Słupowe
stacje transformatorowe

ZPUE S.A.
ul. Jędrzejowska 79c, 29-100 Włoszczowa,
tel. +48 41 38 81 000; fax +48 41 38 81 001; tel. marketing: +48 41 38 81 010
www.zpue.pl
e-mail: office@zpue.pl
dział marketingu: marketing@zpue.pl
dział techniki i rozwoju: dtir@zpue.pl

Dzięki temu, że od zarania największą wagę przywiązujemy do jakości, to dzisiaj produkujemy
urządzenia w najwyższym europejskim standardzie. Nasze produkty posiadają atesty, a badania potwierdzają, iż
spełniają one najostrzejsze polskie i europejskie normy. Możecie je Państwo spotkać w całej Polsce jak również
poza granicami kraju (tj. USA, Niemcy, Rosja,Litwa, Czechy, Słowacja,Węgry, Bułgaria, Białoruś, Jugosławia).
Wykorzystując swe bogate doświadczenie pragniemy służyć Państwu pomocą w doradztwie
technicznym, oraz postaramy się rozwiązać wszystkie problemy na etapie projektowania i eksploatacji.
Produkujemy między innymi:
• Kontenerowe stacje transformatorowe,
• Słupowe stacje transformatorowe,
• Rozdzielnice energetyczne SN (jako jedyni w Polsce również w izolacji SF6),
• Rozdzielnice energetyczne nN,
• Rozdzielnice słupowe,
• Rozdzielnice przemysłowe SN,
• Rozdzielnice przemysłowe nN,
• Rozdzielnice okapturzone,
• Szafy oświetlenia ulicznego,
• Rozdzielnice główne i zestawy piętrowe dla budownictwa mieszkaniowego,
• Złącza kablowe i kablowo-pomiarowe,
• Obudowy stalowe, aluminiowe i z blachy nierdzewnej,
• Szafy i pulpity sterownicze,
• Szafy obiektowe,
• Odłączniki i rozłączniki napowietrzne (jako jedyni w Polsce również w izolacji SF6),
• Podstawy bezpiecznikowe napowietrzne,
• Konstrukcje energetyczne na żerdzie tradycyjne i wirowane,
• Wszystkie inne rozdzielnice i konstrukcje w/g powierzonej dokumentacji, typowych katalogów, lub
własnych oryginalnych rozwiązań,
• Żerdzie energetyczne typu ŻN,
• Słupy oświetleniowe.
Ponadto oferujemy:
• Pojemnościowe dzielniki napięcia,
• Transformatory SN produkcji krajowej i importowanej,
• Żerdzie energetyczne wirowane i BSW,
• Rozłączniki nN.
Gwarantujemy:
• Wysoką jakość naszych wyrobów potwierdzoną certyfikatem ISO 9001,
• Krótkie terminy realizacji,
• Konkurencyjne ceny,
• Fachową i miłą obsługę,
• Profesjonalne doradztwo techniczne.
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1. Słupowe stacje transformatorowe 20/0,4 kV z transformatorami o
mocy do 400 kVA na żerdziach wirowanych serii STSp (b).
1.1. Wstęp
1.2. Charakterystyka stacji
1.3. Wyposażenie stacji
1.4. Konstrukcja stacji
1.5. Uziemienie stacji
1.6. Posadowienie stacji
1.7. Schemat elektryczny
1.8. Funkcje i sposób zasilania oraz różnice w wyposażeniu SN
1.9. Oznaczenia stacji STSp i przykładowe warianty rozwiązania stacji
1.10.Oznaczenia stacji STSpb i przykładowe warianty rozwiązania stacji
1.1. Wstęp
Słupowe stacje transformatorowe przeznaczone są do zasilania odbiorców miejskich ,
osiedlowych i wiejskich oraz odbiorców przemysłowo- usługowych z sieci napowietrznej
lub kablowej średniego napięcia. Przewidziana bardzo duża wariantowość rozwiązań stacji
pozwala na optymalny dobór ich wyposażenia .Dane techniczne i dobór podstawowych
elementów stacji przedstawiono w tabeli -1, natomiast szczegółowego doboru wyposażenia
stacji należy dokonywać posługując się zatwierdzonymi do powszechnego stosowania
przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej albumami Słupowe
stacje transformatorowe 20/0,4 kV z transformatorami o mocy do 400 kVA na żerdziach
wirowanych serii STSp (b)
Energolinia Poznań EN 101 , EN-102 1997 tom 1-4
Dokumentacja jest nowelizacją rozwiązań stacji STSu, STSp i STSpb wg dokumentacji
U-4564 , U 4574 , U-4584 i U-4594 z 1994 roku dostosowującą rozwiązania stacji
do aktualnych wymagań Spółek Dystrybucyjnych Energetyki.

1.2. Charakterystyka stacji
DANE TECHNICZNE I DOBÓR ELEMENTÓW STACJI
1.
2.
3.
4.

Znamionowe napięcie stacji
Znamionowe napięcie izolacji
Rodzaj transformatora
Moc i masa transformatora

5.

Zasilanie stacji SN

15/0,4 kV, 20/0,4 kV ,(30/0,4 kV)
24 kV, 36 kV
Napowietrzny typu np. TOHb, TAOb, TNOSB, TNOSI
STS E -20/40
- do 40 kVA
- 420 kg
STS -20/100 - do 100 kVA
750 kg
STS -20/250 - 160 - 250 kVA
- 1250 kg
STS -20/400 - 400 kVA
- 1650 kg
Linia napowietrzna o napięciu 15 lub 20 (30) kV: z przewodami:
AFL-6 35, 50 lub 70 mm2,
PAS(SAX), AAsXSn, AALXS 35, 50 lub 70 mm2,
Z kablami napowietrznymi SAXKA , XHAKXSn 70 mm2,
Obliczeniowe napręzenia przewodów i żył nośnych kabli oraz
Rozpiętości przęseł wg albumów stacji
Linia kablowa o napięciu 15 lub 20 (30)kV
z kablami o żyłach Al i Cu
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6.

Połączenia SN i nN na stacji

7.

Rozdział obwodów nN

8.

Obwody linii nN

9.

Obciążenia statyczne stacji

Przewody i kable - dobór wg schematu - str-8 i tablicy str- 5
W zależności od potrzeb z zastosowaniem:
- rozdzielnic nN,
- złączy kablowych nN,
- szaf oświetleniowych,
- rozłączników napowietrznych nN
Linie napowietrzne z przewodami gołymi AL
Linie napowietrzne z przewodami izolowanymi AsXSn
Linie kablowe z kablami YAKY, YKY.
Dobór wg schematów obciążeń zawartych w albumach

10. Typy żerdzi
EPV- 10,5/6, E-10,5/6 - STSE
11 -20/40
EPV- 12/6, E-12/6 - STSE
21 -20/40
EPV- 10,5/12 , E - 10,5 / 12 - STS
12-20/
EPV - 12/12,E-12/12-STS
22-20/
E - 10,5/15 - STS 13-20/
E - 12/15 - STS 23-20/
EPV - 10,5/17,5 - STS 14-20 /
EPV - 12/17,5 - STS 24-20 /

11.

Izolacja SN

Łańcuchy odciągowe - ŁO - 20, ŁO 2-20, z izolatorami LP-60/5u,
CS70E24 E24, SPI i ISI-CAN-70EE
Zawieszenia przelotowe - LWP-20, z izolatorami LWP8-24,
LWP8/24R, LWP8-24S, LWP8/24S, R-125N, SDI37, PI-74024
i ISI-RG-P2R

12. Stopień obostrzeń
13. Odłączniki i rozłączniki z uziemnikiem SN

0°, 1°, 2°, 3°

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

PBNV-20, PBNW-20, PBNW- 30, PBNpV-30

Podstawy bezpiecznikowe SN
Głowice kablowe
Ograniczniki przepięć SN
Ograniczniki przepięć nN
Kondensator nN
Rodzaj gruntu
Posadowienie stacji

21. Strefy klimatyczne

22. Uziemienia stacji

23. Konstrukcje stalowe

RUN III 24/4 , RN III 24/4,
RUN III 24/4Wis , RN III 24/4 Wis , RN III 36/4 Wis,
OUN III 24/4 , OUN III 24/4 Wis ,OUN III 36/4 Wis,
ON III 24/4 , ON III 24/4 Wis ,ON III 36/4 Wis .
OUN III 24/4 Wis
3M - QT II, QT II-Pb-N
POLIM-D, AZB, ESRB, TIZA, ISI/HEB, ISI/HEC,SBK
GXO, SE 30 ,BOP
MKP, MPP
Średni i słaby - parametry wg str - 7
Ustoje płytowe UP i dobór wg albumów
WI, WII obciążenie wiatrem,
SI, SII, SIa, SIIa oraz tereny ze zwiększoną sadzią
Wg PN-75/E
-5100 .
Uziemienie ochronne i robocze wspólne - wykonanie 1
Uziemienie ochronne i robocze oddzielne - wykonanie 2
Uziomy taśmowe i prętowe dla rezystywności gruntu
100, 200, 300, 400 i 500 m..
Cynkowane ogniowo

1.3. Wyposażenie stacji
Strona średniego napięcia
Linia zasilająca SN połączona jest z transformatorem poprzez odłącznik ( rozłącznik ) z
uziemnikiem - w stacjach STSpo - i podstawy bezpiecznikowe SN. W ten sam sposób
połączona jest z transformatorem wprowadzona na stację i zakończona głowicami
kablowymi kablowa linia zasilająca SN. -stacje typu STSK.
Wszystkie stacje mogą występować w wersji uproszczonej tzn. bez podstaw
bezpiecznikowych SN. Ponadto stacje uproszczone są pozbawione pomostu obsługi.
Ze względu na moc i masę transformatorów stacje podzielone są na trzy zasadnicze grupy
-do 100 kVA, od160 do 250 kVA i 400 kVA.
Konstrukcja stacji umożliwia montaż ograniczników przepięć SN .
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Strona niskiego napięcia
Wyposażenie stacji po stronie nN uwarunkowane jest charakterem wyprowadzeń obwodów
nN. Rozdział obwodów nN w zależności od potrzeb może być wykonany z zastosowaniem
rozdzielnic RS-W montowanych na żerdzi stacyjnej lub wolnostojących, złączy
kablowych wolnostojących, szaf oświetleniowych słupowych i wolnostojących oraz
rozłączników słupowych nN. Schematy elektryczne przykładowego wyposażenia nN i szaf
oświetleniowych podano w niniejszym katalogu str 64.
Połączenia transformator- rozdzielnica nN przewiduje się kablami YAKY lub YKY. Podobnie
przewiduje się połączenia rozdzielnic i szaf słupowych z napowietrznymi obwodami nN
wykonanymi przewodami gołymi .
Przewody izolowane linii nN mogą być wprowadzone bezpośrednio do rozdzielnicy .
Połączenia transformatora z rozdzielnicami , złączami i szafami wolnostojącymi należy
wykonywać odpowiednio dobranymi kablami YAKY lub YKY.
Kable i przewody prowadzone na stacji mogą być instalowane na drabinkach kablowych lub
za pomocą uchwytów i taśm mocowanych bezpośrednio do żerdzi .
Połączenie kabli i przewodów do zacisków transformatora zależy od mocy transformatora i
zastosowanych kabli . Szczegóły dotyczące tych połączeń zawarte są w albumach stacji .

DOBÓR ZABEZPIECZEŃ SN I POŁĄCZEŃ nN STACJI

Lp.

Moc transformatora [kV-A]

Wyszczególnienie
Znamionowy prąd [A]

15kV

Znamionowy prąd [A]

15kV

1. transformatora po stronie SN
20kV
2. wkładki bezpiecznikowej SN 20kV
Znamionowy prąd [A]

3. transformatora po stronie nN 0,4kV
YAKY
przewodów nN, połączenie ALYd
transformator - rozdzielnia YKY
LYd
5. Przekrój [mm ] kabli i
YAKY
przewodów nN, połączenie
rozdzielnica-obwody linii nn YKY

4. Przekrój [mm ] kabli i

Przekrój [mm ] przewodu

6. neutralno-ochronnego

połączenie transformatorobwody napow.linii nn

40

63

100

160

250

400

0,97
0,72
2,5
2,5

1,54
1,16
3,2
2,5

2,43
1,82
6
4

3,85
2,89
10
6

6,16
4,62
16
10

9,62
7,22
20
16

15,4
11,55
30
25

36

58

91

144

231

360

578

25

4(3) x 35

4(3) x 95

2 [4(3) x 120 ]

-----

4(3) x 25

4(3) x 70

2 [4(3) x 95 ]

2[4(3)x
185]

4(3) x 25

4(3)x35

4(3) x 50

4(3)x70 4(3)x120

4(3) x 16

4(3)x25

4(3) x 35

4(3)x50

ALYd

1 x 25

1 x 50

1 x 120

Lyd

1 x 16

1 x 35

1 x 95

4(3)x95
1 x 240
lub
2 x 120
1 x 185
lub
2 x 95
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1.4. Konstrukcja stacji
Konstrukcje nośną stacji stanowi słup z pojedynczej lub podwójnej żerdzi strunobetonowej
wirowanej typu E lub EPV o długościach od 8,2 m do 18 m i sile wierzchołkowej od
4,3 kN do 17,5 kN. Doboru żerdzi należy dokonywać na podstawie danych zawartych w
albumach stacji. Żerdzie stacji słupowej nie powinny wykazywać pęknięć , odprysków i
skrzywień.Obciążenia statyczne konstrukcji nośnej nie mogą przekraczać sił
dopuszczalnych podanych na schematach obciążeń.
Konstrukcje stalowe przewidziane ze stali St3SY zaprojektowano głównie z kształtowników
zimnogiętych. Konstrukcje przeznaczone są do cynkowania na gorąco. Po montażu
konstrukcji na stacji w środowiskach agresywnych zaleca się dodatkowe malowanie, farbami
ochronnymi zgodnie z normą PN-79/H-97070 "Ochrona przed korozją, pokrycia
lakierowane.Wytyczne ogólne.Słup stacyjny powinien posiadać tabliczkę informacyjną
identyfikującą producenta stacji.

1.5. Uziemienie stacji
Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporażeniowej (Dz.U. nr 81 z 26.11.1990 r., poz. 473) ze względów
formalnych wynikających ze zmiany Prawa Budowlanego przestało obowiązywać w
kwietniu 1995 r.
Do chwili opracowania niniejszego katalogu nie zostały ustanowione w kraju nowe
przepisy w tym zakresie. W zaistniałej sytuacji, zagadnienia uziemienia stacji rozwiązano w
oparciu o postanowienia ww. rozporządzenia, zwracając uwagę na fakt aby przy
korzystaniu z dokumentacji sprawdzić obowiązujące aktualnie w tym zakresie akty prawne.
Uziemienie stacji o wspólnym uziomie występuje w dwóch wariantach:
- wykonanie 1 - uziemienie robocze i ochronne jako wspólne - zalecane do stosowania,
- wykonanie 2 - uziemienie robocze i ochronne jako oddzielne .
Wartość rezystancji uziemienia stacji nie powinna przekraczać 5 i wartości obliczonej
ze wzoru:
R 50/Iz,
gdzie: Iz - wartość prądu zwarcia doziemnego w sieci średniego napięcia, który należy
przyjmować zgodnie z paragrafem 3 załącznika nr 2 do ww. Rozporządzenia.
Wartość prądu zwarcia określa się w zależności od sposobu pracy punktu neutralnego sieci SN.
W albumie przyjęto rozwiązanie uziomów dla wartości prądów zwarcia Iz wynoszących 10A,
20A, 30A i 40A.
Układy uziomów zaprojektowano dla rezystywności gruntu równej 100, 200, 300,
400 i 500 m jako wyłącznie taśmowe (T) oraz z prętami pionowymi (TP).
Wymagania stawiane uziemieniu stacji i zasady jego realizacji określono w albumach
stacji.
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1.6. Posadowienie stacji
Posadowienie stacji opracowano dla gruntów średniego i słabego, których dane
charakterystyczne podano w poniższej tablicy.

Rodzaj i stan gruntu

Grunt
średni

Grunt
słaby

Zwały, rumosze, żwiry, pospółki, piaski grube i
średnie - zagęszczone, i średnio zagęszczone, piaski
drobne zagęszczone.
Pyły, gliny, gliny ciężkie, iły, gliniaste żwiry, pospółki
i piaski - półzwarte i twardoplastyczne.
Zwały, rumosze, żwiry, pospółki, piaski grube
i luźne, piaski drobne i pylaste średnio zagęszczone.
Pyły, gliny, gliny zwięzłe, iły, żwiry gliniaste,
pospółki i piaski gliniaste plastyczne.

