalacji kanalizacji deszczowej. W przypadku braku możliwości podłączenia
kanalizacji deszczowej do sieci zewnętrznej dopuszcza się odprowadzenie wód
opadowych na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych, skrzynek
rozsączających – jako system rozsączania lub zbiorników retencyjnych otwartych
z odparowaniem.
Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na
teren sąsiednich nieruchomości jest zabroniony.

7.2.

Kanalizacja deszczowa
Kanalizację deszczową należy zaprojektować w oparciu o dokonany bilans ścieków
deszczowych.
Należy wykonać obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymałościowe oraz uzyskać
Warunki Techniczne na zrzut wód deszczowych do kanalizacji i na ich bazie
zaprojektować kanalizację deszczową wraz z przyłączem. W projektowaniu należy
uwzględnić, jeżeli występują, wpływy eksploatacji górniczej.
W przypadku braku możliwości odprowadzenia ścieków deszczowych do zewnętrznej
sieci kanalizacyjnej należy wykonać analizę wykonalności i dobrać odpowiedni system,
który umożliwi prawidłowe odprowadzenie wód opadowych i zabezpieczy rozdzielnię
przed jej zalaniem (np. system rozsączania, studnie chłonne, zbiorniki otwarte do
odparowania, itp.).
W zakresie kanalizacji deszczowej należy uwzględnić:
 odwodnienie dachów budynku rozdzielni,
 odwodnienie dróg wewnętrznych oraz drenaży pod drogami, jeżeli występują,
 odwodnienie drenaży kanałów kablowych,
 odwodnienie drenaży wokół budynków, jeżeli występują.

7.3.

Kanalizacja sanitarna
Na terenie rozdzielni 3W nie przewiduje się kanalizacji sanitarnej.

7.4.

Sieć wodociągowa.
Na terenie rozdzielni 3W nie przewiduje się sieci wodociągowej.

7.5.

Drenaże
W celu obniżenia poziomu wód gruntowych, zmniejszenia parcia hydrostatycznego oraz
zabezpieczenia fundamentów budynku, kanałów kablowych, podbudowy dróg
wewnętrznych, jak również zabezpieczenia przed zalaniem wodami gruntowymi należy
wykonać drenaże.
Stosownie do warunków określonych w dokumentacji geotechnicznej należy wykonać
drenaże:
 kanałów kablowych,
 fundamentów budynku jako drenaże opaskowe,
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dróg wewnętrznych.

Montaż systemu drenarskiego należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.
Wody drenażowe należy zbierać do studni zbiorczych, skąd należy odprowadzać je do
projektowanej kanalizacji deszczowej. Zalecana minimalna średnica przewodów
drenażowych Dz = 126 mm (PCV z filtrem z włókna syntetycznego). Przewody należy
łączyć za pomocą złączek i układać w otulinie warstwy piasków średnioziarnistych.
Podsypka drenażu powinna mieć głębokości 30 cm, natomiast obsypka 25 cm. Każdy
dren należy układać od zaślepionego końca ze spadkiem min. 0,3% w stronę studni
kanalizacyjnej zbiorczej. Dla zabezpieczenia drenażu przed zalaniem w studzienkach
włączeniowych należy wykonać, na przewodzie deszczowym, samozamykające klapy
zwrotne.
W uzasadnionych przypadkach można zrezygnować z budowy drenaży, ale musi to
zostać poparte stosowaną analizą uwarunkowań hydrologicznych.
8. Układ komunikacji drogowej na ternie rozdzielni 3W
Drogi wewnętrzne rozdzielni należy połączyć z drogami publicznymi poprzez zjazd
z drogi publicznej. Parametry dróg należy projektować i wykonać zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w taki sposób, aby umożliwić dojazd i dostęp do budynku
rozdzielni i urządzeń elektroenergetycznych zlokalizowanych na terenie rozdzielni. Drogi
muszą spełniać także wymogi wynikające z przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz
warunków technicznych. Jeżeli zajdzie taka konieczność należy wybudować łącznik
między układem komunikacyjnym rozdzielni, a układem komunikacyjnym dróg
publicznych o parametrach nie gorszych niż układ komunikacyjny rozdzielni.
Na terenie rozdzielni należy przewidywać układ komunikacyjny umożliwiający dojazd
i dostęp do poszczególnych elementów zagospodarowania: pól, aparatury, budynku.
Układ ten musi również umożliwić transport, rozładunek i montaż poszczególnych
aparatów wyposażenia pól. W projektowaniu należy przyjąć wymagania dla dróg
wewnętrznych o kategorii obciążenia ruchem min. KR2.
Zjazd z dróg publicznych należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi
uzgodnionymi z Zarządcą Drogi. Zalecane promienie łuków poziomych wewnętrznych
na zjeździe z drogi publicznej - 12 m. Na terenie stacji minimalne łuki poziome
wewnętrzne – 6 m, w miejscach szczególnych dopuszcza się ich pomniejszenie jednak
nie mniej niż wynika to z konieczności dojazdu do aparatury elektroenergetycznej.
Wszystkie drogi wewnętrzne stanowiące jednocześnie drogi pożarowe muszą spełniać
parametry wynikające z przepisów szczegółowych.
Podstawowe zalecane szerokości dróg głównych wewnętrznych - 6 m, dojazd do
aparatury - nie mniej niż 3,5 m. Należy zachować skrajnię poziomą – szerokość drogi +
0,5 m z każdej strony, skrajnię pionową nie mniej niż 4,2 m. W projektowaniu należy
uwzględnić dodatkowe odległości od aparatów elektroenergetycznych znajdujących się
pod napięciem. Maksymalne nachylenie dróg wewnętrznych należy przyjmować jak dla
dróg pożarowych 5%.
W projektowaniu i wykonawstwie dróg wewnętrznych należy uwzględnić:
 przeznaczenie drogi,
 przewidywane obciążenie – minimalna kategoria ruchu KR2,
 warunki geotechniczne podłoża gruntowego i głębokości przemarzania,
 analizy ekonomiczne.
Drogi dojazdowe i place należy obramować krawężnikami ulicznymi, natomiast chodniki
obrzeżami chodnikowymi.
8.1.

Podłoże gruntowe
Konstrukcja nawierzchni powinna być wykonana na podłożu niewysadzinowym grupy
nośności G1.
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Warunki te spełniają następujące grunty:
 rumosze (niegliniaste),
 żwiry i pospółki,
 piaski grubo-, średnio- i drobnoziarniste,
 żużle nierozpadowe.
Takie podłoże gruntowe należy tylko dogęścić do wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 1,0.
Pozostałe podłoża, gdzie występują grunty wątpliwe, mało wysadzinowe i bardzo
wysadzinowe, powinny być doprowadzone do grupy nośności G1.
W celu doprowadzenia podłoża nawierzchni do grupy nośności G1, a zakwalifikowanego
do jednej z grup G2, G3 lub G4, należy zastosować wymianę warstwy gruntu podłoża
na warstwę materiału niewysadzinowego. Do wymiany może być użyty żużel, łupek,
kruszywa naturalne (żwir, pospółka) o parametrach: Is ≥ 1,0; CBR > 20%. Warstwa ta dla
podłoża G2 powinna wynosić 30 cm.
W przypadku podłoża G3 i G4 należy je wzmocnić geosyntetykiem przy wymianie
warstwy gruntu o grubości min. 40 cm.
8.2.

Konstrukcja nawierzchni
Po wykonaniu koryta drogowego istniejące podłoże gruntowe należy dogęścić do
wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 1,0.
Konstrukcje nawierzchni powinna spełniać wymogi stosownych przepisów [U15].
Przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni należy przyjąć założenie, że teren
zniwelowany w każdym punkcie koryta drogowego, po wykonaniu warstwy
wzmacniającej, powinien posiadać następującą charakterystykę na powierzchni korony
robót ziemnych:
 wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 1,0,
 wtórny moduł odkształcenia E2 > 100 MPa z obciążenia płytą VSS, Ø 30 cm,
 stosunek modułów E2/E1 < 2,2.

8.2.1.

Przykładowa nawierzchnia drogowa KR2 na podłożu gruntowym G1
Nawierzchnia drogowa KR2 na podłożu gruntowym G1 powinna składać się
z następujących warstw:
 8 cm - warstwa ścieralna z brukowej kostki betonowej wibroprasowej,
 3 cm - podsypka piaskowo-cementowa 4:1 [N22],
 10 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa mineralnego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie wg kryteriów mieszanki optymalnej [N25],
 15 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa mineralnego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie wg kryteriów mieszanki optymalnej [N25].
Podbudowa z kruszywa mineralnego może być zastąpiona podbudową z chudego
betonu (C8/10) grubości 15 cm [N20].
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Uwaga:
Gdy w podłożu G1 występują piaski średnie i drobne, należy zastosować warstwę separującą
z geowłókniny..

8.2.2.

Przykładowa nawierzchnia drogowa KR2 na podłożu z gruntów wątpliwych G2
Nawierzchnia drogowa KR2 na podłożu gruntowym G2 powinna składać się
z następujących warstw:
 8 cm - warstwa ścieralna z brukowej kostki betonowej wibroprasowej,
 3 cm - podsypka piaskowo-cementowa 4:1 [N22],
 10 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa mineralnego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie wg kryteriów mieszanki optymalnej [N25],
 15 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa mineralnego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie wg kryteriów mieszanki optymalnej [N25],
 30 cm - warstwa wzmacniająca i mrozoochronna z łupka, żużla lub kruszywa
naturalnego (żwir, pospółka) o parametrach: Is ≥ 1,0; CBR > 20%.
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8.2.3.

Przykładowa nawierzchnia drogowa KR2 na podłożu z gruntów wysadzinowych G3 i G4
Nawierzchnia drogowa KR2 na podłożu gruntowym G3 i G4 powinna składać się
z następujących warstw:
 8 cm - warstwa ścieralna z brukowej kostki betonowej wibroprasowej,
 3 cm - podsypka piaskowo-cementowa 4:1 [N22],
 10 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa mineralnego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie wg kryteriów mieszanki optymalnej [N25],
 15 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa mineralnego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie wg kryteriów mieszanki optymalnej [N25],
 40 cm - warstwa wzmacniająca i mrozochronna z łupka, żużla lub kruszywa
naturalnego (żwir, pospółka) o parametrach: Is ≥ 1,0; CBR > 20%.

8.2.4.

Przykładowa nawierzchnia chodnika
Chodniki powinny składać się z następujących warstw:
 8 cm - warstwa ścieralna z brukowej kostki betonowej,
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 3 cm - podsypka piaskowo-cementowa 4:1 [N22],
 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa mineralnego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie wg kryteriów mieszanki optymalnej [N25].
Chodnik należy zamknąć obrzeżem chodnikowym.
Spadek poprzeczny chodników powinien wynosić 2%.

8.2.5.

Uwagi dodatkowe
Przy złych warunkach wodnych zaleca się wprowadzić warstwę odsączającą
z gruboziarnistego piasku lub żwiru o grubości 15 cm [N22].
Warstwa odsączająca oraz dren francuski stanowić będą system odwodnienia
wgłębnego.
Dren francuski należy wykonać z geowłókniny igłowanej wypełnionej żwirem płukanym
16/31,5 lub kruszywem nielasującym się o frakcji 31,5/63. Podstawową zaletą drenu
francuskiego jest doskonały transport wody do odbiornika, co nawet, przy minimalnym
spadku podłużnym, zapewni należyte funkcjonowanie drenażu.
W przypadku występowania w podłożu gruntów wątpliwych lub wysadzinowych
nawierzchnia powinna być sprawdzona czy spełnia warunek mrozoodporności.

8.3.

Wytyczne materiałowo-technologiczne
Materiały wchodzące w skład budowanych konstrukcji muszą odpowiadać wymogom
zawartym w odpowiednich normach i przepisach.
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Należy stosować tylko materiały posiadające atesty i aprobaty techniczne. Wszystkie
materiały użyte do budowy muszą posiadać atest producenta o spełnieniu wymogów
odpowiednich norm państwowych oraz posiadać aprobatę techniczną IBDiM.
8.3.1.

Warstwa separująco-odcinająca – geowłóknina
Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdarć, dziur i przerw
ciągłości, z dobrą sczepnością z gruntem drogowym.
Należy stosować geowłókninę o podstawowych parametrach nie gorszych niż:
 masa powierzchniowa >300 g/m2,
 wytrzymałość na rozciąganie wszerz pasma >14 kN/m,
 wytrzymałość na przebijanie w warunkach badania CBR >4000 N,
 wodoprzepuszczalność przy obciążeniu 2 kPa, prostopadłym do geowłókniny
>100 m/dobę,
 umowny wymiar porów O90% <0,05.

8.3.2.

Warstwa wzmacniająca – odsączająca
Materiały użyte do wykonania warstwy wzmacniającej (odsączającej) powinny spełniać
następujące wymagania:
 wodoprzepuszczalność – wartość współczynnika filtracji „k” powinna być większa
od 8 m/dobę,
 zagęszczalność – użyte materiały powinny mieć wskaźnik różnoziarnistości U > 5,
 szczelność, określona zależnością: D15/d85 < 5.
gdzie:
D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odsączającej
d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża




wskaźnik piaskowy WP > 35
laboratoryjny wskaźnik nośności (CBR) po 4 dobach nasycenia wodą W noś > 15%.

Mieszanka kruszyw naturalnych stosowana do wykonania warstwy wzmacniającej
powinna spełniać wymagania normy [N22] (żwir i mieszanka).
Zagęszczenie należy wykonywać do osiągnięcia wyników:
 wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 1,0,
 wtórny moduł odkształcenia E2  100 MPa,
 moduł odkształcenia Io < 2,2.
8.3.3.

Podbudowa z kruszywa mineralnego
Materiałem do wykonania podbudów z kruszyw mineralnych stabilizowanych
mechanicznie powinno być kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od
8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek
gliny. Warstwę podbudowy należy wykonać w zależności od typu konstrukcji nawierzchni
z kruszywa łamanego niesortowanego 0/31,5 i 0/63 o uziarnieniu ciągłym.
Kruszywo powinno spełniać wymagania normy [N25] odpowiednio do podbudowy
zasadniczej jak i pomocniczej.
Zagęszczenie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu
odkształcenia E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 spełnia warunek:
E2/E1  2,2.
Kontrolę nośności i zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytą o średnicy
30 cm [N26].
Wartość wtórnego modułu odkształcenia powinna wynosić:
 dla dróg, placów i parkingów E2 ≥ 140 MPa,
 dla chodników E2 ≥ 80 MPa.
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8.3.4.

Nawierzchnie, chodniki z kostki brukowej
Kostkę należy układać na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami
wynosiły od 2 do 3 mm i ok 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki
szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych
kostek i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych należy stosować wibratory płytowe
z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem
i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej
w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznych kształtek. Do zagęszczania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię.

8.3.5.

Kolorystyka stosowanych materiałów
Drogi i place zaleca się wykonać z kostki o grubości 8 cm koloru szarego. Kostkę układać
dłuższym bokiem prostopadle do krawężnika.
Parkingi i zjazdy wykonać z kostki koloru bordowego.
Stanowiska postojowe na parkingu wyznaczyć kolorem kostki.
Chodniki należy wykonać z kostki o grubości 8 cm koloru szarego.

8.3.6.

Krawężniki uliczne – wymagania
Do wykonania obrzeży dróg, placów, parkingów należy użyć krawężników ulicznych
jednowarstwowych w gatunku I o wymiarach 15x30x100 cm, a w przypadku
wykonywania łuków o promieniu mniejszym od 15 m, krawężników łukowych
o wymiarach 15x30 cm.
Przy budowie krawężników ulicznych należy stosować następujące zasady:
a) Wysokość krawężnika od strony jezdni powinna wynosić 12 cm.
b) Niweleta podłużna powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni drogi.
c) Tylna ściana krawężnika od strony chodnika po ustawieniu powinna być obsypana
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym.
d) Na łukach stosować krawężniki łukowe. Łuki o promieniu powyżej 15 m można
wykonywać z krawężników prostych.
e) Krawężniki należy zabudować na ławach z betonu C12/15 zdylatowanych co 25 m.
f) W razie potrzeby elementy przyciąć przecinarką tarczową. Kąty wypukłe i wklęsłe
złączy ukształtować ścinarką tarczową. Wyrównywanie za pomocą zaprawy jest
zabronione. Wypełnianie spoin zaprawą jest zabronione. Szerokość szczelin między
krawężnikami nie może przekraczać 4 mm.

8.3.7.

Obrzeża chodnikowe – wymagania
Do wykonania robót należy użyć obrzeże betonowe proste o wymiarach 8x25x100 cm
lub 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. Klasa betonu nie niższa niż
B25.

9.

Ogrodzenia i zabezpieczenia ochronne
Obiekt rozdzielni należy w całości wygrodzić od terenów zewnętrznych poprzez budowę
ogrodzenia z zabudowanymi bramami i furtkami. Ogrodzenie stanowi system
zabezpieczenia rozdzielni. Ogrodzenia powinny być wykonanie jako panelowe stalowe
lub betonowe.
Należy zapewnić minimalną wysokość ogrodzenia 2,0 m powyżej poziomu terenu

9.1.