Uogólnione właściwości gruntu
c
kN/m2 kN/m3

C

3

KN/m

37

0

18,5 40000 0,55

20

25

20,0 40000 0,25

32

0

17,5 25000 0,45

15

20

19,0 25000 0,30

Oznaczenia:
- kąt tarcia wewnętrznego w stopniach,
c - spójność,
- ciężar objętościowy,
C - moduł podatności podłoża,
- współczynnik tarcia gruntu o fundament betonowy.
Posadowienie stacji rozwiązano przy zastosowaniu ustojów płytowych UP, na
fundamentach prefabrykowanych FP, blokowych FB i studniowych FS.Doboru
ustojów i fundamentów należy dokonywać w oparciu o dane zawarte w albumach stacji.
Zasady realizacji posadowień szczegółowo określone są w tomach montażowych stacji .
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Zasilanie SN

1.7. Schemat elektryczny
Linia napowietrzna 15 (20) kV

Linia kablowa 15(20) kV

- przewody :AFL-6
PAS/SAX,AAsXSn,AFLwsXSn,
- kable napowietrzne:
SAXKA,XHAKXSn
o przekrojach 35 lub 70mm2
- kable np.HAKnFtA,YHAKXS
QT II
QT II-Pb-N
SBK
POLIM -D
ESRB
TIZA
AZB
ISI/HE

Połączenie SN
- przewody PAS/SAX,
AAsXSn,AFLwsXSn

RUN III 24/4
RUN III 24/4 Wis
OUN III 24/4
OUN III 24/4 Wis

Wyposażenie stacji

PBNV-20
PBNW-20
PBNW-30
PBNpV-30
TOHB
TAOB
TNOSB
TNOSI

}

Połączenie n.n.
- kable YAKY,YKY,
- przewody ALYD,LYd

WBGN-17,5
WBGN-24
OWBG-17,5
OWBG-24
OWBG-36
15,75(21)/0,4 kV
25÷630 kV•A
Yz 5
BOP - 0,66/5
GXO - 0,28/5
CLMD -

Rozdział obwodów n.n
Rozdzielnica n.n - słupowa
Rozdzielnica n.n - wolnostojąca
Złącze n.n - wolnostojące
Szafa oświetleniowa - słupowa
Szafa oświetleniowa - wolnostojąca
Rozłączniki bezpiecznikowe

Obwody n.n.

Połączenie n.n.
- kable YAKY,YKY,
- przewody ALYD,LYd
- przewody izolowane jak linii n.n
Obwody linii n.n.
- napowietrzne :
- przewody gołe AL
- przewody izolowane
ASXSn,ALUS,NFA2X
AXS+AFLXS,AMKA
- kablowe:
- kable YAKY , YKY

BOP - 0,66/5
GXO - 0,28/5
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1.8. Funkcje i sposób zasilania oraz różnice w wyposażeniu SN
Nr rys.
1 i 2.

Stacja Jednożerdziowe
typu: dwużerdziowe
STSp /I lub II

Stacja spełnia w ograniczonym zakresie funkcję słupa krańcowego dla napowietrznych linii ŚN
i nn*. Zasilanie napowietrzną linią ŚN od strony transformatora (I) i od strony przeciwnej
transformatora (II).

17 i 18. STSpb /I lub II
3.

STSpo

19 i 20. STSpbo /I lub II
4.

STSPp

5 i 6.

STSPpo

7.

STSKp

21.

STSKpb

8.

STSKpo

22.

STSKpbo

Stacja spełnia w ograniczonym zakresie funkcję słupa krańcowego dla napowietrznych linii ŚN
i nn*. Na stacji przewidziano instalowanie odłączniko- uziemnika lub rozłączniko-uziemnika
ŚN. Zasilanie napowietrzną linią ŚN od strony przeciwnej transformatora. W przypadku
montażu odłącznika nad linią i od strony transformatora w przypadku montażu odłącznika pod
linią .
Stacja spełnia funkcję słupa przelotowego dla napowietrznych linii ŚN i słupa krańcowego dla
linii nn.
Stacja spełnia funkcję słupa przelotowego dla napowietrznych linii ŚN i słupa krańcowego dla
linii nn.Na stacji przewidziano instalowanie odłączniko- uziemnika lub rozłączniko-uziemnika
ŚN.
Stacja spełnia w ograniczonym zakresie funkcję słupa krańcowego dla napowietrznych linii
nn*. Zasilanie ŚN linią kablową.

Stacja spełnia w ograniczonym zakresie funkcję słupa krańcowego dla napowietrznych linii
nn*. Na stacji przewidziano instalowanie odłączniko- uziemnika lub rozłączniko-uziemnika
ŚN. Zasilanie ŚN linią kablową.

9 i 10. STSu /I lub II(STSEu /I lub II) Stacja spełnia w ograniczonym zakresie funkcję słupa krańcowego dla napowietrznej linii ŚN
i nn*. Zasilanie napowietrzną linią ŚN od strony transformatora (I) i od strony przeciwnej strony
transformatora (II). Bez pomostu obsługi, bez podstaw bezpiecznikowych ŚN.
23 i 24. STSpbu /I lub II
11.
25 i 26.
12.

13 i 14.

*

STSuo
STSpbuo /I lub II
STSPu

STSPuo / I lub II

15.

STSKu

28.

STSKpbu

16.

STSKuo

27.

STSKpbuo

Stacja spełnia w ograniczonym zakresie funkcję słupa krańcowego dla napowietrznych linii ŚN
i nn*. Na stacji przewidziano instalowanie odłączniko- uziemnika lub rozłączniko-uziemnika
ŚN. Zasilanie napowietrzną linią ŚN od strony przeciwnej transformatora. Bez pomostu
obsługi, bez podstaw bezpiecznikowych ŚN. W przypadku montażu odłącznika nad linią i od
strony transformatora w przypadku montażu odłącznika pod linią .
Stacja spełnia funkcję słupa przelotowego dla napowietrznych linii ŚN i w ograniczonym
zakresie słupa krańcowego dla linii nn. Bez pomostu obsługi, bez podstaw bezpiecznikowych
ŚN
Stacja spełnia funkcję słupa przelotowego dla napowietrznych linii ŚN i słupa krańcowego dla
linii nn. Na stacji przewidziano instalowanie odłączniko- uziemnika lub rozłączniko-uziemnika
ŚN. Bez pomostu obsługi, bez podstaw bezpiecznikowych ŚN.
Stacja spełnia w ograniczonym zakresie funkcję słupa krańcowego dla napowietrznych linii
nn*. Zasilanie ŚN linią kablową. Bez pomostu obsługi, bez podstaw bezpiecznikowych ŚN.

Stacja spełnia w ograniczonym zakresie funkcję słupa krańcowego dla napowietrznych linii
nn*. Na stacji przewidziano instalowanie odłączniko- uziemnika lub rozłączniko-uziemnika
ŚN. Zasilanie ŚN linią kablową. Bez pomostu obsługi, bez podstaw bezpiecznikowych ŚN.

- w przypadku stacji dwużerdziowych w pełnym zakresie.
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1.9. Oznaczenia stacji STSp i przykładowe warianty rozwiązań

STS

-20 / /
Odmiana ze względu na zasilanie napowietrzne SN
I - od strony transformatora
II- od przeciwnej strony transformatora
Moc transformatora [ kV• A]
Znamionowe napięcie [kV]
Odmiana ze względu na wytrzymałość żerdzi
- 6 kN
- 12 kN
- 15 kN
- 17,5 kN
Odmiana ze względu na długość żerdzi
- 10,5 m
- 12 m
o - z odłącznikiem ( rozłacznikiem ) z uziemnikiem
bez oznaczenia - bez odłącznika ( rozłącznika)
u - uproszczona ( bez bezpieczników SN )
p - na pojedynczej żerdzi wirowanej - pełne
wyposażenie
K- kablowa dla linii SN
P- napowietrzna przelotowa dla linii SN
bez oznaczenia - napowietrzna krańcowa dla linii SN
E- z transformatorem do 40 kVA
bez oznaczenia - napowietrzna krańcowa dla linii SN
Słupowa Transformatorowa Stacja

Wymiary pokazane na wszystkich rysunkach dotyczą żerdzi o długości 12 m !.
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STSpo /II

2,6 - grunt średni
2,8 - grunt słaby

2,6 - grunt średni
2,8 - grunt słaby

~1,4

4,0

4,0

9,9 - grunt średni
9,7 - grunt słaby

9,5 - grunt średni
9,3 - grunt słaby

8,5 - grunt średni
8,3 - grunt słaby

7,0 (6,3)

7,0 (6,3)

0,3

0,7

0,2

2,6 - grunt średni
2,8 - grunt słaby

2,6 - grunt średni
2,8 - grunt słaby

4,0

4,0

9,2 - grunt średni
9,0 - grunt słaby

7,0 (6,3)

9,2 - grunt średni
9,0 - grunt słaby

8,5 - grunt średni
8,3 - grunt słaby

7,0 (6,3)

0,5

0,2

0,2

Rys -1

Nie dotykać
Urządzenie elektryczne

STSp /I
Rys -3

Rys -2

Nie dotykać
Urządzenie elektryczne

STSp /II
Rys -4

Nie dotykać
Urządzenie elektryczne

Nie dotykać
Urządzenie elektryczne

STSPp
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2,6 - grunt średni
2,8 - grunt słaby

2,6 - grunt średni
2,8 - grunt słaby

~1,4

4,0

4,0

7,0 (6,3)

7,0 (6,3)

STSKp

7,8 - grunt średni
7,6 - grunt słaby

8,5 - grunt średni
8,3 - grunt słaby

1,2

0,7

0,5

0,2

2,6 - grunt średni
2,8 - grunt słaby

2,6 - grunt średni
2,8 - grunt słaby

~1,4

~1,4

4,0

4,0

9,9 - grunt średni
9,7 - grunt słaby

9,9 - grunt średni
9,7 - grunt słaby

7,9 - grunt średni
7,7 - grunt słaby

7,0 (6,3)

7,9 - grunt średni
7,7 - grunt słaby

7,0 (6,3)

STSPpo

1,0

0,3

1,2

0,3

0,2

0,2

Rys -5
Rys -6

Nie dotykać
Urządzenie elektryczne

Nie dotykać
Urządzenie elektryczne

Nie dotykać
Urządzenie elektryczne

STSPpo

Rys -7
Rys -8

Nie dotykać
Urządzenie elektryczne

Nie dotykać
Urządzenie elektryczne

STSKpo
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STSuo /II

2,6 - grunt średni
2,8 - grunt słaby

2,6 - grunt średni
2,8 - grunt słaby

~1,4

4,0

4,0

6,2

8,5 - grunt średni
8,3 - grunt słaby

9,9 - grunt średni
9,7 - grunt słaby

9,5 - grunt średni
9,3 - grunt słaby

0,3

0,7

0,2

2,6 - grunt średni
2,8 - grunt słaby

2,6 - grunt średni
2,8 - grunt słaby

4,0

4,0

6,2

9,2 - grunt średni
9,0 - grunt słaby

8,5 - grunt średni
8,3 - grunt słaby

9,2 - grunt średni
9,0 - grunt słaby

0,5

0,2

0,2

Rys -9

Nie dotykać
Urządzenie elektryczne

STSu /I
STSu

Rys -11

Rys -10

Nie dotykać
Urządzenie elektryczne

/II
Rys -12

Nie dotykać
Urządzenie elektryczne

Nie dotykać
Urządzenie elektryczne

STSPu
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2,6 - grunt średni
2,8 - grunt słaby

2,6 - grunt średni
2,8 - grunt słaby

~1,4

4,0

4,0

STSKu

7,8 - grunt średni
7,6 - grunt słaby

8,5 - grunt średni
8,3 - grunt słaby

1,2

0,7

0,5

0,2

2,6 - grunt średni
2,8 - grunt słaby

2,6 - grunt średni
2,8 - grunt słaby

~1,4

~1,4

4,0

4,0

7,9 - grunt średni
7,7 - grunt słaby

9,9 - grunt średni
9,7 - grunt słaby

8,4 - grunt średni
8,1 - grunt słaby

9,9 - grunt średni
9,7 - grunt słaby

STSPuo

1,0

0,3

1,2

0,3

0,2

0,2

Rys -13
Rys -14

Nie dotykać
Urządzenie elektryczne

Nie dotykać
Urządzenie elektryczne

Nie dotykać
Urządzenie elektryczne

STSPuo

Rys -15
Rys -16

Nie dotykać
Urządzenie elektryczne

Nie dotykać
Urządzenie elektryczne

STSKuo
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1.10. Oznaczenia stacji STSpb i przykładowe warianty rozwiązania

STS

pb

-20 / /
Odmiana ze względu na zasilanie napowietrzne SN
I - od strony transformatora
II- od przeciwnej strony transformatora
Moc transformatora [ kV• A]
Znamionowe napięcie [kV]
Odmiana ze względu na wytrzymałość żerdzi
- 10 kN
- 12 kN
Odmiana ze względu na długość żerdzi
- 10,5 m
- 12 m
o - z odłącznikiem ( rozłacznikiem ) z uziemnikiem
bez oznaczenia - bez odłącznika ( rozłącznika)
u - uproszczona ( bez bezpieczników SN)

pb - na dwóch żerdziach wirowanych
K - kablowa dla linii SN
bez oznaczenia - napowietrzna dla linii SN
Słupowa Transformatorowa Stacja

Wymiary pokazane na wszystkich rysunkach dotyczą żerdzi o długości 12 m !.
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2,6 - grunt średni
2,8 - grunt słaby

0,55

STSpbo /I

9,5 - grunt średni
9,3 - grunt słaby

0,65

0,2

2,6 - grunt średni
2,8 - grunt słaby

2,6 - grunt średni
2,8 - grunt słaby

STSpb /I

1,2

0,45

1,0

0,25

0,25

4,0

4,0

Nie dotykać
Urządzenie elektryczne

~1,4

0,25

4,0

8,2 - grunt średni
8,0 - grunt słaby

7,0 (6,3)

Nie dotykać
Urządzenie elektryczne

2,6 - grunt średni
2,8 - grunt słaby

0,25

~1,4

4,0

7,0 (6,3)

9,5 - grunt średni
9,3 - grunt słaby

9,5 - grunt średni
9,3 - grunt słaby

7,0 (6,3)

9,5 - grunt średni
9,3 - grunt słaby

8,2 - grunt średni
8,0 - grunt słaby

7,0 (6,3)

0,55

1,2

0,65

1,2

0,45

0,2

Rys -17
Rys -18

Nie dotykać
Urządzenie elektryczne

0,55

STSpb /II

Rys -19
Rys -20

Nie dotykać
Urządzenie elektryczne

0,55

STSpbo

/II
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2,6 - grunt średni
2,8 - grunt słaby

2,6 - grunt średni
2,8 - grunt słaby

0,25

0,25

4,0

4,0

6,2

0,55

STSpbu

9,5 - grunt średni
9,3 - grunt słaby

8,2 - grunt średni
8,0 - grunt słaby

9,5 - grunt średni
9,3 - grunt słaby

0,55
2,6 - grunt średni
2,8 - grunt słaby

STSKpb

Nie dotykać
Urządzenie elektryczne

/I
1,2

0,65

1,2

0,45

0,2

2,6 - grunt średni
2,8 - grunt słaby

~1,4

0,25

0,25

4,0

4,0

7,0 (6,3)

7,0 (6,3)

8,2 - grunt średni
8,0 - grunt słaby

STSpbu

1,2

1,0

0,65

1,2

0,65

Rys -21
Rys -22

Nie dotykać
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać
Urządzenie elektryczne

0,55

STSKpbo

Rys -23
Rys -24

Nie dotykać
Urządzenie elektryczne

0,55

/II
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2,6 - grunt średni
2,8 - grunt słaby

0,55

STSKpbu

Nie dotykać
Urządzenie elektryczne

0,55
1,2

0,55

1,0

0,65

/I
2,6 - grunt średni
2,8 - grunt słaby

~1,4

0,25

0,25

~1,4

4,0

4,0

Nie dotykać
Urządzenie elektryczne

~1,4

0,25

4,0

8,2 - grunt średni
8,0 - grunt słaby

1,2

0,65

2,6 - grunt średni
2,8 - grunt słaby

STSpbuo

2,6 - grunt średni
2,8 - grunt słaby

0,25

4,0

6,2

9,5 - grunt średni
9,3 - grunt słaby

8,2 - grunt średni
8,0 - grunt słaby

9,5 - grunt średni
9,3 - grunt słaby

1,2

0,65

1,2

0,45

1,8

0,2

Rys -25
Rys -26

Nie dotykać
Urządzenie elektryczne

0,55

STSpbuo

Rys -27
/II

Rys -28

Nie dotykać
Urządzenie elektryczne

STSKpbou
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2. Słupowe stacje transformatorowe tyu STSR i STSRp 20/400 na
żerdziach wirowanych typu E i ELV
2.1. Wstęp
2.2. Charakterystyka stacji
2.3. Wyposażenie stacji
2.4. Konstrukcja stacji
2.5. Uziemienie stacji
2.6. Posadowienie stacji
2.7. Schemat elektryczny
2.8. Funkcje i sposób zasilania oraz różnice w wyposażeniu SN
2.9. Oznaczenia stacji STSR i przykładowe warianty rozwiązań stacji
2.10. Oznaczenia stacji STSRp i przykładowe warianty rozwiązań stacji
2.1. Wstęp
Słupowe stacje transformatorowe przeznaczone są do zasilania odbiorców miejskich ,
osiedlowych i wiejskich oraz odbiorców przemysłowo- usługowych z sieci napowietrznej
lub kablowej średniego napięcia. Przewidziana bardzo duża wariantowość rozwiązań stacji
pozwala na optymalny dobór ich wyposażenia .Dane techniczne i dobór podstawowych
elementów stacji przedstawiono w tabeli 1 natomiast szczegółowego doboru wyposażenia
stacji należy dokonywać posługując się zatwierdzonymi do powszechnego stosowania
przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej albumami Słupowe
stacje transformatorowe typu STSR i STSRp 20/400 na żerdziach wirowanych
typu E i ELV
Elprojekt Poznań 1997 tom 1-8
Dokumentacja jest aktualizacją albumów typizacyjnych stacji
transformatorowych
słupowych SN/nn uwzględniającą zastosowanie nowej aparatury , osprzętu i rozwiązania
zmierzające do uproszczenia eksploatacji , zwiększenia bezpieczeństwa obsługi i osób
postronnych oraz środowiska naturalnego.