Ogrodzenie panelowe stalowe
Podstawowymi elementami ogrodzenia panelowego są:
1)

Słupki stalowe o przekroju prostokątnym nie mniejszym niż 60 x 40 x 2 mm,
mocowane w fundamencie przez ich zabetonowanie. Słupki powinny być zakryte od
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góry kapturem ochronnym.
2)

Panel ogrodzeniowy siatkowy.
Panel ten powinien spełniać następujące wymagania:
 wykonany jako siatka o prostokątnym układzie prętów (oczek), pręty połączone
ze sobą poprzez zgrzewanie wielkoprądowe,
 wymiary panelu (przęsła): L = max. 2500 x H = min. 1800 mm,
 maksymalne wymiary oczka L=50 x H=200 mm (liczba oczek n zależna od
wysokości panelu),
 średnica prętów poprzecznych oraz wzdłużnych min. 5 mm.
Panel ten łączyć ze słupkiem za pomocą: obejmy montażowej stalowej
dostosowanej do przekroju słupka oraz śrub mocujących wykonanych ze stali
nierdzewnej. Wszystkie elementy obejm muszą zapewniać dobre przewodnictwo
prądu elektrycznego pomiędzy słupkiem, panelem i uziemieniem ogrodzenia.

3)

Fundamenty żelbetowe:
 prefabrykowany łącznik betonowy,
 podmurówka prefabrykowana.
Fundament główny słupka należy wykonać jako żelbetowy monolityczny
zwieńczony prefabrykowanym łącznikiem betonowym oraz prefabrykowaną
podmurówką pomiędzy słupkami. Podmurówkę należy wykonać jako elementy
w pełni prefabrykowane.
Prefabrykaty oraz fundamenty monolityczne należy wykonywać z betonu C25/C30
o podwyższonej mrozoodporności, zagęszczonego i wibrowanego mechanicznie.

Ogrodzenie zewnętrzne należy wyposażyć w bramę wjazdową i furtkę wejściową
zamykane na zamek w systemie MasterKey (system klucza generalnego). Przy doborze
klamek należy zachować zasadę: nieruchoma gałka z zewnątrz, od wewnątrz – klamka
niedostępna z zewnątrz.
Bramę wjazdową należy wykonać jako rozwieralną z kierunkiem otwierania do wewnątrz
stacji, dwuskrzydłową, samonośną, ręcznie otwieraną o świetle wjazdu min. 6000 mm
oraz o wysokości min. 2000 mm.
Furtkę należy wykonać w układzie bramowym (za słupkiem skrzydła bramy)
z kierunkiem otwierania furtki do wewnątrz stacji. Wymiary furtki w świetle: szerokość
min.1000 mm, wysokość min. 2000 mm. Kąt otwarcia furtki min. 90 stopni.
Wypełnienie bramy i furtki stanowią wyłącznie elementy pionowe (profile prostokątne).
Należy przewidzieć rozwiązania skutkujące utrudnieniem demontażu ogrodzenia przez
osoby nieupoważnione.
Słupki, panele ogrodzenia powinny umożliwiać przymocowanie uziemienia. Elementy te
powinny być zamontowane fabrycznie.
Ogrodzenie należy uziemić. Uziemienie to pełni rolę uziemienia ochronnego. Uziom
należy wykonać jako oddzielny od uziomu stacji i prowadzić go na zewnątrz ogrodzenia.
Wszystkie elementy ogrodzenia panelowego – panele, słupki, obejmy montażowe
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową o grubości min. 85 μm
przez proces cynkowania ogniowego.
Do ogrodzenia należy zamontować elementy zabezpieczające przed dostaniem się na
teren obiektu osób nieupoważnionych. Takimi elementami są: druty kolczaste typu
Concertina montowane do słupków oraz grzebienie kolczaste kontowane do furtek
i bram.
Do elementów ogrodzenia należy zamontować tablice informacyjno-ostrzegawcze
zgodnie z wymaganiami określonymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Przykładowe rozwiązanie ogrodzenia panelowego stacji przedstawiono na poniższym
rysunku.
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9.2.

Ogrodzenie betonowe
Ogrodzenie betonowe należy wykonać z prefabrykowanych elementów żelbetowych.
Należy zapewnić minimalną wysokość ogrodzenia 2,0 m powyżej poziomu terenu,
dodatkowo należy zamocować na słupkach odkosy wraz drutem kolczastym typu
Concertina. Słupki żelbetowe o wymiarach min. 16x16 cm i wysokości minimalnej 2,5 m.
Wypełnienie przestrzeni między słupkami z płyt żelbetowych prefabrykowanych
o wymiarach 200x50x5 cm. Słupki należy posadowić w fundamencie wykonanym
z betonu min. C25/30. Głębokość posadowienia fundamentów oraz ich gabaryty
dostosować do warunków miejscowych w tym głębokości przemarzania gruntu.
W gruncie pod pierwszą płytą należy wykonać podmurówkę o minimalnej głębokości 50
cm. Wszystkie elementy betonowe prefabrykowane stykające się z gruntem należy
zabezpieczyć przeciwwilgociowo masą bitumiczną. Na co trzecim przęśle należy
zamocować tabliczkę ostrzegawczą.
Przykładowe rozwiązanie ogrodzenia betonowego z drutem kolczastym przedstawiono
na poniższym rysunku:
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9.2.1.

Bramy i furtki
Bramy i furtki należy wykonywać zgodnie z punktem 9.1.

10. Budynek rozdzielni 3W
10.1.

Lokalizacja budynku
Budynek na działce należy lokalizować uwzględniając uwarunkowania terenowe oraz
wynikające z przepisów prawa miejscowego lub na podstawie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym [U3] oraz obowiązujących warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie [U10].
W przypadku, gdy dla danego obszaru istnieją uchwalone i aktualne Plany Miejscowe,
należy obiekty projektować i lokalizować zgodnie z treścią Planu.
W przypadku, gdy dla danego obszaru brak jest aktualnych Planów Miejscowych, należy
uzyskać decyzję o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu lub decyzję
o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego.
Każdorazowo należy spełnić wymagania w zakresie odległości budynków od granic
działki uwzględniając uwarunkowania wynikające z warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie oraz norm, w tym w szczególności,
dotyczących odległości od aparatury WN.
Budynek powinien posiadać jedno wejście główne poprzez wiatrołap do pomieszczenia
technologicznego rozdzielni. Do wejścia do budynku należy zapewnić dojście
chodnikiem. Chodniki i wejścia należy projektować i wykonać w taki sposób, aby można
było swobodnie transportować urządzenia stanowiące wyposażenie budynku rozdzielni.

10.2.

Wymagania ogólne budynku
1)

Budynek należy usytuować w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy działki,
natomiast jeżeli ściana od granicy działki nie posiada otworów okiennych, to
w odległości nie mniejszej niż 3 m.

2)

Wygląd zewnętrzny budynku powinien być zgodny z wymaganiami stawianymi
przez Plan Miejscowy, Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu lub
Decyzją o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego.
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3)

Budynek należy lokalizować na terenie zamkniętym wydzielonym ogrodzeniem
z układem bramy i furtki wejściowej. Budynek powinien być zabezpieczony
systemem ochrony obiektów.

4)

Budynek rozdzielni jest budynkiem bezobsługowym i nie jest przeznaczony na
stały pobyt ludzi.

5)

Budynek wykonać w całości jako jedną strefę pożarową.

6)

Fundamenty należy posadowić poniżej poziomu przemarzania gruntów.

7)

Przy budowie budynku rozdzielni należy stosować tylko materiały niepalne
o odpowiedniej klasie reakcji na ogień [N27], natomiast elementy budynku
odpowiednie do jego klasy odporności pożarowej [U10].

8)

Budynek należy wykonać w technologii prefabrykowanej [T9]:
 budynek skonstruowany z izolowanych termicznie prefabrykowanych
przestrzennych elementów żelbetowych składających się z piwnic kablowych,
segmentów i płyt budynku oraz stropodachu – płyt żelbetowych opartych
swobodnie na ścianach,
 ściany nośne – prefabrykowane żelbetowe izolowane termicznie,
 fundamenty i ściany fundamentowe (piwnica kablowa) – prefabrykowane
żelbetowe, w których osadzone są systemowe wodoszczelne przejścia na kable
według wytycznych technologicznych. W najniższym punkcie wykonać rząpie
do odpompowywania wody,
 stropodach – prefabrykowany żelbetowy izolowany termicznie wełną mineralną,
pokryty papą termozgrzewalną. Dla całego systemu pokrycia dachowego
należy przedstawić aprobatę techniczną.

9)

Wartość współczynnika przenikania ciepła powinna być nie większa niż:
 dla ścian zewnętrznych – 0,45 W/(m2K),
 dla stropodachu - 0,3 W/(m2K),
 dla drzwi zewnętrznych – 1,4 W/(m2K).