2.2. Charakterystyka stacji
DANE TECHNICZNE I DOBÓR ELEMENTÓW STACJI
1.
2.
3.
4.

Znamionowe napięcie stacji
Znamionowe napięcie izolacji
Rodzaj transformatora
Moc i masa transformatora

5.

Zasilanie stacji SN

15/0,4 kV, 20/0,4 kV
24 kV
Napowietrzny typu np. TOHb, TAOb, TNOSB, TNOSI
STSR-PO -20/25
- 25 kVA
- 350 kg
STSR
-20/400 - 250-400 kVA - 1500 kg
STSRp
-20/400 - 400 kVA
- 2000 kg
Linia napowietrzna o napięciu 15 lub 20 (30) kV: z przewodami:
AFL-6 35, 50 lub 70 mm2,
PAS(SAX), AAsXSn, AALXS 35, 50 lub 70 mm2,
Obliczeniowe napręzenia przewodów oraz rozpiętości przęseł wg
albumów stacji
Linia kablowa o napięciu 15 lub 20 (30)kV
z kablami o żyłach Al i Cu
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6.

Połączenia SN i nN na stacji

7.

Rozdział obwodów nN

8.

Obwody linii nN

9.

Obciążenia statyczne stacji

10. Typy żerdzi

11. Izolacja SN

Przewody i kable - dobór wg schematu - str-21 i tablicy str-24
W zależności od potrzeb z zastosowaniem:
- rozdzielnic nN,
- złączy kablowych nN,
- szaf oświetleniowych,
- rozłączników napowietrznych nN
Linie napowietrzne z przewodami gołymi AL
Linie napowietrzne z przewodami izolowanymi AsXSn
Linie kablowe z kablami YAKY, YKY.
Dobór wg schematów obciążeń zawartych w albumach
STSR-PO - E i ELV o długości 8,2 ; 10,5 ; 12,0 ; 13,5 m
i wytrzymałośc - 2,5 ; 3,5 ;4,3 ; 6,0 kN
STSR - STSRp - EPV- 10,5/12 , E - 10,5 / 12
EPV - 12/12, E-12/12
Łańcuchy odciągowe - ŁO - 20, ŁO 2-20, z izolatorami LP-60/5u,
CS70E24 E24, SPI i ISI-CAN-70EE
Zawieszenia przelotowe - LWP-20, z izolatorami LWP8-24,
LWP8/24R, LWP8-24S, LWP8/24S, R-125N, SDI37, PI-74024
i ISI-RG-P2R

12. Stopień obostrzeń

0°, 1°, 2°, 3°

13. Odłączniki i rozłączniki z uziemnikiem SN

RUN III 24/4 , RN III 24/4,
RUN III 24/4Wis , RN III 24/4 Wis , RN III 36/4 Wis,
OUN III 24/4 , OUN III 24/4 Wis ,OUN III 36/4 Wis,
ON III 24/4 , ON III 24/4 Wis ,ON III 36/4 Wis .
OUN III 24/4 Wis

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

PBNV-20, PBNW-20, PBNW- 30, PBNpV-30

Podstawy bezpiecznikowe SN
Głowice kablowe
Ograniczniki przepięć SN
Ograniczniki przepięć nN
Kondensator nN
Rodzaj gruntu
Posadowienie stacji

21. Strefy klimatyczne

22. Uziemienia stacji

23. Konstrukcje stalowe

3M - QT II, QT II-Pb-N
POLIM-D, AZB, ESRB, TIZA, ISI/HEB, ISI/HEC.
GXO, SE 30
MKP, MPP

Średni i słaby str - 23
Ustoje płytowe U, , dobór wg albumów
WI, WII obciążenie wiatrem,
SI, SII, SIa, SIIa oraz tereny ze zwiększoną sadzią
Wg PN-75/E
-5100 .
Uziemienie ochronne i robocze wspólne - wykonanie 1
Uziemienie ochronne i robocze oddzielne - wykonanie 2
Uziomy taśmowe i prętowe dla rezystywności gruntu
100, 200, 300, 400 i 500 m..
Cynkowane ogniowo

2.3. Wyposażenie stacji
Strona średniego napięcia
Na stacjach typu STSR-PO jako wyposażenie stacji przewiduje się wyposażenie stacji w
transformator napowietrzny jedno lub trójfazowy o mocy od 3 do 25 kVA Wykonanie
wszystkich mostków łączących aparaturę i osprzęt z linią SN przewodami w osłonie
izolacyjną typu AACXS , PAS/SAX, AALXSn, AALXS .
W wersji podstawowej stacji STSR , STSRp jako wyposażenie strony SN przewiduje się
odłącznik z uziemnikiem ,ograniczniki przepięć , podstawy bezpiecznikowe , transformator
napowietrzny.Wszystkie wymienione stacje mogą występować w wersji uproszczonej tzn.
bez podstaw bezpiecznikowych SN. Ponadto stacje uproszczone pozbawione są pomostu
obsługi.Na stacji uproszczonej nie zaleca sie stosować transformatorów o mocy powyżej 100
kVA.Rozwiązania stacji kablowych dostosowane są do głowic kablowych róznych typów.
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Strona niskiego napięcia
Wyposażenie stacji po stronie nN uwarunkowane jest charakterem wyprowadzeń obwodów
nN. Rozdział obwodów nN w zależności od potrzeb może być wykonany z zastosowaniem
rozdzielnic RS-W montowanych na żerdzi stacyjnej lub wolnostojących, złączy
kablowych wolnostojących, szaf oświetleniowych słupowych i wolnostojących oraz
rozłączników słupowych nN. Schematy elektryczne przykładowego wyposażenia nN i szaf
oświetleniowych podano w niniejszym katalogu str - 64 .
Połączenia transformator- rozdzielnica nN przewiduje się kablami YAKY lub YKY. Podobnie
przewiduje się połączenia rozdzielnic i szaf słupowych z napowietrznymi obwodami nN
wykonanymi przewodami gołymi .
Przewody izolowane linii nN mogą być wprowadzone bezpośrednio do rozdzielnicy .
Połączenia transformatora z rozdzielnicami , złączami i szafami wolnostojącymi należy
wykonywać odpowiednio dobranymi kablami YAKY lub YKY.
Kable i przewody prowadzone na stacji mogą być instalowane na drabinkach kablowych lub
za pomocą uchwytów i taśm mocowanych bezpośrednio do żerdzi .
Połączenie kabli i przewodów do zacisków transformatora zależy od mocy transformatora i
zastosowanych kabli . Szczegóły dotyczące tych połączeń zawarte są w albumach stacji .

DOBÓR ZABEZPIECZEŃ SN I POŁĄCZEŃ nN STACJI

Lp.

Moc transformatora [kV-A]

Wyszczególnienie

100

160

250

400

3,85
2,89
10
6

6,16
4,62
16
10

9,62
7,22
20
16

15,4
11,55
30
25

3. transformatora po stronie nN 0,4kV 144

231

360

578

Znamionowy prąd [A]

15kV

Znamionowy prąd [A]

15kV

1. transformatora po stronie SN
20kV
2. wkładki bezpiecznikowej SN 20kV
Znamionowy prąd [A]

YAKY
4(3) x 95 2 [4(3) x 120 ]
przewodów nN, połączenie ALYd
transformator - rozdzielnia YKY 4(3) x 70 2 [4(3) x 95 ]
LYd
5. Przekrój [mm ] kabli i
YAKY
4(3) x 50
4(3)x70
przewodów nN, połączenie
rozdzielnica-obwody linii nn YKY
4(3) x 35
4(3)x50

4. Przekrój [mm ] kabli i

Przekrój [mm ] przewodu

6. neutralno-ochronnego

połączenie transformatorobwody napow.linii nn

ALYd 1 x 50
Lyd

1 x 35

1 x 120
1 x 95

----2[4(3)x
185]
4(3)x120
4(3)x95
1 x 240
lub
2 x 120
1 x 185
lub
2 x 95
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2.4. Konstrukcja stacji
Konstrukcję nośną stacji STSR-PO stanowi pojedynczy słup z żerdzi wirowanej o
wytrzymałości 2,5 ; 3,5 ; 4,3 lub 6,0 kN i długości 8,2 ; 10,5 lub 12,0 m . Bliźniaczy
Konstrukcję nośną stacji STSR stanowi pojedynczy słup z żerdzi wirowanej o
wytrzymałości 10 lub 12 kN i długości 10,5 lub 12,0 m .
Konstrukcję nośną stacji STSRp stanowi słup składający się z dwóch żerdzi wirowanych
o wytrzymałości 10,0 kN i długości 10,5 lub 12,0 m zespolonych ze sobą elementami
stalowymi.
Doboru żerdzi w zależności od typu stacji należy dokonać na podstawie schematów
obciążeń zawartych w albumach stacji
Konstrukcje stalowe przewidziane ze stali St3SY zaprojektowano głównie z kształtowników
zimnogiętych.
Konstrukcje stalowe oznaczono symbolem składającym się z liter pochodzących od nazwy
oraz kolejnego numeru konstrukcji.
Konstrukcje przeznaczone są do cynkowania na gorąco. Po montażu konstrukcji na
stacji, w środowiskach agresywnych zaleca się dodatkowe malowanie, farbami ochronnymi
Zgodnie z normą PN-79/H-97070 " Ochrona przed korozją, pokrycia lakierowane.
Wytyczne ogólne".Słup stacyjny powinien posiadać tabliczkę informacyjną identyfikującą
producenta stacji.

2.5. Uziemienie stacji
Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporażeniowej (Dz.U. nr 81 z 26.11.1990 r., poz. 473) ze względów
formalnych wynikających ze zmiany Prawa Budowlanego przestało obowiązywać w
kwietniu 1995 r.
Do chwili opracowania niniejszego katalogu nie zostały ustanowione w kraju nowe
przepisy w tym zakresie. W zaistniałej sytuacji, zagadnienia uziemienia stacji rozwiązano
w oparciu o postanowienia ww. rozporządzenia, zwracając uwagę na fakt aby przy
korzystaniu z dokumentacji sprawdzić obowiązujące aktualnie w tym zakresie akty prawne.
Uziemienie stacji o wspólnym uziomie występuje w dwóch wariantach:
- wykonanie 1 - uziemienie robocze i ochronne jako wspólne - zalecane do stosowania,
- wykonanie 2 - uziemienie robocze i ochronne jako oddzielne .
Wartość rezystancji uziemienia stacji nie powinna przekraczać 5 i wartości obliczonej
ze wzoru:
R 50/Iz,
gdzie: Iz - wartość prądu zwarcia doziemnego w sieci średniego napięcia, który należy
przyjmować zgodnie z paragrafem 3 załącznika nr 2 do ww. Rozporządzenia.
Wartość prądu zwarcia określa się w zależności od sposobu pracy punktu neutralnego sieci
SN.
W albumie przyjęto rozwiązanie uziomów dla wartości prądów zwarcia Iz wynoszących 10A,
20A, 30A i 40A.
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Układy uziomów zaprojektowano dla rezystywności gruntu równej 100, 200, 300,
400 i 500 m jako wyłącznie taśmowe (T) oraz z prętami pionowymi (TP).
Wymagania stawiane uziemieniu stacji i zasady jego realizacji określono w albumach
stacji.

2.6. Posadowienie stacji
Posadowienie stacji opracowano dla gruntów średniego i słabego, których dane
charakterystyczne podano w poniższej tablicy.
Rodzaj i stan gruntu

Grunt
średni

Grunt
słaby

Zwały, rumosze, żwiry, pospółki, piaski grube i
średnie - zagęszczone, i średnio zagęszczone, piaski
drobne zagęszczone.
Pyły, gliny, gliny ciężkie, iły, gliniaste żwiry, pospółki
i piaski - półzwarte i twardoplastyczne.
Zwały, rumosze, żwiry, pospółki, piaski grube
i luźne, piaski drobne i pylaste średnio zagęszczone.
Pyły, gliny, gliny zwięzłe, iły, żwiry gliniaste,
pospółki i piaski gliniaste plastyczne.

Uogólnione właściwości gruntu
c
2
kN/m kN/m3

C

KN/m3

37

0

18,5 40000 0,55

20

25

20,0 40000 0,25

32

0

17,5 25000 0,45

15

20

19,0 25000 0,30

Oznaczenia:
- kąt tarcia wewnętrznego w stopniach,
c - spójność,
- ciężar objętościowy,
C - moduł podatności podłoża,
- współczynnik tarcia gruntu o fundament betonowy.
Posadowienie stacji rozwiązano przy zastosowaniu ustojów płytowych UP, na
fundamentach prefabrykowanych FP, blokowych FB i studniowych FS.Doboru
ustojów i fundamentów należy dokonywać w oparciu o dane zawarte w albumach stacji.
Zasady realizacji posadowień szczegółowo określone są w tomach montażowych stacji ..

23

Zasilanie SN

2.7. Schemat elektryczny
Linia napowietrzna 15 (20) kV

Linia kablowa 15(20) kV

- przewody :AFL-6
PAS/SAX,AAsXSn,AFLwsXSn,
- kable napowietrzne:
SAXKA,XHAKXSn
o przekrojach 35 lub 70mm2
- kable np.HAKnFtA,YHAKXS
QT II
QT II-Pb-N
SBK
POLIM -D
ESRB
TIZA
AZB
ISI/HE

Połączenie SN
- przewody PAS/SAX,
AAsXSn,AFLwsXSn

RUN III 24/4
RUN III 24/4 Wis
OUN III 24/4
OUN III 24/4 Wis

Wyposażenie stacji

PBNV-20
PBNW-20
PBNW-30
PBNpV-30
TOHB
TAOB
TNOSB
TNOSI

}

Połączenie n.n.
- kable YAKY,YKY,
- przewody ALYD,LYd

WBGN-17,5
WBGN-24
OWBG-17,5
OWBG-24
OWBG-36
15,75(21)/0,4 kV
25÷630 kV•A
Yz 5
GXO - 0,28/5
BOP - 0,66/5
CLMD -

Rozdział obwodów n.n
Rozdzielnica n.n - słupowa
Rozdzielnica n.n - wolnostojąca
Złącze n.n - wolnostojące
Szafa oświetleniowa - słupowa
Szafa oświetleniowa - wolnostojąca
Rozłączniki bezpiecznikowe

Obwody n.n.

Połączenie n.n.
- kable YAKY,YKY,
- przewody ALYD,LYd
- przewody izolowane jak linii n.n
Obwody linii n.n.
- napowietrzne :
- przewody gołe AL
- przewody izolowane
ASXSn,ALUS,NFA2X
AXS+AFLXS,AMKA
- kablowe:
- kable YAKY , YKY

BOP - 0,66/5
GXO - 0,28/5
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2.8. Funkcje i sposób zasilania oraz różnice w wyposażeniu SN
Nr rys.

Stacja Jednożerdziowe
typu: dwużerdziowe

1.

STSR /I lub II

5.

STSRp /I lub II

2.

STSR o

6.

STSRp o

Stacja spełnia w ograniczonym zakresie funkcję słupa krańcowego dla napowietrznych linii ŚN
i nn*. Zasilanie napowietrzną linią ŚN od strony transformatora (I) i od strony przeciwnej
transformatora (II).

Stacja spełnia w ograniczonym zakresie funkcję słupa krańcowego dla napowietrznych linii ŚN
i nn*. Na stacji przewidziano instalowanie odłączniko- uziemnika lub rozłączniko-uziemnika
ŚN. Zasilanie napowietrzną linią ŚN od strony przeciwnej transformatora.

STSR p

Stacja spełnia funkcję słupa przelotowego dla napowietrznych linii ŚN i słupa krańcowego dla
linii nn.

STSR po I lub II

Stacja spełnia funkcję słupa przelotowego dla napowietrznych linii ŚN i słupa krańcowego dla
linii nn.Na stacji przewidziano instalowanie odłączniko- uziemnika lub rozłączniko-uziemnika
ŚN.

STSR k

Stacja spełnia w ograniczonym zakresie funkcję słupa krańcowego dla napowietrznych linii
nn*. Zasilanie ŚN linią kablową.

STSRp k
3.

STSR ko

7.

STSRp ko

4.

STSR u I lub II

8.

STSRp u I lub II
STSR uo
STSRp uo I lub II
STSR pu

STSR puo I lub II

STSR ku

Stacja spełnia w ograniczonym zakresie funkcję słupa krańcowego dla napowietrznych linii
nn*. Na stacji przewidziano instalowanie odłączniko- uziemnika lub rozłączniko-uziemnika
ŚN. Zasilanie ŚN linią kablową.

Stacja spełnia w ograniczonym zakresie funkcję słupa krańcowego dla napowietrznej linii ŚN
i nn*. Zasilanie napowietrzną linią ŚN od strony transformatora (I) i od strony przeciwnej strony
transformatora (II). Bez pomostu obsługi, bez podstaw bezpiecznikowych ŚN.