10)

Przy projektowaniu budynku należy spełnić warunki normatywne w zakresie nie
przekraczania stanów granicznych nośności poszczególnych elementów.

11)

Sposób fundamentowania należy określić każdorazowo indywidualnie,
dostosowując do wymagań wynikających z dokumentacji geotechnicznej. Zaleca
się, aby budynek posadowić na żelbetowej płycie lub skrzyni fundamentowej,
której konstrukcja ściśle zależy od warunków gruntowych lokalizacji obiektu.

12)

Poziom 0,00 budynku powinien znajdować się 30 cm powyżej poziomu terenu
w rejonie budynku.

13)

Budynek należy wykonać jako jednokondygnacyjny.

14)

Części budynku znajdujące się poniżej poziomu gruntu mają mieć izolację
przeciwwilgociową lub w szczególnych uwarunkowaniach przeciwwodną.

15)

Elewacja budynku musi być ocieplona i wykończona cienkowarstwowym tynkiem
strukturalnym w kolorystyce:
 RAL 7035 (szary jasny) – duże powierzchnie elewacji,
 RAL 7037 (szary średni) – pasy na elewacji, drzwi, stolarka, otwory
wentylacyjne, etc.,
 RAL 7031 (szary ciemny) – cokoliki dolne.
W każdym przypadku projekt wizualizacji elewacji budynku rozdzielni należy
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uzgodnić z TAURON Dystrybucja S.A.
16)

Cokół budynku należy wykonać tynkiem mozaikowym
o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne.

lub

akrylowym

17)

Graniczne wymiary pomieszczeń:

wysokość wewnętrzna budynku – 2.5 m ÷ 3 m,

min. wysokość wewnętrzna piwnicy kablowej – 1,2 m,

18)

Szerokość i wysokość drzwi, w szczególności do pomieszczenia
technologicznego, należy zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby był możliwy
transport urządzeń technicznych, które mają być zainstalowane w tym
pomieszczeniu.

19)

Dojście do budynku należy zapewnić chodnikiem. Chodniki i wejścia należy
wykonać w taki sposób, aby można było swobodnie transportować urządzenia
stanowiące wyposażenie budynku rozdzielni.

20)

Budynek powinien posiadać jedno wejście główne poprzez wiatrołap, który
powinien prowadzić do pomieszczenia technologicznego rozdzielni.

21)

Nad drzwiami wejściowymi do wiatrołapu należy wykonać daszek.

22)

Drzwi w ciągach komunikacyjnych należy wyposażyć w zamki bezpieczeństwa
z dźwignią antypaniczną.

23)

Drzwi z pomieszczeń muszą otwierać się na zewnątrz.

24)

Drzwi zewnętrzne należy wykonać jako ocieplane i antywłamaniowe klasy
min. 4 [N23],

25)

Przed drzwiami zewnętrznymi należy ułożyć wycieraczkę systemową zewnętrzną.

26)

Wokół budynku, na poziomie płyty posadowczej, należy wykonać opaskę
drenażową z odprowadzeniem wody do kanalizacji deszczowej, w szczególnych
przypadkach dopuszcza się możliwość rezygnacji z opaski drenażowej.

27)

Wokół budynku należy wykonać opaskę z płytek chodnikowych lub kostki
brukowej.

28)

Wody opadowe z budynku należy odprowadzić do systemu kanalizacji
deszczowej,

29)

Jeżeli budynek nie znajduje się w strefie ochrony odgromowej rozdzielni, to należy
wyposażyć je w instalację ochrony od wyładowań atmosferycznych.

30)

Dla przejść kablowych zewnętrznych należy projektować przejścia systemowe
wodoszczelne.

31)

Wejście na dach budynku należy wykonać za pośrednictwem metalowej drabinki
ze stałym systemem asekuracji pionowej oraz poziomej na dachu.

32)

System rynnowy należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej.

33)

W budynku rozdzielni (w zależności od potrzeb) należy wykonać następujące
instalacje:
 wentylacji i klimatyzacji,
 oświetlenia podstawowego, miejscowego i awaryjnego,
 odbiorników mocy nN,
 teletechniczne,
 ochrony od porażeń prądem elektrycznym,
 ochrony przeciwprzepięciowej,
 uziemiającą i odgromową.
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10.3.

Pomieszczenia w budynku rozdzielni
Pomieszczenie technologiczne
Pomieszczenie to powinno spełniać następujące wymagania:
 ściany oraz strop pomalowane białą farbą emulsyjną,
 posadzka betonowa wykończona powłoką dostosowaną do charakteru
pomieszczenia,
 podłoga technologiczna o klasie odporności pożarowej REI 30,
 dopuszczalny zakres temperatury: +5C ÷ +30C (możliwość ustawienia
temperatury na +20C),
Wiatrołap



10.4.

posadzka wykończona powłoką dostosowaną do charakteru pomieszczenia
(zalecany gres techniczny grubości min. 12 mm),
zaleca się malowanie ścian do wysokości 1,5 m ponad poziom posadzki w formie
lamperii, pozostałe ściany i strop pomalowane białą farbą emulsyjną,

Instalacje w budynku rozdzielni

10.4.1. Instalacja wodociągowa
Nie występuje.
10.4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Nie występuje.
10.4.3. Instalacja wentylacji i klimatyzacji
Pomieszczenie technologiczne należy wyposażyć w wentylację grawitacyjną oraz
mechaniczną [NE15]. Realizowana powinna być przez wentylator osiowy ścienny lub
dachowy. Dla tych wentylatorów należy zastosować blokadę pracy w przypadku
wystąpienia pożaru. Wszystkie elementy wentylacyjne należy wykonywać ze stali
nierdzewnej. System wentylacji grawitacyjnej należy montować bezpośrednio pod
płaskim stropem, nie dopuszcza się wykonania stropu z obniżeniami i belkami.
Dla potrzeb przewietrzania, wentylacja mechaniczna powinna posiadać funkcję
ręcznego załączania z podtrzymaniem ok. 30 min.
Pomieszczenie technologiczne należy wyposażyć w stosowną klimatyzację ze
sterowaniem ogrzewania i chłodzenia oraz blokadą pracy klimatyzatorów w przypadku
wystąpienia pożaru. Wydajność klimatyzacji należy dobrać stosownie do zysków ciepła
w pomieszczeniu w taki sposób, aby maksymalna temperatura w pomieszczeniu nie
przekraczała 30 OC.
10.4.4. Instalacje oświetlenia
1)

Oświetlenie podstawowe
Oświetlenie podstawowe należy wykonać za pomocą opraw diodowych LED
ewentualnie świetlówkowych (świetlówki kompaktowe lub liniowe T5)
wyposażonych w elektroniczne układy zapłonowe. Oprawy należy podwieszać do
stropu budynku.
Sterowanie oświetleniem należy wykonać za pomocą łączników 1-biegunowych.
Wartość natężenia oświetlenia pomieszczeń w budynku przyjąć zgodnie z normą
[NE18].

2)

Oświetlenie miejscowe
Nad drzwiami wejściowymi do budynku wykonać oświetlenie miejscowe za pomocą
opraw diodowych.
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3)

Oświetlenie awaryjne (oświetlenie drogi ewakuacyjnej, oświetlenie strefy wysokiego
ryzyka) [NE20].
W pomieszczeniu technologicznym należy wykonać oświetlenie strefy wysokiego
ryzyka. Natężenie oświetlenie nie powinno być mniejsze niż 10% natężenia
oświetlenia podstawowego, jednocześnie nie powinno być mniejsze niż 15 lx.
Wymagany czas trwania oświetlenia to min. 2 godziny.
W wyżej wymienionym pomieszczeniu oraz w wiatrołapie należy zabudować
oświetlenie drogi ewakuacyjnej.
Oba rodzaje oświetlenia należy wykonać za pomocą opraw diodowych ewentualnie
świetlówkowych zasilanych z rozdzielnicy potrzeb własnych 220 V DC. Oświetlenie
awaryjne powinno być załączane automatycznie po zaniku napięcia zasilającego
oświetlenie podstawowe lub ręcznie (poszczególne obwody), przełącznikiem
zabudowanym na rozdzielnicy. Układ automatyki załączenia oświetlenia awaryjnego
powinien mieć możliwość wykonania próby oświetlenia awaryjnego.