Stacja spełnia w ograniczonym zakresie funkcję słupa krańcowego dla napowietrznych linii ŚN
i nn*. Na stacji przewidziano instalowanie odłączniko- uziemnika lub rozłączniko-uziemnika
ŚN. Zasilanie napowietrzną linią ŚN od strony przeciwnej transformatora. Bez pomostu
obsługi, bez podstaw bezpiecznikowych ŚN.
Stacja spełnia funkcję słupa przelotowego dla napowietrznych linii ŚN i w ograniczonym
zakresie słupa krańcowego dla linii nn. Bez pomostu obsługi, bez podstaw bezpiecznikowych
ŚN
Stacja spełnia funkcję słupa przelotowego dla napowietrznych linii ŚN i słupa krańcowego dla
linii nn. Na stacji przewidziano instalowanie odłączniko- uziemnika lub rozłączniko-uziemnika
ŚN. Bez pomostu obsługi, bez podstaw bezpiecznikowych ŚN.
Stacja spełnia w ograniczonym zakresie funkcję słupa krańcowego dla napowietrznych linii
nn*. Zasilanie ŚN linią kablową. Bez pomostu obsługi, bez podstaw bezpiecznikowych ŚN.

STSRp ku
STSR kuo

Stacja spełnia w ograniczonym zakresie funkcję słupa krańcowego dla napowietrznych linii
nn*. Na stacji przewidziano instalowanie odłączniko- uziemnika lub rozłączniko-uziemnika
ŚN. Zasilanie ŚN linią kablową. Bez pomostu obsługi, bez podstaw bezpiecznikowych ŚN.

STSRp kuo
*

- w przypadku stacji dwużerdziowych w pełnym zakresie.
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2.9. Oznaczenia stacji STSR i przykładowe warianty rozwiązań stacji.

STSR - 20 / - / / / /

o - z odłącznikiem ( rozłacznikiem ) z uziemnikiem
bez oznaczenia - bez odłącznika ( rozłącznika)
Odmiana ze względu na zasilanie napowietrzne SN
I - od strony transformatora
II- od przeciwnej strony transformatora
Odmiana ze względu na wytrzymałość żerdzi
- 10 kN
- 12 kN
Odmiana ze względu na długość żerdzi
- 10,5 m
- 12 m
p - zasilanie przelotowe SN
k - zasilanie SN - kablowe
u - uproszczona SN przelotowa lub krańcowa
Moc transformatora [ kV• A]
Znamionowe napięcie [kV]
Stacja Transformatorowa . Słupowa pojedyncza

Wymiary pokazane na wszystkich rysunkach dotyczą żerdzi o długości 12 m !.
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2,6 - grunt średni
2,8 - grunt słaby

2,6 - grunt średni
2,8 - grunt słaby

~1,4

4,0

4,0

STSRko

7,8 - grunt średni
7,6 - grunt słaby

9,2 - grunt średni
9,0 - grunt słaby

7,0 (6,3)

0,5

1,2

0,7

0,2

2,6 - grunt średni
2,8 - grunt słaby

2,6 - grunt średni
2,8 - grunt słaby

~1,4

~1,4

4,0

4,0

7,0 (6,3)

7,0 (6,3)

9,5 - grunt średni
9,3 - grunt słaby

9,5 - grunt średni
9,3 - grunt słaby

0,7

0,7

Rys -1
Rys -2

Nie dotykać
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać
Urządzenie elektryczne

STSR/II
STSRo/II

Rys -3
Rys -4

Nie dotykać
Urządzenie elektryczne

Nie dotykać
Urządzenie elektryczne

STSRu/II
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2.10.Oznaczenia stacji STSRp i przykładowe warianty rozwiązań stacji.

STSR - 20 / - / / / /

o - z odłącznikiem ( rozłacznikiem ) z uziemnikiem
bez oznaczenia - bez odłącznika ( rozłącznika)
Odmiana ze względu na zasilanie napowietrzne SN
I - od strony transformatora
II- od przeciwnej strony transformatora
Odmiana ze względu na wytrzymałość żerdzi
- 10 kN
- 12 kN
Odmiana ze względu na długość żerdzi
- 10,5 m
- 12 m
p - zasilanie przelotowe SN
k - zasilanie SN - kablowe
u - uproszczona SN przelotowa lub krańcowa
Moc transformatora [ kV• A]
Znamionowe napięcie [kV]
p - podwójna
Słupowa Transformatorowa Stacja

Wymiary pokazane na wszystkich rysunkach dotyczą żerdzi o długości 12 m !.
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~1,4

4,0

4,0

STSRpko

9,5 - grunt średni
9,3 - grunt słaby

9,5 - grunt średni
9,3 - grunt słaby

0,7

0,7

1,2

0,2

2,5 - grunt średni
2,7 - grunt słaby

0,2

2,5 - grunt średni
2,7 - grunt słaby

STSRp

0,2

2,5 - grunt średni
2,7 - grunt słaby

0,2

2,5 - grunt średni
2,7 - grunt słaby

7,0 (6,3)

~1,4

4,0

4,0

7,0 (6,3)

7,0 (6,3)

9,5 - grunt średni
9,3 - grunt słaby

9,5 - grunt średni
9,3 - grunt słaby

0,7

0,7

Rys -5
Rys -6

Nie dotykać
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać
Urządzenie elektryczne

STSRpo

Rys -7
Rys -8

Nie dotykać
Urządzenie elektryczne

Nie dotykać
Urządzenie elektryczne

STSRpu
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3. Słupowe stacje transformatorowe STSpb-W 20(30)/630
3.1. Wstęp
3.2. Charakterystyka stacji
3.3. Wyposażenie stacji
3.4. Konstrukcja stacji
3.5. Posadowienie stacji
3.6. Ochrona środowiska
3.7. Schemat elektryczny
3.8. Oznaczenia stacji i przykładowe rozwiązania stacji
3.1. Wstęp
Opracowanie zawiera elementy słupowych stacji transformatorowych wg.albumu STSpb- W 20/630
z roku 2000 r. ZPUE Włoszczowa ,ELMEL Gliwice rozwiązanie chronione jest nr: P 345133
i dopuszczone do stosowania z opinią Instytutu Elektrotechniki o nr: 50/NWR/2001.
Stacje wykonane są z dwóch żerdzi wirowanych - żerdzi transformatorowej i żerdzi liniowej. Jako żerdź
liniową można stosować słupy o długości od 10,5 m do 15 m i wytrzymałości do 17,5 kN - w zależności
od potrzeb linii zasilającej. Stacja pełni funkcję słupa krańcowego dla linii średniego i niskiego napięcia,
w zakresie stosowania wyznaczonego siłą wypadkową, określoną na str - 33.
Długość żerdzi transformatorowej wynosi 6,7 m.W przypadku zasilania stacji linią kablową, przewiduje
się stosowanie słupa liniowego o wysokości 10,5 m lub 12 m. Możliwe jest stosowanie wszystkich typów
kabli, spełniających postanowienia PN-76/E-05125.
Na stacji - po stronie SN - można zabudować rozłącznik (odłącznik) lub rozłaczniko (odłączniko) z
uziemnikiem.Stacje przeznaczone są zasadniczo do zasilania odbiorców miejsko- osiedlowych ,
przemysłowo-usługowych, placów budów, a także odbiorców wiejskich.
Dokumentacja zawiera podstawowe dane do projektowania w oparciu o album Słupowe Stacje
Transformatorowe STSpb-W 20/630 z transformatorami o mocy do 630 kVA , na napięcie do 30 kV .
ELMEL Gliwice W-01/G/2000.

3.2. Charakterystyka stacji
DANE TECHNICZNE I DOBÓR ELEMENTÓW STACJI
1.
2.
3.
4.

Znamionowe napięcie stacji
Znamionowe napięcie izolacji
Rodzaj transformatora
Moc i masa transformatora

15/0,4 kV, 20/0,4 kV, 30/0,4 kV
24 kV ,36 kV
Napowietrzny typu np. TOHb, TAOb, TNOSB, TNOSI
630 kVA masa do 2500 kg-

5.

Zasilanie stacji SN

Linia napowietrzna o napięciu 15 lub 20 (30) kV: z przewodami:
AFL-6 35, 50 lub 70 mm2, AAL 50 lub 70 mm2,
PAS(SAX), AAsXSn, AALXS 35, 50 lub 70 mm2,
Podstawowe naprężenia przewodów oraz rozpiętości przęseł wg albumu .
Linia kablowa o napięciu 15 lub 20 ( 30 )kV z kablami o żyłach Al i Cu

6.

Połączenia SN i nN na stacji

Przewody i kable - dobór wg schematu - str 38 i tablicy 32.
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7.

Rozdział obwodów nN

8.

Obwody linii nN

Linie napowietrzne z przewodami izolowanymi AsXSn
Linie kablowe z kablami YAKY, YKY.

9.

Obciążenia statyczne stacji

Dobór str -33.

10. Typy żerdzi
11. Izolacja SN

12. Stopień obostrzeń
13. Odłączniki i rozłączniki z uziemnikiem SN

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Podstawy bezpiecznikowe SN
Głowice kablowe
Ograniczniki przepięć SN
Ograniczniki przepięć nN
Kondensator nN
Rodzaj gruntu
Posadowienie stacji

21. Strefy klimatyczne

22. Uziemienia stacji

23. Konstrukcje stalowe

W zależności od potrzeb z zastosowaniem:
- rozdzielnic nN,
- złączy kablowych nN,
- szaf oświetleniowych,
- rozłączników napowietrznych nN

Żerdzie wirowane typu E 10,5/15 , E 12/15 , E 13,5/15 , EPV 10,5/17,5 , EPV 12/17,5 ,
6,7/12 E
EPV 10,5/17,5EPV EPV o wysokości
Łańcuchy odciągowe - ŁO-20, ŁO2-20, z izolatorami LP-60/5u,
CS70E24 E24, SPI i ISI-CAN-70EE
Zawieszenia przelotowe - LWP-20, z izolatorami LWP8-24,
LWP8/24R, LWP8-24S, LWP8/24S, R-125N, SDI37, PI-74024
i ISI-RG-P2R
0°, 1°, 2°, 3°
RUN III 24/4 , RN III 24/4,
RUN III 24/4Wis , RN III 24/4 Wis , RN III 36/4 Wis,
OUN III 24/4 , OUN III 24/4 Wis ,OUN III 36/4 Wis,
ON III 24/4 , ON III 24/4 Wis ,ON III 36/4 Wis .
OUN III 24/4 Wis
PBNW-20, PBNW- 30
3M - QT II, QT II-Pb-N
POLIM-D, AZB, ESRB, TIZA, ISI/HEB, ISI/HEC,SBK
GXO, SE 30 , BOP
MKP, MPP
Średni i słaby - parametry wg str - 34
Ustoje studniowe str -34.
WI, WII obciążenie wiatrem,
SI, SII, SIa, SIIa oraz tereny ze zwiększoną sadzią
Wg PN-75/E
-5100 .
Uziemienie ochronne i robocze wspólne - wykonanie 1
Uziemienie ochronne i robocze oddzielne - wykonanie 2
Uziomy taśmowe i prętowe dla rezystywności gruntu
100, 200, 300, 400 i 500 m.
Cynkowane ogniowo

3.3. Wyposażenie stacji
Strona średniego napięcia
Na stacjach typu STSpb-W, linia zasilająca SN połączona jest z transformatorem poprzez:
- podstawy bezpiecznikowe
- odłącznik (rozłącznik) z uziemnikiem i podstawy bezpiecznikowe na stacjach STSpbo-W.
Na stacjach typu STSKpb-W kablowa linia zasilająca SN wprowadzona na stację i
zakończona głowicami kablowymi, połączona jest z transformatorem poprzez:
- podstawy bezpiecznikowe
- odłącznik (rozłącznik) z uziemnikiem i podstawy bezpiecznikowe na stacjach STSKpbo-W.
Wszystkie wymienione stacje mogą występować w wersji uproszczonej tzn. bez podstaw
bezpiecznikowych SN. Ponadto stacje uproszczone mogą być pozbawione pomostu obsługi,
Konstrukcja stacji umożliwia prawidłowy montaż ograniczników przepięć SN , zgodnie z
zasadami ich prawidłowego doboru.
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Strona niskiego napięcia
Wyposażenie stacji po stronie nN uwarunkowane jest charakterem wyprowadzeń obwodów
nN.
Rozdział obwodów nN w zależności od potrzeb może być wykonany z zastosowaniem
rozdzielnic nN słupowych i wolnostojących, złączy kablowych wolno-stojących, szaf
oświetleniowych słupowych i wolnostojących oraz rozłączników słupowych nN.

Wyprowadzenie obwodów nN
Rozdzielnice słupowe i
wolnostojace.

DOBÓR ZABEZPIECZEŃ SN I POŁĄCZEŃ nN STACJI
Lp.

Wyszczególnienie

Znamionowy prąd
1. [A] transformatora
po stronie SN
Znamionowy prąd
[A] wkładki
2. bezpiecznikowej

3.
4.

5.

6.

Znamionowy prąd [A]
transformatora po
stronie n.n.
Przekrój [mm2] kabli i
przewodów n.n.
połączenie
transformator
rozdzielnica
Przekrój [mm2] kabli i
przewodów n.n.
połączenie rozdzielnica
obwody linii
n.n.
Przekrój [mm2] kabli i
przewodów n.n.
połączenie
transformator obwody
linii n.n.

Moc transformatora [kVA]
63
100
160
250

25

40

400

630

15kV

0,97

1,54

2,43

3,85

6,16

9,62

15,4

24,2

24kV

0,72

1,16

1,82

2,89

4,62

7,22

11,55

18,2

15kV

2,5

3,2

6

10

16

20

25

50

24kV

2,5

2,5

4

6

10

16

25

40

0,4kV

36

58

91

144

231

360

578

910

YAKY
ALYd

4(3)x35

4(3)x95

2[4(3)x120]

-----

YKY
LYd

4(3)x25

4(3)x70

2[4(3)x95]

2[4(3)x185]

YAKY
ALYd

4(3)x25

4(3)x35

4(3)x50

4(3)x70 4(3)x120 2[4(3)x120]

YKY
LYd

4(3)x16

4(3)x25

4(3)x35

4(3)x50 4(3)x95 2[4(3)x95]

ALYd

1x25

1x50

1x120

1x240
(2x120)

LYd

1x16

1x35

1x95

1x185
(2x95)

7(8)x240
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3.4. Konstrukcja stacji
Konstrukcja podtrzymująca stację transformatorową składa się z dwóch żerdzi
strunobetonowych wirowanych typu "E" ustawionych w odległości 0,7 m. Transformator
jest ustawiony na wysokości 3,7 m nad poziomem terenu. Zadaniem drugiej żerdzi jest
podparcie konstrukcji nośnej stacji transformatorowej oraz przeniesienie obciążeń z linii
napowietrznej. Wysokość tej żerdzi jest dobierana pod kątem wysokości prowadzonej linii.
Obciążenia statyczne konstrukcji nośnej nie mogą przekroczyć wartości siły wypadkowej,
przedstawionej w poniższej tabeli.
Konstrukcje stalowe przewidziane ze stali St3SY zaprojektowano głównie z kształtowników
zimnogiętych. Konstrukcje przeznaczone są do cynkowania na gorąco. Po montażu
konstrukcji na stacji w środowiskach agresywnych zaleca się dodatkowe malowanie,
farbami ochronnymi zgodnie z normą PN-79/H-97070 "Ochrona przed korozją, pokrycia
lakierowane.Wytyczne ogólne". Słup stacyjny powinien posiadać tabliczkę informacyjną
identyfikującą producenta stacji.
PUNKT PRZYŁOŻENIA SIŁY “S”

S

SCHEMAT OBCI ĄŻENA - 1
C

S
B

A

KONSTRUKCJA WSPORCZA TRAFO
TRANSFORMATOR

SCHEMAT OBCI ĄŻENA - 2

C

S
A

B

ŻERDZIE

SCHEMAT OBCI ĄŻENA - 3
POZIOM TERENU

C

A

S

B

FUNDAMENT Z KRĘGÓW BETONOWYCH
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TYP ŻERDZI
SCHEMAT
OBCIĄŻEŃ

E 10,5/15

E 12/15

E 13,5/15

E 15/15

E 10,5/17,5

E 12/17,5

14,60
13,55

17,50
17,50

17,50
16,20

14,10

17,50

17,50

kN
1

15,00

15,00

2

15,00

15,00

14,60
13,44

3

15,00

15,00

14,20

3.5. Posadowienie stacji
Posadowienie stacji zostało dostosowane dla dwóch rodzajów gruntu - średniego i słabego,
przy założeniu, że poziom wody gruntowej jest poniżej poziomu posadowienia.
Podstawowe parametry gruntów przedstawiają się następująco:

Rodzaj i stan gruntu

Grunt
średni

Grunt
słaby

Zwały, rumosze, żwiry, pospółki, piaski grube i średnie zagęszczone, i średnio zagęszczone, piaski drobne

zagęszczone.
Pyły, gliny, gliny ciężkie, iły, gliniaste żwiry, pospółki
i piaski - półzwarte i twardoplastyczne.
Zwały, rumosze, żwiry, pospółki, piaski grube
i luźne, piaski drobne i pylaste średnio zagęszczone.
Pyły, gliny, gliny zwięzłe, iły, żwiry gliniaste,
pospółki i piaski gliniaste plastyczne.