10.4.5. Instalacje odbiorników 230 V AC.
W budynku należy wykonać instalację odbiorników 230 V AC obejmującą zasilanie
urządzeń:
 klimatyzacji,
 wentylatorów,
 obwodów gniazd 1 – fazowych 16 A,
Dla wszystkich odbiorników należy wykonać niezależne obwody zasilające. Wszystkie
odbiorniki winny być podłączone do obwodu zasilającego na stałe.
10.4.6. Instalacja ochrony odgromowej
Budynek należy lokalizować w strefie ochrony odgromowej rozdzielni. Jeżeli nie ma
takiej możliwości, powinien być wyposażony w indywidualną ochronę odgromową
zrealizowaną za pomocą nieizolowanych zwodów poziomych lub/i pionowych. Zwody
należy łączyć z siatką uziemiającą rozdzielni za pomocą przewodów odprowadzających
ze złączami kontrolnymi.
Zwody i przewody odprowadzające wykonywać z drutu stalowego ocynkowanego
o średnicy min. Ø8 mm, natomiast przewody uziemiające z płaskownika stalowego
ocynkowanego o wymiarach 40x4 mm. Połączenia w części nadziemnej instalacji
powinny być skręcane, natomiast w części podziemnej spawane.
10.4.7. Instalacje ochrony od porażeń
Zasady ochrony od porażeń ujęto w odrębnym standardzie technicznym.
10.4.8. Instalacje teletechniczne
Zasady budowy instalacji teletechnicznych ujęto w odrębnym standardzie technicznym.
10.4.9. Kable i przewody
Wewnątrz budynków stosować kable z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce
polwinitowej na napięcie 0,6/1 kV.
Przejścia kabli i przewodów przez ściany i stropy, należy wykonywać w rurach
ochronnych PCV i uszczelniać przeciwpożarowo za pomocą masy uszczelniającej
pęczniejącej.
10.5.

Przykładowe rozwiązanie budynku rozdzielni 3W
Przykładowe rozwiązanie budynku rozdzielni 3W przedstawiono
w Załączniku nr 2.
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11. Kanały kablowe
Kanały kablowe należy wykonać z prefabrykowanych elementów żelbetowych lub,
w uzasadnionych przypadkach, jako żelbetowe monolityczne. Gabaryty kanałów należy
określić stosownie do ilości projektowanych kabli.
Kanały budowane w drogach należy lokalizować w miarę możliwości prostopadle do
drogi oraz w taki sposób, aby nie były narażone na zalewanie wodami opadowymi
z dróg. Nośność kanałów w tym płyt górnych należy dostosować do przewidywanych
obciążeń jednak nie mniej niż wynika to z przepisów szczegółowych dotyczących dróg
przeciwpożarowych. Nośność kanałów zlokalizowanych w drogach należy określić
w projekcie.
Kanały kablowe zlokalizowane poza drogami należy umiejscowić w taki sposób, aby
krawędzie boczne kanału wystawały o około 80 mm ponad powierzchnię gruntu w celu
zabezpieczenia przed spływającą wodą powierzchniową.
Kanał kablowy, w zależności od rodzaju gruntu winien być ustawiony na podłożu
stabilizującym dostosowanym do lokalnych warunków.
Podłoże stabilizujące, na którym układa się prefabrykaty, stanowią:
 warstwa piasku gruboziarnistego,
 warstwa żwiru lub tłucznia.
Pokrywy kanału kablowego należy wykonywać z betonu o podwyższonej
mrozoodporności, zagęszczonego i wibrowanego mechanicznie. Wymiary pokrywy
kanałowej muszą odpowiadać wymiarom kanału kablowego. Konstrukcja kanału i płyt
powinna uniemożliwiać przesuwanie płyt przykrywających ich w kierunku poprzecznym
(po ich osadzeniu na ściankach kanału)
Dodatkowo pokrywa najazdowa oraz kanał muszą być zabezpieczone na narożnikach
stalowymi okuciami oraz wewnętrznym zbrojeniem.
Odwodnienie kanału kablowego należy wykonać jako klasyczny system drenażowy
składający się z rury perforowanej o średnicy 100 mm umieszczonej pod kanałem
kablowym w jego osi. Długość rury zależna jest od długości kanałów kablowych.
Rurę drenażową należy podłączyć do systemu kanalizacji deszczowej.
W uzasadnionych przypadkach można zrezygnować z budowy drenaży, ale musi to
zostać poparte stosowaną analizą uwarunkowań hydrologicznych.
W głównych ciągach kablowych, na odgałęzieniach tras kablowych oraz przy
podejściach do szafek kablowych należy wykonać przegrody ppoż. Jako przegrody
zastosować zapory ognioochronne o klasie odporności ogniowej EI 120. Lokalizację ww.
przegród należy oznakować, przez pomalowanie czerwoną farbą pokryw kanałów w
miejscach ich występowania.
Przy wejściach do budynku oraz do kanałów należy zabudować przejścia systemowe
wodoszczelne, ognioochronne o klasie odporności ogniowej EI 120. Kable z urządzeń
WN do szafek kablowych należy ułożyć w ziemi.
W ścianach bocznych kanałów należy zabudować drabinki kablowe systemowe
dedykowane dla kanałów zewnętrznych. Drabinki kablowe należy wymiarować w taki
sposób, aby nie przekraczać obciążenia wynoszącego 160 kg na metr długości kanału.
Należy je wykonać z blachy stalowej perforowanej o grubości minimum 2,5 mm. Drabinki
kablowe i wsporniki powinny być cynkowane ogniowo i dodatkowo malowane farbami
ochronnymi.
Wszystkie elementy konstrukcyjne kanałów kablowych stykające się z gruntem należy
zabezpieczyć przeciwwilgociowo izolacją ochronną składającą się z warstwy gruntującej
i izolacyjnej.
Na poniższym rysunku przedstawiono przykładowe rozwiązania konstrukcyjne
zewnętrznych kanałów kablowych:
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12. Rozdzielnica 110 kV - 3W
Rozdzielnicę 3W należy wykonać w technologii DT zgodnie ze schematem strukturalnym
wg punktu 5.
Każde pole liniowe wyposażone jest w moduł kompaktowy w izolacji gazowej (moduł
DT) oraz ograniczniki przepięć od strony linii.
Każdy moduł DT wyposażony jest w następującą aparaturę:
 odłącznik liniowy
 wyłącznik,
 odłącznik szynowy,
 uziemnik szybki,
 przekładniki prądowe,
 przepusty gaz SF6/powietrze.
Każde pole stanowiące moduł DT powinno być usytuowane na wspólnej ramie
montażowej, kompletnie zmontowane wraz z napędami i urządzeniami sterowania. Pola
kompaktowe powinny być dostarczone wraz z konstrukcjami wsporczymi, dostarczonymi
przez producenta, potrzebnymi do zamontowania na terenie rozdzielni.
Podstawowe wymagania techniczne w zakresie budowy oraz aparatury łączeniowej
zintegrowanego pola rozdzielnicy wykonanej w technologii DT przedstawiono
w odrębnym standardzie technicznym.
Dodatkowe elementy rozdzielni 3W to:
 pole pomiaru napięcia z 3 przekładnikami napięciowymi,
 pole potrzeb własnych z 1-fazowym transformatorem 110/√3:0.23 kV,
 ograniczniki przepięć,
 szyny zbiorcze.
Wszystkie te elementy należy wykonać w układzie klasycznym napowietrznym jak dla
rozdzielnic w technologii AIS.
12.1.

Aparaty napowietrzne
Szczegółowe specyfikacje
standardach technicznych.