Uogólnione właściwości gruntu
c
2
kN/m kN/m3

C

KN/m3
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0

18,5 40000 0,55

20

25

20,0 40000 0,25

32

0

17,5 25000 0,45

15

20

19,0 25000 0,30

Oznaczenia:
- kąt tarcia wewnętrznego w stopniach,
c - spójność,
- ciężar objętościowy,
C - moduł podatności podłoża,
- współczynnik tarcia gruntu o fundament betonowy.
W sytuacjach odbiegających od założonych, fundament należy zaprojektować
indywidualnie.
Zastosowano fundament z kręgów betonowych o średnicy 1500 mm i wysokości od 1,5 m do
2,5 m, zagłębiony na 3 m poniżej powierzchni terenu. Na dnie fundamentu należy wykonać
zbrojoną płytę żelbetową, na której postawić konstrukcję stacji. Przestrzeń w kręgach
wypełnić betonem B-20.
Konstrukcja fundamentu stacji transformatorowej została przedstawiona na rys. Poniżej.
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ZBROJENIE DOLNEJ CZĘŚCI FUNDAMENTU
52

PRĘT NR 1 - 14 mm
DŁUGOŚĆ 520 mm

PRĘT NR 4 - 14 mm
ŚREDNICA ZWOJU 900 mm
PRĘT NR 5 - 14 mm
ŚREDNICA ZWOJU 700 mm

PRĘT NR 2 - 14 mm
ŚREDNICA ZWOJU 1300 mm
PRĘT NR 3 - 14 mm
ŚREDNICA ZWOJU 1100 mm

PRĘT NR 6 - 14 mm
ŚREDNICA ZWOJU 900 mm

KRĄG BETONOWY 1500 mm wys - 500 mm

Fundament dostarczony może być płytą denną prefabrykowaną .

STAL St3O
BETON B20

KONSTRUKCJA FUNDAMENTU STACJI TRANSFORMATOROWEJ
Z KRĘGÓW BETONOWYCH 1500 mm.
PRZEKRÓJ POZIOMY

75
PRĘT NR 6 - 12 mm
ŚREDNICA ZWOJU 500 mm
PRĘT NR 5 - 14 mm
ŚREDNICA ZWOJU 700 mm
PRĘT NR 4 - 14 mm
ŚREDNICA ZWOJU 900 mm

150
PRZEKRÓJ PIONOWY
POZIOM TERENU

150

ŻERDZIE

23

75

23
KRĘGI BETONOWE

150

BETON B-20

10

BETON B-10

ZBROJENIE

10

20

POSPÓŁKA

170

35

Uwagi ogólne
Wykop pod fundament można wykonać ręcznie lub przy pomocy sprzętu
zmechanizowanego.
Należy pamiętać o zabezpieczeniu ścian wykopu przed rozpoczęciem robót
betonowych wewnątrz wykopu.
Po wyrównaniu dna wykopu należy wykonać warstwę podsypki z piasku ubitego. Na
warstwie podsypki należy wykonać podkład z betonu B-10 o grubości 10 cm. Wierzchnia
warstwa chudego betonu powinna być wypoziomowana. Na tak przygotowanym podłożu
można osadzić krąg betonowy 1500 mm. Po ustawieniu kręgu betonowego należy
wykonać 5-cio cm warstwę betonową z betonu B-20. Po związaniu warstwy należy
przygotować i zamontować zbrojenie (rys. str. 33). Następnie zbrojenie należy zalać
betonem B-20 do wysokości około 5 cm powyżej zbrojenia.
Uwaga: czynności te można wykonać jednorazowo, dbając o zachowanie otuliny
zbrojenia nie mniejszej niż 5 cm.
W następnej kolejności należy przystąpić do ustawienia pozostałych kręgów betonowych.
Powierzchnie boczne i poziome należy zabezpieczyć 2 warstwami emulsji asfaltowej, a
następnie fundament obsypać gruntem zagęszczanym mechanicznie. Po ustawieniu w
odpowiednim rozstawie i umocowaniu spionowanych słupów, można przystąpić do
zalania wolnych przestrzeni wewnątrz kręgów betonowych. Do zalania należy użyć
betonu B-20. Po upływie około 1 tygodnia można przystąpić do montażu stacji
transformatorowej.
Należy pamiętać, że beton osiąga wytrzymałość gwarantowaną po 28 dniach dojrzewania.
W czasie wiązania betonu w przypadku występowania wysokich temperatur należy
pamiętać o pielęgnacji betonu (polewanie wodą i zabezpieczenie przed nadmiernym
odparowywaniem wody niezbędnej dla procesu wiązania). Obciążanie ustroju naciągami
linii energetycznych należy wykonywać po 1,5 tygodnia od daty zalania fundamentu
betonem.
Fundament został zaprojektowany uwzględniając występowanie średnich i dobrych
gruntów pod fundamentem. Należy jednak pamiętać, że ważne są także inne czynniki
mające wpływ na nośność gruntu i pracę konstrukcji takie jak: wilgotność, występowanie
kurzawki, posadowienie na skarpie, obciążenie gruntu obiektami znajdującymi się w
pobliżu lub w bezpośrednim sąsiedztwie konstrukcji stacji. W takich wątpliwych
przypadkach bezwzględnie wymagana jest opinia lub projekt fundamentu konstrukcji
stacji w zależności od potrzeb.
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3.6. Ochrona środowiska
Uwagi ogólne.
Stacja słupowa i wszystkie jej elementy wykonane są z materiałów podlegających
przetworzeniu i utylizacji po zakończonym okresie eksploatacji, szczególnie jednak zaleca
się unikanie zastosowań elementów z tworzyw sztucznych, obudów z laminatu itp. jako
bardzo uciążliwych i kosztowych w procesie utylizacji.
Transformatory - zabezpieczenie przed wyciekiem oleju.
Biorąc pod uwagę niewielką awaryjność i znikome skutki rozszczelnień transformatorów
olejowych
nowej generacji ,dopuszczalne jest nie zabezpieczanie dodatkowe
transformatorów o zawartości oleju poniżej 200 kg oraz zainstalowanych
w miejscach nie stwarzających zagrożenia skażenia wód gruntowych i powierzchniowych. W
pozostałych przypadkach zaleca się zabezpieczenie stanowisk z transformatorami olejowymi
zainstalowanymi napowietrznie, poprzez wykonanie misy, zbiornika olejowego pod w.w.
stanowiskiem.
Zbiornik olejowy wykonać należy wg. następujących zasad:
Poziome wymiary mis olejowych lub zbiorników olejowych powinny być co najmniej równe
wymiarom uzyskanym przez dodanie 100 cm po każdej stronie rzutu poziomego elementów
transformatora zawierających olej (kadź, konserwator, chłodnice, przewody olejowe itp.).
Obramowanie mis olejowych lub zbiorników powinno przebiegać 15 cm powyżej terenu
otaczającego.
W szczególnych przypadkach zbiorniki olejowe wyposażyć należy w studzienki
odprowadzające, umożliwiające odprowadzenie i usunięcie oleju transformatorowego.
Wymaga to oddzielnego opracowania.
Tłuczeń
lub kamienie
3
Przykładowy zbiornik
olejowy
przedstawiono
na rysunku poniżej.
o granulacji 3 - 7 cm, V~2,0m

6

10
10

6

B

A,B - długość kadzi transformatora
- wymiary podano w cm

B=b+200

30

70

Beton B 10, V~0,8 m3

100

Transformator

100

a

100

A=a+200
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Zasilanie SN

3.7. Schemat elektryczny
Linia napowietrzna 15 ,20(30) kV

Linia kablowa 15,20(30) kV

- przewody :AFL-6
PAS/SAX,AAsXSn,AFLwsXSn,
- kable napowietrzne:
SAXKA,XHAKXSn
o przekrojach 35 lub 70mm2
- kable np.HAKnFtA,YHAKXS
QT II
QT II-Pb-N

POLIM -D
ESRB
TIZA
AZB
ISI/HE
SBK

Połączenie SN
- przewody PAS/SAX,
AAsXSn,AFLwsXSn

Wyposażenie stacji

RUN III 24/4
RUN III 24/4 Wis
OUN III 24/4
OUN III 24/4 Wis

PBNW-20
PBNW-30

TOHB
TAOB
TNOSB
TNOSI

}

Połączenie n.n.
- kable YAKY,YKY,
- przewody ALYD,LYd

BWMW
MT 20/...
MT 30/...
15,75(21)/0,4 kV
25÷630 kV•A
Yz 5
GXO - 0,28/5
CLMD -

Rozdział obwodów n.n
Rozdzielnica n.n - słupowa
Rozdzielnica n.n - wolnostojąca
Złącze n.n - wolnostojące
Szafa oświetleniowa - słupowa
Szafa oświetleniowa - wolnostojąca
Rozłączniki bezpiecznikowe

Obwody n.n.

Połączenie n.n.
- kable YAKY,YKY,
- przewody ALYD,LYd
- przewody izolowane jak linii n.n
Obwody linii n.n.
- napowietrzne :
- przewody gołe AL
- przewody izolowane
ASXSn,ALUS,NFA2X
AXS+AFLXS,AMKA
- kablowe:
- kable YAKY , YKY

GXO - 0,28/5
BOP - 0,66/5
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3.8. Oznaczenia typów stacji i przykładowe warianty rozwiazań

STS

pb

-20/630
Odmiana ze względu na zasilanie napowietrzne SN
I - od strony transformatora
II- od przeciwnej strony transformatora
Odmiana ze względu na wytrzymałość żerdzi
1 - 15 kN
2 - 17,5 kN
Odmiana ze względu na długość żerdzi
1 - 10,5 m
2 - 12 m
3 - 13,5 m
4 - 15 m
Moc transformatora [ kV• A]
Znamionowe napięcie [kV]
W - oznaczenie producenta ZPUE S.A. Włoszczowa
o - z odłącznikiem ( rozłacznikiem ) z uziemnikiem
bez oznaczenia - bez odłącznika ( rozłącznika)
pb - na dwóch żerdziach wirowanych
K - kablowa dla linii SN
bez oznaczenia - napowietrzna dla linii SN
Słupowa Transformatorowa Stacja
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0,5

9,1

8,9

0,7

0,7

6,5

6,5

Nie dotykać
Urządzenie elektryczne

3,0

3,0

3,7

3,7

Nie dotykać
Urządzenie elektryczne

STSpbW

STSKpboW

0,7

9,1
6,5

6,5

8,9

1,2

0,7

0,7

Nie dotykać
Urządzenie elektryczne

STSpboW I

0,7

3,0

3,0

3,7

3,7

Nie dotykać
Urządzenie elektryczne

STSpboW I
0,7
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4. Słupowe stacje transformatorowe 20/0,4 kV z transformatorami mocy
do 250 kVA na żerdziach drewnianych
4.1. Wstęp
4.2. Charakterystyka stacji
4.3. Wyposażenie stacji
4.4. Konstrukcja stacji
4.5. Uziemienie stacji
4.6. Posadowienie stacji
4.7. Schemat elektryczny
4.8. Funkcje i sposób zasilania oraz różnice w wyposażeniu SN
4.9. Oznaczenia stacji i przykładowe warianty rozwiązań stacji
4.1. Wstęp
Słupowe stacje transformatorowe przeznaczone są do zasilania odbiorców miejskich ,
Osiedlowych i wiejskich oraz odbiorców przemysłowo- usługowych z sieci napowietrznej
lub kablowej średniego napięcia. Przewidziana bardzo duża wariantowość rozwiązań stacji
pozwala na optymalny dobór ich wyposażenia .Dane techniczne i dobór podstawowych
elementów stacji przedstawiono w tabeli 1 natomiast szczegółowego doboru wyposażenia
stacji należy dokonywać posługując się zatwierdzonymi do powszechnego stosowania przez
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej albumami Słupowe stacje
transformatorowe 20/0,4 kV z transformatorami mocy do 250 kVA na żerdziach
drewnianych. Energolinia Poznań 2001 tom 1-3
Dokumentacja zawiera rozwiązania stacji na słupach bliźniaczych z transformatorem
o mocy do 250 kVA oraz stacje uproszczone na żerdzi pojedynczej z transformatorem o
mocy do 40 kVA.

4.2. Charakterystyka stacji
DANE TECHNICZNE I DOBÓR ELEMENTÓW STACJI
1.
2.
3.
4.

Znamionowe napięcie stacji
Znamionowe napięcie izolacji
Rodzaj transformatora
Moc i masa transformatora

15/0,4 kV, 20/0,4 kV
24 kV
Napowietrzny typu np. TOHb, TAOb, TNOSB, TNOSI
STSd-20/40
- do 40 kVA
- 420 kg
STSd-20/100 - do 100 kVA
- 750 kg
STSd-20/250 - 160 250 kVA - 1250 kg

5.

Zasilanie stacji SN

Linia napowietrzna o napięciu 15 lub 20 (30) kV: z przewodami:
AFL-6 35, 50 lub 70 mm2, AAL 50 lub 70 mm2,
PAS(SAX), AAsXSn, AALXS 35, 50 lub 70 mm2,
Podstawowe naprężenia przewodów oraz rozpiętości przęseł wg
albumów .
Linia kablowa o napięciu 15 lub 20 (30)kV
z kablami o żyłach Al i Cu

6.

Połączenia SN i nN na stacji

Przewody i kable - dobór wg schematu - str 46 i tablicy str-43.
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7.

Rozdział obwodów nN

W zależności od potrzeb z zastosowaniem:
- rozdzielnic nN,
- złączy kablowych nN,
- szaf oświetleniowych,
- rozłączników napowietrznych nN

8.

Obwody linii nN

Linie napowietrzne z przewodami izolowanymi AsXSn
Linie kablowe z kablami YAKY, YKY.

9.

Obciążenia statyczne stacji

Dobór wg schematów obciążeń zawartych w albumach

10. Typy żerdzi

Żerdzie impregnowane drewniane

11. Izolacja SN

Łańcuchy odciągowe - ŁO-20, ŁO2-20, z izolatorami LP-60/5u,
CS70E24 E24, SPI i ISI-CAN-70EE
Zawieszenia przelotowe - LWP-20, z izolatorami LWP8-24,
LWP8/24R, LWP8-24S, LWP8/24S, R-125N, SDI37, PI-74024
i ISI-RG-P2R

12. Stopień obostrzeń

0°, 1°, 2°, 3°

13. Odłączniki i rozłączniki z uziemnikiem
SN

RUN III 24/4 , RN III 24/4,
RUN III 24/4Wis , RN III 24/4 Wis , RN III 36/4 Wis,
OUN III 24/4 , OUN III 24/4 Wis ,OUN III 36/4 Wis,
ON III 24/4 , ON III 24/4 Wis ,ON III 36/4 Wis .
OUN III 24/4 Wis

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Podstawy bezpiecznikowe SN
Głowice kablowe
Ograniczniki przepięć SN
Ograniczniki przepięć nN
Kondensator nN
Rodzaj gruntu
Posadowienie stacji

PBNV-20, PBNW-20, PBNW- 30, PBNpV-30

21.

Strefy klimatyczne

22. Uziemienia stacji

23. Konstrukcje stalowe

3M - QT II, QT II-Pb-N
POLIM-D, AZB, ESRB, TIZA, ISI/HEB, ISI/HEC.
GXO, SE 30
MKP, MPP
Średni i słaby - parametry wg str - 45
Ustoje płytowe UP i dobór wg albumów
WI, WII obciążenie wiatrem,
SI, SII, SIa, SIIa oraz tereny ze zwiększoną sadzią
Wg PN-75/E
-5100 .
Uziemienie ochronne i robocze wspólne - wykonanie 1
Uziemienie ochronne i robocze oddzielne - wykonanie 2
Uziomy taśmowe i prętowe dla rezystywności gruntu
100, 200, 300, 400 i 500 m..
Cynkowane ogniowo

4.3. Wyposażenie stacji
Strona średniego napięcia
Na stacjach typu STSd, linia zasilająca SN zawieszona do poprzecznika za pomocą łańcucha
odciągowego, a w stacjach STSdP zawieszona na poprzeczniku za pomocą zawieszeń
przelotowych, połączona jest z transformatorem poprzez:
- podstawy bezpiecznikowe - na stacjach STSdb i STSdPb,
- odłącznik (rozłącznik) z uziemnikiem i podstawy bezpiecznikowe - na stacjach STSdbo
i STSdPbo.
Na stacjach typu STSdK kablowa linia zasilająca SN wprowadzona na stację i zakończona
głowicami kablowymi, połączona jest z transformatorem poprzez:
- podstawy bezpiecznikowe - na stacjach STSdKb,
- odłącznik (rozłącznik) z uziemnikiem i podstawy bezpiecznikowe - na stacjach STSdKbo.
Wszystkie wymienione stacje mogą występować w wersji uproszczonej tzn. bez podstaw
bezpiecznikowych SN. Ponadto stacje uproszczone pozbawione są pomostu obsługi, który w
stacjach z podstawami bezpiecznikowymi SN może także nie występować.
Przewiduje się zasadniczo dwie odmiany stacji ze względu na moc i masę
transformatorów:
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Transformatorów:
do 100 kV·A i 160 250 kV·A (masy wg str - 41).
Dodatkowo przewidziano wykonanie stacji uproszczonych STSdpu, STSdPpu, STSdKpu
z transformatorami mocy do 40 kV·A.
Konstrukcja stacji umożliwia montaż ograniczników przepięć SN.
Strona niskiego napięcia
Wyposażenie stacji po stronie nN uwarunkowane jest charakterem wyprowadzeń obwodów
nN.
Rozdział obwodów nN w zależności od potrzeb może być wykonany z zastosowaniem
rozdzielnic nN słupowych i wolnostojących, złączy kablowych wolno-stojących, szaf
oświetleniowych słupowych i wolnostojących oraz rozłączników słupowych nN.

DOBÓR ZABEZPIECZEŃ SN I POŁĄCZEŃ nN STACJI
Lp.

Wyszczególnienie

Znamionowy prąd [A]
15kV
1. transformatora po stronie SN
20kV

15kV
Znamionowy prąd [A]
2. wkładki bezpiecznikowej SN
20kV
Znamionowy prąd [A]

3. transformatora po stronie nN 0,4kV
YAKY
przewodów nN, połączenie ALYd
transformator - rozdzielnia YKY
LYd

4. Przekrój [mm ] kabli i

25

Moc transformatora [kV-A]
40
160
63
100

250

0,97
0,72
2,5
2,5

1,54
1,16
3,2
2,5

2,43
1,82
6
4

3,85
2,89
10
6

6,16
4,62
16
10

9,62
7,22
20
16

36

58

91

144

231

360

4 x 35

4 x 95

2 (4 x 120 )

4 x 25

4 x 70

2 (4 x 95 )

4.4. Konstrukcja stacji
Konstrukcję nośną stacji stanowi słup bliźniaczy lub pojedynczy z żerdzi drewnianych.
Zastosowano żerdzie typu:
- S 8.2, S 12.2 i S 13.2 wg warunków PTPiREE - wytwarzane przez Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Szpakowski, Ensto Pol i Necks Electric
- 8 N, 12 S, 12 S+2, 13 S i 13 S+2 wytwarzane przez Ensto Pol i Necks Electric.
Szczegółowy dobór żerdzi w zależności od typu stacji podano w schematach obciążeń.
Obciążenia statyczne konstrukcji nośnej nie mogą przekraczać sił dopuszczalnych podanych
na schematach obciążeń.
Konstrukcje stalowe przewidziane ze stali St3SY zaprojektowano głównie z kształtowników
zimnogiętych.
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Konstrukcje przeznaczone są do cynkowania na gorąco. Po montażu konstrukcji na stacji,
w środowiskach agresywnych zaleca się dodatkowe malowanie, farbami ochronnymi
zgodnie z normą PN-79/H-97070 "Ochrona przed korozją, pokrycia lakierowane.
Wytyczne ogólne".Słup stacyjny powinien posiadać tabliczkę informacyjną identyfikującą
producenta stacji.

4.5. Uziemienie stacji
Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporażeniowej (Dz.U. nr 81 z 26.11.1990 r., poz. 473) ze względów
formalnych wynikających ze zmiany Prawa Budowlanego przestało obowiązywać w
kwietniu 1995 r.
Do chwili opracowania niniejszego albumu nie zostały ustanowione w kraju nowe przepisy
w tym zakresie. W zaistniałej sytuacji, zagadnienia uziemienia stacji rozwiązano w oparciu
o postanowienia ww. rozporządzenia, zwracając uwagę na fakt aby przy korzystaniu z
dokumentacji sprawdzić obowiązujące aktualnie w tym zakresie akty prawne.
W albumie, uziemienie stacji o wspólnym uziomie rozwiązano:
- wykonanie 1 - uziemienie robocze i ochronne jako wspólne wg tomu II,
zalecane do stosowania,
- wykonanie 2 - uziemienie robocze i ochronne jako oddzielne wg tomu II.
Wartość rezystancji uziemienia stacji nie powinna przekraczać 5 i wartości obliczonej
ze wzoru:
R 50/Iz,
gdzie: Iz - wartość prądu zwarcia doziemnego w sieci średniego napięcia, który należy
przyjmować zgodnie z paragrafem 3 załącznika nr 2 do ww. Rozporządzenia.
Wartość prądu zwarcia określa się w zależności od sposobu pracy punktu neutralnego sieci
SN.
W albumie przyjęto rozwiązanie uziomów dla wartości prądów zwarcia Iz wynoszących 10A,
20A, 30A i 40A.
Układy uziomów zaprojektowano dla rezystywności gruntu równej 100, 200, 300,
400 i 500 m jako wyłącznie taśmowe (T) oraz z prętami pionowymi (TP).
Wymagania stawiane uziemieniu stacji i zasady jego realizacji określono w tomie II stacji.
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4.6. Posadowienie stacji
Posadowienie stacji opracowano dla gruntów średniego i słabego, których dane
charakterystyczne podano w poniższej tablicy.

Rodzaj i stan gruntu
Zwały, rumosze, żwiry, pospółki, piaski grube i średnie zagęszczone, i średnio zagęszczone, piaski drobne

Grunt zagęszczone.
średni Pyły, gliny, gliny ciężkie, iły, gliniaste żwiry, pospółki

Grunt
słaby

i piaski - półzwarte i twardoplastyczne.
Zwały, rumosze, żwiry, pospółki, piaski grube
i luźne, piaski drobne i pylaste średnio zagęszczone.
Pyły, gliny, gliny zwięzłe, iły, żwiry gliniaste,
pospółki i piaski gliniaste plastyczne.

Uogólnione właściwości gruntu
c
kN/m2 kN/m3

C

3

KN/m

37

0

18,5 40000 0,55

20

25

20,0 40000 0,25

32

0

17,5 25000 0,45

15

20

19,0 25000 0,30

Oznaczenia:
- kąt tarcia wewnętrznego w stopniach,
c - spójność,
- ciężar objętościowy,
C - moduł podatności podłoża,
- współczynnik tarcia gruntu o fundament betonowy.
Posadowienie stacji rozwiązano przy zastosowaniu ustojów płytowych UP.
Dane techniczne ustojów, ich dobór oraz zasady realizacji posadowień szczegółowo
określono w tomie II stacji.
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Zasilanie SN

4.7. Schemat elektryczny
Linia napowietrzna 15 (20) kV

Linia kablowa 15(20) kV

- przewody :AFL-6
PAS/SAX,AAsXSn,AFLwsXSn,
- kable napowietrzne:
SAXKA,XHAKXSn
o przekrojach 35 lub 70mm2
- kable np.HAKnFtA,YHAKXS
QT II
QT II-Pb-N

POLIM -D
ESRB
TIZA
AZB
ISI/HE
SBK

Połączenie SN
- przewody PAS/SAX,
AAsXSn,AFLwsXSn

RUN III 24/4
RUN III 24/4 Wis
OUN III 24/4
OUN III 24/4 Wis

Wyposażenie stacji

PBNV-20
PBNW-20
PBNW-30
PBNpV-30
TOHB
TAOB
TNOSB
TNOSI

}

Połączenie n.n.
- kable YAKY,YKY,
- przewody ALYD,LYd

WBGN-17,5
WBGN-24
OWBG-17,5
OWBG-24
OWBG-36
15,75(21)/0,4 kV
25÷630 kV•A
Yz 5
GXO - 0,28/5
CLMD -

Rozdział obwodów n.n
Rozdzielnica n.n - słupowa
Rozdzielnica n.n - wolnostojąca
Złącze n.n - wolnostojące
Szafa oświetleniowa - słupowa
Szafa oświetleniowa - wolnostojąca
Rozłączniki bezpiecznikowe

Obwody n.n.

Połączenie n.n.
- kable YAKY,YKY,
- przewody ALYD,LYd
- przewody izolowane jak linii n.n
Obwody linii n.n.
- napowietrzne :
- przewody gołe AL
- przewody izolowane
ASXSn,ALUS,NFA2X
AXS+AFLXS,AMKA
- kablowe:
- kable YAKY , YKY

GXO - 0,28/5
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4.8. Funkcje i sposób zasilania oraz różnice w wyposażeniu SN

Nr rys.

Stacja Jednożerdziowe
typu: dwużerdziowe

1.

STSdb1/I
STSdb2/I

2.

STSdb1/II
STSdb2/II

5.

STSdb1o

6.

STSdb2o

7 i 8.

9 i 10.

Stacja spełnia w ograniczonym zakresie funkcję słupa krańcowego dla napowietrznych linii ŚN
i nn. Zasilanie napowietrzną linią ŚN od strony transformatora (I) i od strony przeciwnej
transformatora (II).

Stacja spełnia w ograniczonym zakresie funkcję słupa krańcowego dla napowietrznych linii ŚN
i nn. Na stacji przewidziano instalowanie odłączniko- uziemnika lub rozłączniko-uziemnika
ŚN. Zasilanie napowietrzną linią ŚN od strony przeciwnej transformatora.

STSdPb1/I - STSdPb1/II
STSdPb2/I - STSdPb2/II

Stacja spełnia funkcję słupa przelotowego dla napowietrznych linii ŚN i słupa krańcowego dla
linii nn.

STSdPb1o/I - STSdPb1o/II
STSdPb2o/I - STSdPb2o/II

Stacja spełnia funkcję słupa przelotowego dla napowietrznych linii ŚN i słupa krańcowego dla
linii nn.Na stacji przewidziano instalowanie odłączniko- uziemnika lub rozłączniko-uziemnika
ŚN.

STSdKb1/I
STSdKb2/I

Stacja spełnia w ograniczonym zakresie funkcję słupa krańcowego dla napowietrznych linii
nn. Zasilanie ŚN linią kablową.

STSdKb1/II
STSdKb2/II
11.

STSdKb1o

12.

STSdKb2o

3.

STSdb1u/I - STSdb1u/II
STSdb2u/I - STSdb2u/II

4.

STSdpu/I
STSdpu/II
STSdb1uo
STSdb2uo

Stacja spełnia w ograniczonym zakresie funkcję słupa krańcowego dla napowietrznych linii
nn. Na stacji przewidziano instalowanie odłączniko- uziemnika lub rozłączniko-uziemnika
ŚN. Zasilanie ŚN linią kablową.

Stacja spełnia w ograniczonym zakresie funkcję słupa krańcowego dla napowietrznej linii ŚN
i nn. Zasilanie napowietrzną linią ŚN od strony transformatora (I) i od strony przeciwnej strony
transformatora (II). Bez pomostu obsługi, bez podstaw bezpiecznikowych ŚN.

Stacja spełnia w ograniczonym zakresie funkcję słupa krańcowego dla napowietrznych linii ŚN
i nn. Na stacji przewidziano instalowanie odłączniko- uziemnika lub rozłączniko-uziemnika
ŚN. Zasilanie napowietrzną linią ŚN od strony przeciwnej transformatora. Bez pomostu
obsługi, bez podstaw bezpiecznikowych ŚN.

STSdPb1u/I - STSdPb1u/II
STSdPb2u/I - STSdPb2u/II
STSdPpu I - STSdPpu II

Stacja spełnia funkcję słupa przelotowego dla napowietrznych linii ŚN i w ograniczonym
zakresie słupa krańcowego dla linii nn. Bez pomostu obsługi, bez podstaw bezpiecznikowych
ŚN
Stacja spełnia funkcję słupa przelotowego dla napowietrznych linii ŚN i słupa krańcowego dla
STSdPb1uo/I - STSdPb1uo/II linii nn. Na stacji przewidziano instalowanie odłączniko- uziemnika lub rozłączniko-uziemnika
STSdPb2uo/I - STSdPb2uo/II ŚN. Bez pomostu obsługi, bez podstaw bezpiecznikowych ŚN.
STSdKb1u/I
STSdKb2u/I

Stacja spełnia w ograniczonym zakresie funkcję słupa krańcowego dla napowietrznych linii
Nn. Zasilanie ŚN linią kablową. Bez pomostu obsługi, bez podstaw bezpiecznikowych ŚN.

STSdKb1u/II STSdKpu I
STSdKb2u/II STSdKpu II
STSdKbuo I
STSdKbuo II

Stacja spełnia w ograniczonym zakresie funkcję słupa krańcowego dla napowietrznych linii
Nn. Na stacji przewidziano instalowanie odłączniko- uziemnika lub rozłączniko-uziemnika
ŚN. Zasilanie ŚN linią kablową. Bez pomostu obsługi, bez podstaw bezpiecznikowych ŚN.
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4.9. Oznaczenia typów stacji i przykładowe warianty rozwiazań

STSd

- 20 / / /

Rodzaj żerdzi
Odmiana ze względu na zasilanie
napowietrzne SN
I - od strony transformatora
II - od przeciwnej strony transformatora
Moc transformatora [ kV• A]
Znamionowe napięcie [kV]
o - z odłącznikiem ( rozłacznikiem ) z
uziemnikiem
bez oznaczenia - bez odłącznika ( rozłącznika)
Odmiana ze względu na usytuowanie żerdzi
słupa bliźniaczego
12u - uproszczona ( bez bezpieczników SN )
bez oznaczenia - pełne wyposażenie
b - na słupie bliźniaczym
p - na pojedynczej żerdzi
K- kablowa dla linii SN
P- napowietrzna przelotowa dla linii SN
bez oznaczenia - napowietrzna krańcowa dla
linii SN
Słupowa Transformatorowa Stacja
- żerdzie drewniane

Wymiary pokazane na wszystkich rysunkach dotyczą żerdzi o długości 12 m !.
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2,6 - gr. średni
2,8 - gr. słaby

2,6 - gr. średni
2,8 - gr. słaby

STSdb1u/II

9,2 - grunt średni
9,0 - grunt słaby

9,2 - grunt średni
9,0 - grunt słaby

0,5

0,5

0,2

0,2

2,6 - grunt średni
2,8 - grunt słaby

2,6 - grunt średni
2,8 - grunt słaby

STSdb1/I

.. . . ..

4,0

444 444

4,0

4,0

®®® ®®®

4,0

9,2 - grunt średni
9,0 - grunt słaby

7,0 (6,3)

9,2 - grunt średni
9,0 - grunt słaby

8,5 - grunt średni
8,3 - grunt słaby

7,0 (6,3)

0,5

0,2

0,2

Rys -1
Rys -2

STSdb2/II

Rys -4
Rys -4

STSdpu/II
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2,6 - grunt średni
2,8 - grunt słaby

STSdPb1

[[ [ [ [[

4,0

8,5 - grunt średni
8,3 - grunt słaby

7,0 (6,3)

9,8 - grunt średni
9,6 - grunt słaby

8,5 - grunt średni
8,3 - grunt słaby

9,8 - grunt średni
9,6 - grunt słaby

0,3

0,3

0,2

0,2

2,6 - grunt średni
2,8 - grunt słaby

2,6 - grunt średni
2,8 - grunt słaby

STSdb1o/I

2,6 - grunt średni
2,8 - grunt słaby

ľľ ľ ľ ľľ

4,0

7,0 (6,3)

~1,4

~1,4

4,0

sss sss

4,0

7,0 (6,3)

7,0 (6,3)

9,5 - grunt średni
9,3 - grunt słaby

9,5 - grunt średni
9,3 - grunt słaby

0,7

0,7

Rys -5
Rys -6

STSdb2o/II

Rys -7
Rys -8
-3

STSdPb2
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2,6 - grunt średni
2,8 - grunt słaby

STSdKb1o

~1,4

XXX XXX

4,0

7,8 - grunt średni
7,6 - grunt słaby

7,0 (6,3)

7,8 - grunt średni
7,6 - grunt słaby

1,2

0,7

1,1

0,7
2,6 - grunt średni
2,8 - grunt słaby

2,6 - grunt średni
2,8 - grunt słaby

STSdKb1/I

2,6 - grunt średni
2,8 - grunt słaby

~1,4

„„ „ „ „„

4,0

7,0 (6,3)

ľľ ľ ľ ľľ

¶¶¶ ¶¶¶

4,0

4,0

8,5 - grunt średni
8,3 - grunt słaby

7,0 (6,3)

8,5 - grunt średni
8,3 - grunt słaby

7,0 (6,3)

0,2

0,5

0,2

0,5

Rys -9
Rys -10

STSdKb2/I

Rys -11
Rys -12

STSdKb2o
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5. Słupowe stacje transformatorowe z transformatorami mocy do
160 kVA dla terenów górskich i trudnodostępnych z przeznaczeniem
do montażu ręcznego STSL.
5.1. Wstęp
5.2. Opis techniczny
5.3. Instrukcja montażu stacji
5.4. Konstrukcja nośna
5.5. Wyprowadzenie obwodów nN
5.6. Transformator
5.7. Schemat elektryczny
5.8. Oznaczenia stacji i przykładowe warianty rozwiązań stacji
5.1. Wstęp
Przedmiotem opracowania jest projekt słupowych stacji transformatorowych STS-L z
transformatorami o mocy do 160 kVA. Stacja przeznaczona jest do zasilania odbiorców
miejskich , osiedlowych i wiejskich oraz odbiorców przemysłowo - usługowych z sieci
napowietrznej lub kablowej średniego napięcia , a szczególnie odbiorców na terenach
podgórskich ,górskich i innych trudno dostępnych dla ciężkiego sprzętu specjalistycznego.
Dokumentacja zawiera rozwiązania przeznaczone do montażu ręcznego .
ZPUE S.A. Włoszczowa 2001 tom 1-3

5.2. Opis techniczny
Stacja znamienna jest lekką konstrukcją nośną opartą na żerdzi stalowej ocynkowanej
ogniowo.
Do 75% niższa masa transportowa stacji w stosunku do żerdzi wirowanych pozwala na
dostarczenie jej na miejsce posadowienia oraz montaż bez użycia ciężkiego sprzętu
specjalistycznego , zastosowane rozwiązania konstrukcyjne pozwalają również na ręczny
montaż osprzętu i aparatury na konstrukcjach stacji.
Montaż ręczny dotyczy również transformatora (mocowanego specjalnym uchwytem wg.
licencyjnego rozwiązania Zakładu Energetycznego Toruń), transport pionowy
transformatora może odbyć się za pomocą wciągarki ręcznej mocowanej do konstrukcji
wsporczej stanowiącej element zamocowania liny montażowej (do posadowienia ręcznego
żerdzi w gruncie ) a docelowo będącej konstrukcją pod ograniczniki przepięć lub
bezpieczniki SN . (Wg pkt - 5,3 niniejszej dokumentacji).
Ze względu na materiały z których wykonana jest żerdź nośna stacji przewiduje się dwa
sposoby posadowienia w gruncie, zależnie od wymogów, zaleceń odbiorcy:
- posadowienie żerdzi bezpośrednio do gruntu
- posadowienie żerdzi na fundamencie betonowym prefabrykowanym.
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Proponowane rozwiązanie konstrukcyjne może być z powodzeniem stosowane jako
zamienne za lekkie żerdzie drewniane preferowane na terenach górskich z tą bardzo ważną
przewagą że pozwala na stosowanie 100% materiałów wytworzonych z surowców
polskich a nie na przykład: żerdzi fińskich czy szwedzkich .
Zastosowanie stali cynkowej ogniowo jako główny element konstrukcji nośnej pozwala
również na wykorzystanie jej właściwości dla celów uziemienia ochronnego wszystkich
elementów konstrukcji oraz aparatury i osprzętu pracującego na stacji.
Dodatkowym walorem powyższego rozwiązania jest wysoka trwałość mechaniczna,
znacznie łatwiejsze metody konserwacji niż w przypadku drewna i dużo prostsza utylizacja
(złomowanie) po zakończonym cyklu eksploatacji w stosunku do drewna lub betonu.