techniczne

aparatów

przedstawiono

w

odrębnych

12.1.1. Przekładnik napięciowy
Przekładniki napięciowe powinny być jednofazowe, wolnostojące, hermetycznie
zamknięte w izolacji papierowo-olejowej lub gazowej SF6. W przypadku izolacji
papierowo-olejowej muszą być wyposażone we wskaźnik poziomu oleju umożliwiający
jego odczyt z poziomu terenu. Przekładniki muszą być zabezpieczone przed eksplozją.
W przypadku nagłego wzrostu ciśnienia wewnątrz obudowy przekładnika musi nastąpić
automatyczne jego zmniejszenie bez jakiegokolwiek zagrożenia dla personelu. Należy
stosować przekładniki napięciowe indukcyjne. W przypadku stosowania przekładników
napięciowych z bezpiecznikami do zabezpieczenia uzwojeń wtórnych, bezpieczniki te
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należy umieszczać w oddzielnych skrzynkach instalowanych na konstrukcji wsporczej
przekładnika, w obszarze dostępnym bez konieczności wyłączania napięcia WN.
12.1.2. Ogranicznik przepięć
Ograniczniki przepięć powinny być beziskiernikowe, wykonane na bazie warystorów
i przystosowane do montażu na konstrukcjach wsporczych.
Wytrzymałość zwarciowa powinna być dobrana do największego spodziewanego prądu
zwarciowego w miejscu zainstalowania.
Przy każdym ograniczniku przepięć należy zamontować licznik zadziałań wyposażony
we wskaźnik upływu prądu i gniazdo do podłączenia miernika pomiaru. W takich
przypadkach ograniczniki przepięć należy montować na podstawach izolacyjnych.
Licznik należy tak instalować, aby możliwe było jego odczytanie bez wyłączania napięcia
WN.
Osłona ogranicznika powinna być wykonana z materiału kompozytowego.
12.1.3. Transformator 110/√3:0.23 kV (TPW) dla zasilania potrzeb własnych.
Dla zasilania potrzeb własnych prądu przemiennego rozdzielni 3W należy zastosować
1-fazowy, hermetycznie zamknięty transformator 110/√3:0.23 kV .
Podstawowe parametry TPW:
a) napięcie znamionowe – 123 kV,
b) poziom izolacji (Upr/Uud) – 230/550 kV,
c) znamionowe napięcie pierwotne – 110/ 3 kV,
d) znamionowe napięcie wtórne – 230 V,
e) moc uzwojenia – wg bilansu mocy potrzeb własnych 230 V AC.
Przy TPW, dla zabezpieczenia uzwojenia wtórnego, należy umieścić w oddzielnej
skrzynce rozłącznik bezpiecznikowy nN. Skrzynkę należy instalować na konstrukcji
wsporczej transformatora, w obszarze dostępnym bez konieczności wyłączenia napięcia
WN.
12.1.4. Odłącznik
W polu pomiaru napięcia należy zainstalować odłącznik wyposażony w dwa komplety
noży uziemiających stałych. Odłącznik powinien posiadać wspólną ramę i być
w wykonaniu napowietrznym, trójbiegunowy, dwukolumnowy, poziomoobrotowy,
wyposażony w napędy silnikowe noży głównych i uziemiających oraz napędy awaryjne
ręczne. Układ napędowy odłącznika należy wyposażyć w blokadę zapobiegającą
równoczesnemu działaniu napędów ręcznego i silnikowego.
W polu transformatora TPW (zasilanie potrzeb własnych) należy zainstalować odłącznik
jednobiegunowy z jednym nożem uziemiającym. Odłącznik powinien być w wykonaniu
napowietrznym, dwukolumnowy, poziomoobrotowy wyposażony w napędy silnikowe
noży głównych i uziemiających oraz napędy awaryjne ręczne. Podczas działania napędu
ręcznego, napęd silnikowy powinien być odłączony
Konstrukcja styków odłącznika powinna zapewnić odpowiedni, stały docisk w warunkach
normalnych i podczas przepływu prądu zwarciowego.
Wszystkie metalowe części odłącznika powinny być wykonane z metali niekorodujących
lub powinny być zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie lub dwukrotne
malowanie.
Szafki napędów odłącznika i uziemnika należy pomalować różnymi kolorami (np. szafka
napędu odłącznika – niebieska, szafka napędu uziemnika – żółta).
12.1.5. Przewody, szyny
Połączenia napowietrzne w rozdzielni należy wykonać przewodami linkowymi stalowo
-aluminiowymi lub aluminiowymi, oraz przewodami rurowymi aluminiowymi.
Szyny zbiorcze zaleca się wykonywać przewodami rurowymi aluminiowymi.
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Na terenach o wzmożonej aktywności sejsmicznej (np. tereny zagrożone szkodami
górniczymi) szyny zbiorcze należy wykonać przewodami giętkimi – linkami stalowoaluminiowymi lub aluminiowymi.
Oszynowanie pól należy wykonać, w każdym przypadku, przewodami giętkimi
– linkami stalowo-aluminiowymi lub aluminiowymi.
Wszystkie połączenia powinny być dostosowane do założonej obciążalności: szyn
zbiorczych, pól rozdzielnicy i transformatorów z uwzględnieniem ich przeciążalności oraz
obciążalności zwarciowej.
W celu umożliwienia wykonywania zabiegów eksploatacyjnych wyposażyć rozdzielnicę
w stosowne haki do nakładania uziemiaczy przenośnych, a konstrukcje wsporcze
w uchwyty pozwalające na zamontowanie imadełek uziemiaczy.
12.1.6. Szafki kablowe
Szafki kablowe zainstalowane na terenie rozdzielni napowietrznej, powinny być
dwuwarstwowe, ocieplone oraz spełniać wymagania klasy ochrony IP 54. W przypadku
zastosowania szafek metalowych należy zabezpieczyć je trwałym pokryciem
antykorozyjnym.
Szafki powinny być wyposażone w system ogrzewania, wentylacji, oświetlenia oraz
gniazda zasilania 230 V AC (jeżeli ww. gniazda zabudowane będą na zewnątrz szafki to
należy je osłonić daszkiem i muszą być w wykonaniu co najmniej IP54). Aparatura oraz
elementy obwodów wtórnych, powinny być odporne na korozję. Elementy układów
pomiarowych należy osłonić i przystosować do oplombowania.
Szafki kablowe należy umieszczać obok kanałów kablowych, w taki sposób, aby
zapewnić łatwą obsługę eksploatacyjną.
Przy wyposażeniu szafek należy zapewnić co najmniej 20% wolnej przestrzeni na
ewentualną rozbudowę i co najmniej 5% rezerwy zacisków na listwach. Należy również
zapewnić dostateczną ilość miejsca dla wygodnego i przejrzystego podłączenia
przewodów i kabli do listew i aparatury.
12.2.

Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod przewody i aparaturę
Aparaty 110 kV należy zabudowywać na konstrukcjach „wysokich”. Bramki stacyjne
należy wykonywać jako portalowe z ryglem zamocowanym przegubowo w głowicach
słupów. Słupy bramki wykonać w formie dwóch gałęzi zbiegających się ze sobą w jej
szczycie. Konstrukcje wsporcze pod aparaty, bramki stacyjne należy wykonywać ze
stalowych profili zamkniętych lub profili otwartych.
Konstrukcje wsporcze należy projektować wg odpowiednich norm budowlanych
z uwzględnieniem specyficznych warunków pracy tych konstrukcji, a w szczególności
zgodnie z normami dotyczącymi elektroenergetycznych konstrukcji wsporczych.
Konstrukcje wsporcze należy obliczać z uwzględnieniem warunków pracy: normalnych i
wyjątkowych. W obliczeniach statycznych należy uwzględnić obciążenia: ciężarem
własnym, parciem wiatru i naciągiem przewodów.
Do obciążeń wyjątkowych zalicza się obciążenia dynamiczne wywołane prądami
zwarciowymi oraz obciążenia montażowe występujące przy montażu konstrukcji.
Wszystkie elementy i konstrukcje stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez
cynkowanie ogniowe i malowanie farbami ochronnymi. Szczegóły techniczne odnośnie
zabezpieczenia
antykorozyjnego
przedstawiono
w odrębnych
standardach
technicznych.
Należy stosować fundamenty prefabrykowane lub monolityczne. Fundamenty należy
wykonywać z betonu co najmniej - C20/25. Powierzchnię fundamentu należy
zabezpieczyć przeciwwilgociowo izolacją ochronną składającą się z warstwy gruntującej
i izolacyjnej.
Fundament i konstrukcje wsporczą należy łączyć z zastosowaniem rektyfikacji na
śrubach (wszystkie elementy metalowe muszą być ocynkowane ogniowo), co
przedstawiono na poniższym rysunku.
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Fundamenty posadawiać na głębokości nie mniejszej niż poziom przemarzania gruntu
na podsypce piaskowej i warstwie betonu podkładowego.
Przed wykonaniem fundamentów na warstwie betonu podkładowego należy wykonać
izolację poziomą z dwóch warstw papy podkładowej.
Stanowiska urządzeń elektroenergetycznych, zlokalizowanych na terenie rozdzielni
napowietrznych powinny posiadać warstwę tłucznia na podłożu uniemożliwiającym bądź
utrudniającym porost roślin. Powyższe opisano w punkcie 6.2.5.
W Załączniku nr 2 przedstawiono przykłady konstrukcji wsporczych pod zabudowę
aparatury WN.
12.3.

Przykładowe rozmieszczenia pól oraz aparatów w rozdzielnicy 3W
W Załączniku nr 2 przedstawiono przykładowe, uproszczone rzuty poziome rozdzielnicy
3W z podaniem podstawowych wymiarów (podziałki polowe, długości pól, szerokość i
długość rozdzielnicy, itp.) dla wariantów:
 z podejściem napowietrznym do toru liniowego „A” – „B” 110 kV,
 z podejściem kablowym do toru liniowego „A” – „B” 110 kV.
W załączniku przedstawiono również przykładowe, uproszczone rzuty poziome
rozmieszczenia aparatury łączeniowej i pomiarowej w poszczególnych polach 110 kV
rozdzielnicy 3W.

12.4.