5.3. Instrukcja montażu stacji
5.3.1. Uwagi ogólne .
Stacja dostarczona jest na miejsce budowy jako zestaw składający się z żerdzi stalowej
jako konstrukcji nośnej oraz kompletu konstrukcji przystosowanych do montażu
niezbędnej aparatury i osprzętu zgodnie z niniejszą dokumentacją.
W przypadku posadowienia do gruntu zaleca się zagruntowanie odziomka słupa farbami
ochronnymi (najlepiej przez producenta) , stacje posadawiane na fundamencie dostarczone
winny być z fundamentem prefabrykowanym lub zawiasem montażowym jeżeli
fundament wylewany będzie na obiekcie.
5.3.2.Transport na miejsce montażu:
Odbywa się z reguły środkami transportowymi odbiorcy lub producenta urządzeń w
przypadku terenów trudnodostępnych ostatni etap dostawy na miejsce posadowienia może
być wykonany sprzętem specjalistycznym terenowym ,ciągnikiem rolniczym a w
szczególnych przypadkach z wykorzystaniem zwierząt gospodarskich i ludzi.
5.3.3.Przygotowanie miejsca posadowienia:
Wymiary wykopu muszą umożliwić swobodne umiejscowienie w nim żerdzi lub
fundamentu prefabrykowanego (zgodnie z wymiarami w pkt 5.4. dokumentacji ).
W przypadku posadowienia żerdzi bezpośrednio do gruntu wykop zaleca się wykonać tak
by umożliwiał wprowadzenie odziomka żerdzi swobodnie pod kątem zbliżonym do 45o w
stosunku do dna wykopu co docelowo ułatwi montaż aparatury i osprzętu oraz
wypionowanie gotowej stacji.
W obu przypadkach zaleca się przygotowanie dodatkowych podpór pod montowaną stację
np. z drewna budowlanego .
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5.3.4.Posadowienie stacji.
Po wprowadzeniu odziomka żerdzi do wykopu , lub połączeniu żerdzi z zawiasem na
fundamencie oraz podniesieniu jej możliwie jak najwyżej z zastosowaniem wymienionych
w pkt. 5.3.3. podpór można dokonać montażu aparatury elektrycznej i osprzętu.
- Łańcuchy odciągowe :
Ze względu na mała masę najlepiej z izolatorów kompozytowych ( Zapel Boguchwała
produkcji polskiej lub inne wg. zaleceń Zakładu Energetycznego.)
Łańcuchy wyposażyć w uchwyty odciągowe półrolki i zaciski oraz odpowiedniej długości
przewody robocze liniowe uwzględniające długość sekcji (zazwyczaj do słupa
odporowego przed stacją).
Wcześniejsze zamocowanie przewodów linii zasilającej wyeliminuje nam konieczność
dostępu do najwyższego punktu stacji po jej wypionowaniu.
- Izolatory wsporcze , ograniczniki przepięć ŚN:
Dla bezpiecznego przejścia przewodów roboczych stacji na poprzecznik i konstrukcję pod
izolatory wsporcze zamontować izolatory liniowe wsporcze LWP lub lekkie kompozytowe
(np. produkcji ZPUE S.A. Włoszczowa)
Ograniczniki przepięć montować zgodnie z zaleceniami Zakładów Energetycznych
możliwie najbliżej transformatora.
- Bezpieczniki SN i odłączniki :
Jeżeli jest taki wymóg montować na przeznaczonych do tego konstrukcjach również przed
wypionowaniem stacji.
- Kablowanie strony ŚN:
Po zakończeniu montażu aparatury wykonać połączenia najlepiej przewodem izolowanym
35-50-70 mm2 ( od łańcuchów odciągowych do zacisków na transformatorze), oraz
wykonać połączenie ww. aparatury z torem uziemiającym stacji.

UWAGA:
Montaż aparatury niskiego napięcia wraz połączeniami na transformatorze wykonać
należy po wypionowaniu stacji z drabiny monterskiej .
Wszystkie ww. czynności przeprowadzić z uwzględnieniem przepisów bhp w zakresie prac
na wysokości.
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5.3.5. Wypionowanie stacji
Zarówno w przypadku stacji posadowionej do gruntu jak i stacji na fundamencie
wypionowanie stacji wykonać należy przy użyciu dostępnego sprzętu np. terenowy wóz
pogotowia, ciągnik itp. (lub siły fizycznej (ludzi, zwierząt).
Przed wypionowaniem pamiętać o zamocowaniu wciągarki ręcznej transformatora.
Po wypionowaniu dokonać należy utwardzenia lub wybetonowania otworu wokół żerdzi
lub wykonać połączenie śrubowe w przypadku stacji na fundamencie.
Po zakończeniu tych czynności i ustabilizowaniu miejsca posadowienia dokonać można
montażu transformatora.
5.3.6. Montaż Transformatora.
Dostarczenie transformatora na miejsce montażu dokonać dostępnymi środkami
transportowymi odpowiednimi dla uwarunkowań terenowych.
Usytuowany pod stacją transformator połączyć z liną wciągarki ręcznej i wciągnąć
transformator na wysokość konstrukcji montażowej.
Docelowego montażu transformatora do konstrukcji wsporczej oraz końcowego montażu
elektrycznego dokonać z drabiny montażowej.
5.3.7. Czynności końcowe.
Po zamocowaniu transformatora i jego oprzewodowaniu, dokonać montażu aparatury nn. i
okablowania
- odgromniki
- rozłączniki nn.
- rozdzielnice nn.
dalsze czynności czyli wykonanie połączenia i naciągów lini SN wykonać z poziomu słupa
odpornego przed stacją.
Zgodnie z zaleceniami i normami wykonać : połączenie uziemień ,pomiary kontrolne, a po
zakończonej procedurze odbiorowej dokonać podania napięcia.

UWAGA:
Wszystkie wymienione wyżej czynności przedstawiały możliwość montażu stacji
słupowej z maksymalnym wyeliminowaniem sprzętu ciężkiego ( dźwig ,podnośnik
koszowy), celem rozwiązania problemu zabudowy stacji w trudnych warunkach
terenowych.
Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne umożliwiają również montaż przedstawionych w
dokumentacji stacji metodami tradycyjnymi przy użyciu sprzętu specjalistycznego.
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Żerdź do posadowienia na fundamencie .

5.4. Konstrukcja nośna
Żerdź do posadowienia
do gruntu.
d

t

L

H

H

d

A

A

E

D
A

A

A
D

A-A

A-A

S

S

Typ

Typ

H[mm] E[mm] L[mm] d[mm] D[mm] S[mm] Waga[kg] T [kN]

RS-10,5-10

8,5

2

10,5

220

500

2,5

250

10

RS-10,5-12

8,5

2

10,5

220

500

3

296

12

RS-12-10

10

2

12

220

500

3

335

10

RS-12-12

10

2

12

220

500

4

438

12

8,5

20

500

220

447

2,5

199

10

RS-10,5-12/P

8,5

25

500

220

447

3

237

12

RS-12-10/P

10

20

500

220

454

3

272

10

RS-12-12/P

10

25

500

220

454

4

362

12

H

10

Fundament prefabrykowany .

H[mm] t[mm] A[mm] d[mm] D[mm] S[mm] Waga[kg] T [kN]

RS-10,5-10/P

a b

d

d1
D
Typ fundamentu
F 115/200
F 150/200-1
F 150/200-2
F 160/230
F 180/250

H
210
210
210
240
240

D
115
150
150
160
180

Wymiary w cm
d
d1
56,6 43,3
56,6 43,4
56,6 43,4
60,5 47,6
60,8 50,4

a
7
7
7
7
7

b
13
13
13
15
18

Ciężar
750
970
970
1170
1475
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5.5. Wyprowadzenie obwodów nN
- Rozdzielnice słupowe i wolnostojące
- Rozłączniki bezpiecznikowe
napowietrzne .

5.6. Transformator .
Specyficzna konstrukcja mocująca transformatora TNOSN 25-160 kVA z zawieszeniem
słupowym, pozwala na łatwe i szybkie mocowania transformatora do słupa.
Rozwiązanie to eliminuje znacznie koszty dotychczas stosowanych konstrukcji pod
transformatory.
UWAGA:
"Transformatory TNOSN 25-100 z zawieszeniem słupowym" są rozwiązaniem
zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym nr. zastrzeżenia
W-110957 i W-110958 przez Zakład Energetyczny Toruń.
Wykorzystanie powyższego rozwiązania w tym opracowaniu odbywa się za zgodą
właściciela patentu zgodnie z umową licencyjną
Powyższe rozwiązanie nie może być kopiowane , powielone czy stosowane bez zgody
Z.E. Toruń i ZPUE S.A.
. Parametry transformatora .
Typ
TNSON 25/10
TNSON 25/20
TNSON 40/10
TNSON 40/20
TNSON 63/10
TNSON 63/20
TNSON 100/10
TNSON 100/20
TNSON 160/10
TNSON 160/20

Waga
bez oleju

Waga
kg

100

360

100

415

120

510

100

135

660

160

160

850

kVA

kV

V

25
40
63

max
do 24 kV

400,250
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Zasilanie SN

5.6. .Schemat elektryczny
Linia napowietrzna 15 (20) kV

Linia kablowa 15(20) kV

- przewody :AFL-6
PAS/SAX,AAsXSn,AFLwsXSn,
- kable napowietrzne:
SAXKA,XHAKXSn
o przekrojach 35 lub 70mm2
- kable np.HAKnFtA,YHAKXS
QT II
QT II-Pb-N

POLIM -D
ESRB
TIZA
AZB
ISI/HE

Połączenie SN
- przewody PAS/SAX,
AAsXSn,AFLwsXSn

RUN III 24/4
RUN III 24/4 Wis
OUN III 24/4
OUN III 24/4 Wis

Wyposażenie stacji

PBNV-20
PBNW-20
PBNW-30
PBNpV-30
TOHB
TAOB
TNOSB
TNOSI

}

Połączenie n.n.
- kable YAKY,YKY,
- przewody ALYD,LYd

WBGN-17,5
WBGN-24
OWBG-17,5
OWBG-24
OWBG-36
15,75(21)/0,4 kV
25÷630 kV•A
Yz 5
GXO - 0,28/5
CLMD -

Rozdział obwodów n.n
Rozdzielnica n.n - słupowa
Rozdzielnica n.n - wolnostojąca
Złącze n.n - wolnostojące
Szafa oświetleniowa - słupowa
Szafa oświetleniowa - wolnostojąca
Rozłączniki bezpiecznikowe

Obwody n.n.

Połączenie n.n.
- kable YAKY,YKY,
- przewody ALYD,LYd
- przewody izolowane jak linii n.n
Obwody linii n.n.
- napowietrzne :
- przewody gołe AL
- przewody izolowane
ASXSn,ALUS,NFA2X
AXS+AFLXS,AMKA
- kablowe:
- kable YAKY , YKY

GXO - 0,28/5
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5.7. Oznaczenia typów stacji i przykładowe warianty rozwiązań

STS

- 20 /

Odmiana ze względu na wytrzymałość żerdzi
1 - 10 kN
2 - 12 kN
Odmiana ze względu na długość żerdzi
1 - RS - 10,5-10/P
2 - RS - 10,5-12/P
na fundament
3 - RS - 12-10/P
4 - RS - 12-12/P
5 - RS - 10,5-10
6 - RS - 10,5-12
do gruntu
7 - RS - 12-10
8 - RS - 12-12

}
}

Moc transformatora [ kV• A]
Znamionowe napięcie [kV]
L (lekka) - oznaczenie producenta
ZPUE S.A. Włoszczowa
L1 - posadowienie na fundament
L2 - posadowienie do gruntu
o - z odłącznikiem ( rozłacznikiem ) z
uziemnikiem
bez oznaczenia - bez odłącznika ( rozłącznika)
u - uproszczona ( bez bezpieczników SN ) i
pomostu obsługi .
p - z pełnym wyposażeniem
K - kablowa dla linii SN
bez oznaczenia - napowietrzna dla linii SN
Słupowa Transformatorowa Stacja
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8,5 (10)

1,0

7,3

3,5(4,0)

~1,4

7,0

8,5 (10)

3,5(4,0)

0,0

2,0

2,0

0,0

STSLu

3,5(4,0)

5,0

8,5 (10)

STSLo

2,0

0,0

STSLKu
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6. Rozdzielnice słupowe i wolnostojące
1. Zastosowanie.
2. Wyposażenie.
3. Budowa rozdzielnicy
4. Przykładowe oznaczenie.
5. Podstawowe dane techniczne.
6. Schematy rozdzielnicy RS-W.
7. Rozmieszczenie aparatury i schematy elektryczne standardowych
Obwodach zasilająco-odpływowych.
8. Rozmieszczenie aparatury i schematy elektryczne standardowych
układów pomiaru półpośredniego.
9. Rozmieszczenie aparatury i schematy elektryczne standardowych
członów oświetlenia terenu.
1. Zastosowanie.
Rozdzielnica RS-W ma zastosowanie przy wszelkiego typu Słupowych Stacjach
Transformatorowych do zasilania odbiorców o charakterze bytowo komunalnym.
Rozdzielnica umożliwia połączenie z siecią nn napowietrzną i kablową.

2. Wyposażenie.
Rozdzielnica posiada obwody:
- zasilania z możliwością zainstalowania układu pomiarowego półpośredniego;
- odpływowe (do 6 odpływów);
- oświetlenia ulicznego z pomiarem energii.

3. Budowa rozdzielnicy.
3.1 Obudowa.
Obudowa rozdzielnicy wykonana jest z blachy aluminiowej malowanej proszkowo lub w
obudowie z tworzywa sztucznego . Rozdzielnica posiada drzwi z zawiasami wewnętrznymi.
Zamki centralne zapewniają jednoczesne ryglowanie drzwi z czterech stron (góra, dół oraz
boki drzwi) z możliwością zamknięcia na kłódkę lub zamek standardowy dla danego ZE.
Dzięki zastosowaniu uszczelnień labiryntowych obudowa jest szczelna bez potrzeby
stosowania kłopotliwych uszczelek gumowych. W dnie obudowy znajdują się otwory
umożliwiające spływ wody kondensacyjnej, oraz otwór do wprowadzenia kabli ziemnych
(patrz punkt 3.3).
Dwuspadowy dach rozdzielnicy posiada kominki przez które dokonuje się wprowadzenia
kabli.
Obudowa ma estetyczny wygląd, a zastosowane materiały dają gwarancję długiej
eksploatacji.
Istnieje możliwość wydzielenia części pomiaru energii od członu oświetlenia terenu.
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3.2 Widok i gabaryty rozdzielnicy RS-W.
600

350

Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne

A

A

164

415

150
525*

655/800/960)

1175

120/
192,5/
xxx

1300

500

Obwody
zasilająco
-odpływowe

* Uwaga:
Przy zastosowaniu tylko obwodów
odpływowych głębokość rozdzielnicy może
wynosić 380 mm.