Zabezpieczenia pól 110 kV rozdzielnicy 3W
Linie „A”, „B” i „C” należy wyposażyć w trakty światłowodowe niezbędne do realizacji
komunikacji i telemechaniki oraz umożliwiające uwspółbieżnienie działania
zabezpieczeń.
Ponadto w rozdzielnicy należy zrealizować:
 zabezpieczenie szyn zbiorczych w oparciu o strefy wsteczne zabezpieczeń
odległościowych zabudowanych w poszczególnych polach liniowych,
 automatykę LRW z wykorzystaniem przekaźników zabezpieczeniowych
zabudowanych w poszczególnych polach liniowych.
Pozostałe szczegóły techniczne odnośnie zabezpieczeń przedstawiono w odrębnym
standardzie technicznym [T4].

12.5.

Rozdzielnice potrzeb własnych nN rozdzielni 3W
Rozdzielnice potrzeb własnych nN należy zaprojektować w konfiguracji:
 zasilanie rozdzielnicy 230 V AC z transformatora potrzeb własnych 110/√3:0.23 kV
(TPW)
 rozdzielnica 230 V AC jednosekcyjna z pomiarem energii na zasilaniu,
 rozdzielnica 220 V DC jednosekcyjna,
 bateria akumulatorów jednosekcyjna zabudowana na stojakach, pracująca
w układzie buforowym z prostownikiem.
Przykładowy schemat strukturalny instalacji potrzeb własnych przedstawiono
w Załączniku nr 2.
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12.5.1. Rozdzielnica 230 V AC
Rozdzielnicę potrzeb własnych 230 V AC należy wykonać jako jednosekcyjną na prąd
znamionowy szyn zbiorczych min. 160 A. Na zasilaniu rozdzielnicy zabudować
wyłącznik na prąd znamionowy min. 160 A. Dodatkowo należy przewidzieć możliwość
zasilenia rozdzielnicy z agregatu prądotwórczego poprzez złącze wyprowadzone na
zewnętrzną ścianę budynku rozdzielni.
Rozdzielnicę 230 V AC wyposażyć w:
 niezbędną liczbę odpływów jednofazowych wyposażonych w
bezpiecznikowe z uwzględnieniem 15% rezerwy,
 pomiar napięcia na dopływie ze zdalną sygnalizacja zaniku napięcia,
 bilansowy pomiar energii na zasilaniu,
 ochronę przeciwprzepięciową,
 ochronę przed porażeniem,
 wejście kabli zasilających i odpływowych do szafy od dołu.

rozłączniki

Rozdzielnica powinna być przystosowana do pracy w układzie sieciowym TN-S.
Rozdzielnicę zabudować w szafie z drzwiami transparentnymi, charakteryzującą się
swobodnym dostępem do zacisków, możliwością łatwego okablowania i łatwej wymiany
wyposażenia.
Z rozdzielnicy 230 V AC zasilane są:
 napędy wszystkich łączników 110 kV z wyjątkiem wyłączników,
 obwody pomocnicze rozdzielnicy 110 kV,
 zasilacz buforowy (prostownik),
 ogrzewanie urządzeń 110 kV i szafek kablowych,
 obwody instalacji elektrycznych oświetlenia i klimatyzacji,
 oświetlenie zewnętrzne,
 obwody pomocnicze szaf zabezpieczeń,
 itp.
12.5.2. Rozdzielnica 220 V DC
Rozdzielnicę potrzeb własnych 220 V DC należy wykonać jako jednosekcyjną na prąd
znamionowy szyn zbiorczych min. 63 A i zabudować ją w szafie z drzwiami
transparentnymi, charakteryzującą się swobodnym dostępem do zacisków, możliwością
łatwego okablowania i łatwej wymiany wyposażenia. Rozdzielnicę należy zasilić z
jednego prostownika pracującego w układzie buforowym z jedną baterią akumulatorów.
Dodatkowo przewidzieć możliwość podłączenia baterii przewoźnej.
Rozdzielnicę 220 V DC wyposażyć w:
 niezbędną liczbę odpływów wyposażonych w rozłączniki bezpiecznikowe
dwubiegunowe z uwzględnieniem 30% rezerwy,
 pomiar napięcia na szynach zbiorczych ze zdalną sygnalizacją obniżenia lub
podwyższenia napięcia,
 pomiar prądu baterii akumulatorów 220 V DC,
 możliwość realizacji telepomiaru napięcia baterii akumulatorów 220 V DC,
 układ kontroli poziomu izolacji,
 rejestrator pracy baterii (kontrola pracy buforowej, rozładowanie i ładowanie,
rejestracja zdarzeń, interfejs dla zdalnej kontroli pracy zasilaczy),
 wejście kabli zasilających i odpływowych do szafy od dołu,
 zaciski uziemiające.
Rozdzielnicę powinny być przystosowane do pracy w układzie sieciowym IT.
Rozdzielnica potrzeb własnych 220 V DC powinna być wyposażona w układ kontroli
stanu izolacji i lokalizacji doziemienia. Układ powinien być oparty o mikroprocesorowy
system nadzoru sieci prądu stałego 220 V DC z wykorzystaniem stacjonarnych
przekładników pomiarowych, zabudowanych na każdym odpływie.
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Układ kontroli stanu izolacji i lokalizacji doziemień powinien:
 umożliwiać przekazywanie informacji do SSiN o stanie izolacji i lokalizacji doziemień
za pomocą standardowych protokołów komunikacyjnych,
 umożliwiać identyfikację uszkodzonego odpływu na podstawie wartości rezystancji
doziemnej odpływu,
 wskazywać bieżącą rezystancję odpływu,/ odpływów wyrażoną w [k],
Do zasilania rozdzielnicy stosować zasilacz buforowy 220 V o prądzie min. 20 A,
poziomie tętnień <0,5%, minimalnej sprawności 85%, wyposażonym w:
 układ kompensacji termicznej napięcia ładowania baterii,
 kontrolę ciągłości obwodów baterii,
 funkcję ładowania forsującego,
 interfejs do zdalnej kontroli,
 zespół przekaźników alarmowych.
Zasilacz ten powinien mieć napięcie wejściowe zasilania 230 V AC.
12.5.3. Bateria akumulatorów
Dla zasilania potrzeb własnych 220 V DC należy zastosować jedną baterię
akumulatorów 220 V. Pojemności baterii należy dostosować do wymaganego obciążenia
i minimalnej 8 godzinnej pracy autonomicznej. Baterie należy zabudować na stojakach
usytuowanych w pomieszczeniu technologicznym (wspólnym dla aparatury, urządzeń
i rozdzielnic potrzeb własnych rozdzielni 110 kV).
Bateria akumulatorów powinna spełniać wymagania techniczne i jakościowe zawarte
w standardzie [T4].
13. Kable na terenie rozdzielni 3W
Izolacja i warstwa osłonowa kabli powinna być z PCV. Kable sterownicze dopuszcza się
tylko z żyłami miedzianymi. Kable sterownicze rozdzielni 110 kV układane
w zewnętrznych kanałach kablowych muszą być zbrojone. Kable, których trasa prowadzi
w ziemi powinny być również zbrojone i zabezpieczone rurami PCV w kolorze
niebieskim. Przy okablowaniu obwodów z sygnałami czułymi na wpływ zewnętrznych
zakłóceń należy stosować dodatkowo ekranowanie poszczególnych par przewodów.
Kable sterownicze powinny posiadać co najmniej 20% rezerwę żył.
Przekrój przewodów kabli sterowniczych powinien wynikać z warunków technicznych
(obciążenie, dopuszczalne spadki napięć itp.) i środowisk pracy (temperatura otoczenia)
w danym obwodzie. Należy stosować kable z żyłami miedzianymi. Minimalny przekrój
przewodów kabli sterowniczych układanych w ziemi i kanałach kablowych powinien być
nie mniejszy niż 1,5 mm2.
Minimalny przekrój żył kabli obwodów prądowych oraz kabli zasilających obwody
pomocnicze DC i AC powinien być nie mniejszy niż 2,5 mm2.
Obwody pomiarowe napięciowe powinny być prowadzone odrębnymi kablami nie
zawierającymi innych obwodów, o przekroju żył min. 1,5 mm2.
Kable sterownicze układane w kanałach kablowych powinny mieć zachowaną odległość
min. 10 cm od kabli siłowych nN ze względu na oddziaływania elektromagnetyczne i
bezpieczeństwo pożarowe.
Kable wysokonapięciowe, niskonapięciowe i sterownicze powinny leżeć na osobnych
półkach z zachowaniem odpowiednich odległości. Kable sterownicze obwodów
podstawowych i rezerwowych zaleca się prowadzić różnymi trasami, a przynajmniej na
różnych półkach kanałów kablowych.
Kable światłowodowe należy układać zgodnie z przepisami w rurach osłonowych
(HDPE) z zastosowaniem skrzynek zapasu na obydwu końcach kabla.
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14. Ochrona odgromowa rozdzielni 3W
Jako ochronę od bezpośrednich uderzeń pioruna na terenach otwartych rozdzielni
należy stosować zwody pionowe. Zwody te mogą być instalowane jako wolnostojące,
lub mieć formę iglic zamontowanych na konstrukcjach wsporczych oszynowania
górnego (bramkach). Dla rozdzielni 3W lokalizowanych pod linią 110 kV należy
uwzględnić ochronę odgromową od przewodów odgromowych tej linii.
Budynki stacyjne mogą być chronione ww. zwodami pionowymi. Jeżeli budynek stacyjny
znajduje się poza strefą ochronną od zwodów pionowych, należy zastosować ochronę
indywidualną.
Przykład wykonania instalacji ochrony odgromowej rozdzielni 110 kV w układzie 3W dla
podejścia napowietrznego i kablowego przedstawiono w Załączniku nr 2.
15. Instalacja uziemiająca rozdzielni 3W
Na terenie rozdzielni należy zabudować jeden wspólny układ uziomowy spełniający
jednocześnie funkcję ochronną, odgromową i roboczą.
Przykład wykonania instalacji uziemiającej części napowietrznej i wnętrzowej rozdzielni
3W przedstawiono w Załączniku nr 2.
Podstawowe wymagania techniczne w zakresie budowy instalacji uziemiającej
przedstawiono w odrębnym standardzie technicznym [T8].
16. Oświetlenie zewnętrzne terenu rozdzielni 3W
Do oświetlenia zewnętrznego terenu rozdzielni należy stosować słupy oświetlenia
ulicznego kompozytowe, składane osadzone na fundamentach betonowych
prefabrykowanych.
Na słupach należy zamocować wysięgniki jedno- lub dwuramienne o długości ok. 1 m.
Na wysięgnikach należy zabudować oprawy oświetleniowe przeznaczone do lamp typu
LED 230V. Oprawy należy zabezpieczyć w złączach słupowych bezpiecznikami
topikowymi.
W związku z tym, że w nowobudowanych stacjach (bez stałej obsługi) nie przewiduje się
stanowisk do pracy ciągłej w porze nocnej, należy zaprojektować dwa niezależne
obwody oświetleniowe:
 obwód oświetlenia ogólnego z oświetleniem drogi wewnętrznej do budynku stacji,
 obwód dodatkowy oświetlenia miejscowego napowietrznej aparatury rozdzielnicy 110
kV z uwzględnieniem szczególnych potrzeb oświetleniowych w celu zwiększenia
natężenia oświetlenia np. dla potrzeb oględzin urządzeń i ewentualnego usunięcia
awarii.
Dla każdego z ww. obwodów należy zabudować niezależny układ sterowania
oświetleniem z funkcjonalnością:
 odstawienie,
 załączenie/wyłączanie ręczne,
 załączenie/wyłączanie automatyczne od czujnika zmierzchowego lub zegara
astronomicznego,
 zdalne załączenie/wyłączenie za pośrednictwem sterownika telemechaniki.
Kable oświetlenia należy układać w ziemi, w kanałach kablowych i przepustach
rurowych.
Natężenie i równowartość oświetlenia powinny spełniać wymagania normy [NE19].
Przykład wykonania instalacji oświetlenia zewnętrznego rozdzielni 3W przedstawiono
w Załączniku nr 2.
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17. System Ochrony Technicznej rozdzielni
Podstawowe wymagania techniczne w zakresie budowy systemu ochrony technicznej
rozdzielni przedstawiono w odrębnym standardzie technicznym
18. Sprzęt ochronny bhp, wyposażenie w podręczne środki
Sprzęt ochronny BHP, to wszystkie przenośne przyrządy, które chronią obsługę przed
porażeniem, działaniem łuku elektrycznego lub obrażeniami mechanicznymi. Sprzęt ten
należy składować na stosownych stojakach.
Rodzaj i ilość sprzętu ochronnego BHP powinien być dostosowany do konkretnego
obiektu i obejmować asortyment zgodnie z wykazem przedstawionym w Instrukcji [T2].
19. Sprzęt ochronny przeciwpożarowy
Rozdzielnia powinna być wyposażona w podręczny sprzęt gaśniczy.
Standardowe wyposażenie rozdzielni powinny stanowić co najmniej następujące środki
gaśnicze:
 dwutlenek węgla w gaśnicach CO2 5 kg, - 2kpl.
 koc gaśniczy – 2szt
sprzęt ten należy umieścić w wiatrołapie.
20. Zagospodarowanie terenu rozdzielni 3W
Przykładowe zagospodarowania terenu rozdzielni 3W dla podejścia napowietrznego
i kablowego do toru linowego „A” – „B” 110 kV przedstawiono w Załączniku nr 2.
Przedstawione w ww. załączniku zagospodarowania terenu należy traktować jako
zalecane jeżeli spełnione są jednocześnie następujące warunki:
 teren pod działkę jest płaski i takiego samego kształtu jak w przedstawionych,
w Załączniku nr 2 zagospodarowaniach terenu,
 układ komunikacyjny jest identyczny jak w przedstawionych, w Załączniku nr 2,
zagospodarowaniach terenu,
 możliwe jest odprowadzenie wód opadowych do sieci miejskich lub gminnych,
w przeciwnych przypadkach należy je traktować jako przykładowe, do ewentualnego
zastosowania pewnych jego fragmentów.
21. Dokumentacja
Wraz z przekazywaną do eksploatacji rozdzielnią 3W należy dostarczyć komplet
dokumentacji zarówno w wersji papierowej jak i cyfrowej – na płycie CD (wersja
nieedytowalna – pliki „pdf” oraz wersja edytowalna – pliki „dwg” i „doc”).
Dokumentacja ta powinna obejmować:
1)

Dokumentację prawną z pozwoleniem na budowę.

2)

Plan zagospodarowania terenu.

3)

Dokumentacje: obwodów pierwotnych i wtórnych rozdzielnicy WN, systemu
sterowania i nadzoru, systemu telekomunikacji, (schematy zasadnicze,
montażowe, schematy funkcjonalne, zestawienia materiałów).

4)

Schematy zasilania potrzeb własnych (schematy zasadnicze, montażowe,
zestawienia materiałów).

5)

Rozwiązania konstrukcje pól rozdzielnicy WN.

6)

Konstrukcje wsporcze wraz z fundamentami i zaznaczeniem zastosowanych
materiałów.

7)

Rozwiązanie konstrukcyjne budynku z zaznaczeniem zastosowanych materiałów.

8)

Rozmieszczenie urządzeń w pomieszczeniach budynku.
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9)

Instalacje wewnętrzne budynku.

10)

Rozplanowanie instalacji uziemiającej wraz z informacją o zastosowanych
materiałach.

11)

Rozplanowanie instalacji odgromowej z pokazaniem stref ochronnych przed
bezpośrednim uderzeniem pioruna dla wszystkich zastosowanych zwodów
pionowych.

12)

Wewnętrzny układ komunikacyjny z parametrami dróg, placów.

13)

Układ odwodnienia terenu stacji.

14)

Zatwierdzoną przez TD S.A. instrukcję eksploatacji stacji.

15)

Dokumentacje techniczno – ruchowe zabudowanych aparatów.

16)

Protokoły z pomiarów w tym dotyczące oświetlenia, hałasu, natężenia PEM,
ochrony odgromowej oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

17)

Audyt energetyczny oraz świadectwo energetyczne dla budynku rozdzielni.

22. Uwagi końcowe
W niniejszym standardzie nie ujęto zagadnień stacyjnych, które są bądź będą
szczegółowo opisane w innych odrębnych standardach technicznych.
Dotyczy to w szczególności zagadnień:
 konfiguracji i technologii wykonania rozdzielnic 110 kV,
 oznaczeń projektowych obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach
elektroenergetycznych,
 ochrony od przepięć i porażeń prądem elektrycznym na terenie stacji,
 szczegółowych wymagań technicznych w zakresie budowy oraz aparatury
łączeniowej rozdzielnicy wykonanej w technologii DT,
 szczegółowych specyfikacji technicznych aparatury napowietrznej 110 kV,
 budowy instalacji uziemiającej na terenie stacji,
 budowy systemu ochrony technicznej stacji,
 zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych i betonowych,
 elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej WN,
 zasad budowy telemechaniki stacyjnej,
 zasad budowy instalacji teletechnicznych,
 zasad budowy instalacji łączności, telekomunikacji.
23. Wykaz załączników
Załącznik nr 1.
Załącznik nr 2.

Normy i dokumenty związane.
Rysunki.
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