Kanał kablowy

164 150

525

3.3 Widok otworu do wprowadzenia kabli ziemnych(przekrój A-A)

122(194,5)

411
655(800)

Obwody
zasilająco
-odpływowe

Rys 3.3.1 Przekrój A-A.
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4. Przykładowe oznaczenie.

RS-W

B / D , A + E + F

Rozdzielnica Słupowa
typu Włoszczowa.
B - typ rozłącznika głównego:
1 - RB-2,
2 - RB-2s,
3 - NSL 400A,
4 - NSL 630A,
5 - rozwiązania nietypowe
(np.: NSL 910A, INP 1250, R-1250)
·f‡6ĘVµČ1ăB ˙Žě | _˝ŰůeÔ3 ^Ľ,
;ęśKý¬^|, ^ . \ jà ÷U´ #Å ŕ >î Lj Ö5
;ęśKý¬^ ŔoĐ}/Ţê?žż. š ř„ôR°Bˇ ˙ -ß ° -

F - pomiar półpośredni:
- wariant I
- wariant II,
- wariant III,
- wariant IV

E - oświetlenie terenu:
- wariant I
- wariant II,
- wariant III

A - typ obudowy
1- obudowa z tworzywa,
3- obudowa aluminiowa

5. Podstawowe dane techniczne:
UNi - Napięcie znamionowe izolacji
UN - Napięcie znamionowe
IN - Znamionowy prąd ciągły:
- obwodów zasilania
- obwody odpływowe
- obwody oświetlenia ulicznego
IN1s - Zwarciowy znamionowy prąd 1-sek.
INsz - Zwarciowy znamionowy prąd szczytowy
IP - Stopień ochrony zapewniony przez obudowę

500 [V]
380 [V]
400/630/1000/1250 [A]
160/250/400 [A]
max. 160 [A]
16 [kA]
32 [kA]
IP 43

5.1 Zgodność z normami.
Rozdzielnica typu “RS-W” spełnia wymagania poniższych norm:
• PN-IEC-439-1+AC:1994 „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane w
pełnym i niepełnym zakresie badań typu”;
• PN-92/E-08106 [idt IEC 529(1989) „Stopnie ochrony zapewniajce przez obudowy
(Kod IP) ”.
oraz posiada atesty:
• Instytutu Elektrotechniki Nr 0396/NWR/2001 i Nr 0397/NWR/2001.
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6. Schematy rozdzielnicy RS-W.
Zasilanie
Oświetlenie terenu
25

Nt-G-10

NSL 400 A,
NSL 630 A,
RB-2,
RB-2s
lub
NTSL 1000A

TL 3f

Pomiar
półpośredni

Miejsce pod
zegar

kWh

S 301
B6

N
1 02

Przeł. 1-0-2
(np. Ss125)

Ska

63A
3

Stycznik 63A

3x25A

1

2

PB 2V (w przypadku
zastosowania rozłącznika głównego
typu RB-2 lub RB-2s) lub

3

4

5

6

N

63A

NSL 400 A (w przypadku
zastosowania rozłącznika głównego
typu NSL 630A lub NSL 400A)

LZ 35

7. Rozmieszczenie aparatury i schematy elektryczne standardowych
obwodach zasilająco-odpływowych.
7.1 Wariant I.

Zasilanie
25

RB 2(s)

Nt-G-10

RB-2s

3

N

4

PB 2V

3

PB 2V

2

PB 2V

PB 2V

PB 2V

1

PE

655
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7.2 Wariant II.
Zasilanie
25

RB 2(s)

Nt-G-10

RB-2s

3

PB 2V

5

PB 2V

4

PB 2V

3

PB 2V

PB 2V
PE

N

2

PB 2V

1

800

7.3 Wariant III.

Zasilanie
25

Nt-G-10

NSL 630A

3

NSL 400A

PE

3

NSL 400A

N

2

NSL 400A

1

655

7.4 Wariant IV.
Zasilanie
25

Nt-G-10

NSL 630A

3

N

5

NSL 400A

4

NSL 400A

3

NSL 400A

2

NSL 400A

NSL 400A

1

PE

800
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7.5 Wariant V.

Zasilanie
25

Nt-G-10

NSL 630A

3

N

5

NSL 400A

4

NSL 400A

3

NSL 400A

2

NSL 400A

NSL 400A

1

PE

960

8. Rozmieszczenie aparatury i schematy elektryczne standardowych układów
pomiaru półpośredniego.
8.1 Wariant I.

Licznik kWh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TL 3f

Lampki NEF
Przycisk NEF

SKa

3x25A

Zabezpieczenie obwodów

3x25A napięciowych przystosowane

SKa
Oświetlenie
terenu

655/800/960

L1
L2
L3
N
PE

do plombowania

4
1 2 3 4

1 2 3 4

L1 L2 L3 N

k

l

K

L
k
K

1 2 3 4

l
L
k
K

l
L
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8.2 Wariant II.

TL 3f

Licznik kWh

Licznik kVArh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TL 3f

Lampki NEF
Przycisk NEF

SKa

3x25A

Zabezpieczenie obwodów

3x25A napięciowych przystosowane

SKa

655 (800)

1 2 3 4

L1
L2
L3
N
PE

do plombowania

4

Oświetlenie
terenu

1 2 3 4

L1 L2 L3 N

k

l

K

L
k
K

1 2 3 4

l
L
k
K

l
L

8.3 Wariant III.
Licznik kWh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TL 3f

SKa

3x25A

Obudowa izolacyjna S-4

SKa

4

Oświetlenie
terenu

655/800/960

1 2 3 4

1 2 3 4

L1 L2 L3 N

Lampki neonowe

1 2 3 4

3x25A

L1
L2
L3
N
PE

k

l

K

L
k
K

l
L
k
K

l
L

8.4 Wariant IV.

TL 3f

SKa

Licznik kWh

Licznik kVArh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TL 3f

3x25A

Obudowa izolacyjna S-4

SKa

4

Oświetlenie
terenu

655/800/960

1 2 3 4

1 2 3 4

L1 L2 L3 N

Lampki neonowe

1 2 3 4

3x25A

L1
L2
L3
N
PE

k

l

K

L
k
K

l
L
k
K

l
L
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9. Rozmieszczenie aparatury i schematy elektryczne standardowych członów
oświetlenia terenu.
9.1 Wariant I.
TL 3f

Miejsce pod
zegar

kWh

S 301
B6

N
1 02

Pomiar
półpośredni

Przeł. 1-0-2
(np. SS125)

63A
Zasilanie z torów
głównych
rozdzielnicy RS-W

Stycznik 63A

TL 3f

N

EUROSZYNA

63A

3x63A

655/800/960

LZ 35

9.2 Wariant II.
TL 3f

Miejsce pod
zegar

kWh

S 301
B6

N
1 02

Pomiar
półpośredni

Przeł. 1-0-2
(np. SS125)

63A
Zasilanie z torów
głównych
rozdzielnicy RS-W

Stycznik 40A

TL 3f

N

EUROSZYNA

25A

3x63A

655/800/960

LZ 35

9.3 Wariant III.
TL 3f

Miejsce pod
zegar

kWh

S 301
B6

N
1 02

Pomiar
półpośredni

Przeł. 1-0-2
(np. SS125)

63A
Zasilanie z torów
głównych
rozdzielnicy RS-W

Stycznik 40A

TL 3f

N

EUROSZYNA

3x63A

655/800/960

B25

B25

B25

LZ 35
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7. Łączniki napowietrzne
7.1. Wstęp
7.2. Przeznaczenie zastosowanie
7.3. Budowa
7.4. Oznaczenia napędu ręcznego
7.5. Dane techniczne
7.1.Wstęp
Łączniki napowietrzne są aparatami przeznaczonymi do stosowania w napowietrznych
sieciach rozdzielczych 15,30 kV , służą do łączenia pradu obciążenia do 20 A i mogą być
instalowane na początku odgałęzienia od linii głównej zasilającej kilka stacji
transformatorowych, jak i na zasilaniu pojedynczej stacji transformatorowej , gdzie daje
możliwości rozłączenia zarówno prądu obciążenia i prądu stanu jałowego transformatora oraz
uziemienia odłączonego odcinka linii lub stacji transformatorowej. Odłacznik z uziemnikiem
może być stosowany jako odłącznik izolacyjny , gdyż w stanie otwarcia stwarza bezpieczną
przerwę izolacyjną .

7.2. Przeznaczenie zastosowanie
Przedmiotem opracowania są trójbiegunowe odłączniki (rozłączniki ), odłaczniki z
uziemnikami ( rozłączniki z uziemnikami ) napowietrzne . Są to najnowszej generacji aparaty
, stosowane w napowietrznych sieciach rozdzielczych 15 i 30 kV. Przeznaczone są do
zamykania i otwierania obwodów elektrycznych , a także do uziemienia odłączonych części
obwodu . Nowe rozwiązanie napędu ręcznego umożliwia montowanie aparatu w pozycji
horyzontalnej lub wertykalnej .
Modułowe rozwiązanie biegunów łącznika pozwala na rozbudowanie ( nawet już pracujących
zestawów ) o nowe opcje: uziemnik, uziemnik dolny styki migowe rozłącznika, stały styk w
torze prądowym poprzez dodatkowy izolator lub ogranicznik przepięć
Łączniki typu RN i RUN umożliwia wyłącznie transformatorów do 400 kVA pod pełnym
obciążeniem , natomiast łączniki typu ON i OUN pozwalają na dokonywanie czynności
łączeniowych w obwodach , w których płyną niewielkie prądy na przykład: biegu jałowego
transformatora .

7.3. Budowa
Łączniki składają się z trzech niezależnych biegunów .Odległość między poszczególnym
biegunami - segmentowymi jest regulowana w szerokim zakresie (450- 650 mm).Wszystkie
bieguny osadzone są na wspólnym wale.Całość mocowana jest na konstrukcji wsporczej
cynkowanej ogniowo .Każdy biegun wyposażony jest w dwa izolatory wsporcze .Jeden z nich
jest stały , a drugi ruchomy . Poprzez zamocowanie do biegunów odłącznika dodatkowych
modułów można zrealizować funkcję :rozłącznika , uziemnika .
Łączniki wyposażone są w izolatory porcelanowe lub izolatory kompozytowe .Do izolatorów
przytwierdzone są uchwyty z zespołami styków głównych . Styki główne wykonane są z
posrebrzanych płaskowników miedzianych .rozwiązanie styków umożliwia ich
samonaprowadzanie , oraz zapewnia dużą powierzchnię przylegania i siłę docisku .Bieguny
rozłaczników wyposażone są w zespoły gaszenia łuku , tzw styki migowe . Przyłącze linii
napowietrznej standardowo pozwala na zamocowanie przewodów elektroenergetycznych
miedzianych ,aluminiowych z izolacją lub gołych o przekroju 16- 95 mm2 (wykonanie
specjalne umożliwia podłączenie przewodów o przekroju 120 - 240 mm 2 ).Elastyczny styk
przejmuje skutki zginania na ruchomym biegunie aparatu .Rozbudowa łącznika o styk stały
poprzez dodatkowy izolator eliminuje zginanie przewodów linii przyłączeniowych .
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Rama oraz mechanizmy wsporcze i przeniesienia napędu wykonane są ze stalowych
elementów zimnogiętych , zabezpieczonych antykorozyjnie przez cynkowanie
ogniowe.
7.4. Oznaczenia napędu ręcznego

NR

Bez oznaczenia - do aparatów tradycyjnych
W - oznaczenia dla nowych aparatów o segmentowej budowie
Wariant I - aparat mocowany nad przewodami linii SN
Wariant II - aparat mocowany pod przewodami linii SN
10,5 - długość żerdzi
12 - długość żerdzi
13,5 - długość żerdzi
14 - długość żerdzi
15 - długość żerdzi
bez oznaczenia do odłącznik , rozłacznika
u - do odłącznika z uziemnikiem i rozłacznika z uziemnikiem
V
- żerdzie wirowane
ŻN
- żerdzie ŻN
ŻNb - zerdzie zbliźniacze
BSW - żerdzie BSW
BSWb - żerdzie zbilźniaczone
d
- żerdzie drewniane
Napęd ręczny

Przykładowe napędy
NRV 12 w. II - (napęd ręczny do odłącznika (rozłącznika na żerdzi 12 m - zamocowany
pod przewodami linii SN ).
NR BSWu 14 w I - (napęd ręczny do odłącznika z uziemnikiem (rozłacznika z
uziemnikiem ) na żerdzi BSW -14 , zamocowany nad przewodami linii SN.
7.4. Dane techniczne
Parametry
Napięcie znamionowe
Znamionowy prąd ciągły
Częstotliwość znamionowa
Udarowe piorunowe napięcie probiercze izolacji
- doziemnej i międzybiegunowej- międzyzaciskowej
Znamionowe napięcie probiercze przemienne izolacji
- doziemnej i międzybiegunowej - międzyzaciskowej
Odstępy izolacyjne powierzchniowe doziemne
Robocza zdolność łączeniowa obciążenia :
przeważnie bezindukcyjnego (cos
0,7)
transformatorów w stanie jałowym
linii kablowych i napowietrznych w stanie jałowym
Znamionowy prąd szczytowy
Znamionowy zwarciowy prąd 1-sek
Znamionowy prąd załączalny zwarciowy
Trwałość mechaniczna cykli
Temperatura otoczenia
Wilgotność względna powietrza do :
* - w trakcie certyfikacji .

RUN(RN) RUN(RN) OUN(ON) OUN(ON)
24/4
24/4
36/4
36/4 *
36 kV
36 kV
24 kV
24 kV
400 A
400 A
400 A
400 A
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
170
kV
170
kV
125 kV
125 kV
145 kV 195 kV
145 kV 195 kV
50 kV
50 kV
70 kV
70 kV
60 kV
60 kV
80 kV
80 kV
42 cm
42 cm
50 cm
50 cm
20 A
16 A
----------16 A
10 A
----------10 A
40 kV
16 kV
5 kV

-----6A
25 kV
40 kV
16 kV
10 kV
5 kV
3 kV
1000
-25 °- +40°C
100 %

-----25 kV
10 kV
3 kV
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Lp.
1.

Łączniki sekcyjne
rys.jednego bieguna i waga
Typ aparatu
Odłącznik
ON III 24/4 - W

12,2 kg

2.

Odłącznik z uziemnikiem
OUN III 24/4 - W(Wis)

3.

Odłącznik z izolatorem
wsporczym
OUN III 24/4i - W(Wis)

17,4 kg

4.

Odłącznik z uziemnikiem i
ogranicznikiem przepięć
OUN III 24/4o - W(Wis)

14,5 kg

5.

Rozłącznik
RN III 24/4 - W

6.

Rozłącznik z uziemnikiem
RUN III 24/4 - W(Wis)

7.

Rozłącznik z izolatorem
wsporczym
RUN III 24/4i - W(Wis)

8.

Rozłącznik z uziemnikiem i
ogranicznikiem przepięć
RUN III 24/4o - W(Wis)

11,2 kg

11,4 kg

10,4 kg

14,3 kg

13,8 kg

9.

Odłącznik
ON III 36/4 - W(Wis)

10.

Odłącznik z uziemnikiem
OUN III 36/4 - W(Wis)

11.

Rozłącznik
RN III 36/4 - W(Wis)

14,8 kg

12.

Rozłącznik z uziemnikiem
RUN III 36/4 - W(Wis)

17,5 kg

14 kg

15,7 kg
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8. Podstawy bezpiecznikowe napowietrzne
1.Wstęp
Podstawy bezpiecznikowe napowietrzne przeznaczone są do mocowania wkładek
bezpiecznikowych WBGNp-17,5 i 24 ,OWBG-36 , BWMW 24/50 A ,a także do
połączenia z zabezpieczanym obwodem w napowietrznych urządzeniach rozdzielczych ,
a w szczególności w słupowych stacjach transformatorowych .

Oznaczenia podstawy bezpiecznikowej napowietrznej .

PBN

-

/
w. I - ogranicznik SN od strony linii zasilającej
w. II - ogranicznik SN od strony transformatora
E - z ogranicznikiem
D - z ogranicznikiem
X - z ogranicznikiem
V - z ogranicznikiem

GXE
Polim D
AZB
SBK

napięcie znamionowe 24 kV
napięcie znamionowe 36 kV
o - z ogranicznikiem przepięć
W - układzie równoległej.
w układzie - V.
Podstawa bezpiecznikowa
napowietrzna

2. Dane techniczne
Napięcie znamionowe
Udarowe piorunowe napięcie probiercze izolacji
- doziemnej i międzybiegunowej
- międzyzaciskowej
Znamionowe napięcie probiercze przemienne izolacji
- doziemnej i międzybiegunowej
- międzyzaciskowej
Częstotliwość znamionowa
Znamionowy prąd ciągły podstawy
Znamionowe prądy ciągłe wkładek bezpiecznikowych
Znamionowy prąd wyłączalny
Typ wkładki
Rodzaj izolatora

24 kV

36 kV

125 kV
145 kV

170 kV
195 kV

50 kV
60 kV

70 kV
80 kV

50 Hz
25 A
2,5;3,2;6,3;10;16;20;25 A
6,3 kA
WBGNp-17,5 i 24 ,OWBG-36 ,
BWMW 24/50 A

H-4 ,LWP-20

LWP-30
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Podstawa bezpiecznikowa napowietrzna PBNV - 20
3

4

1) Izolator wsporczy H-4,
2) Ogranicznik przepęć,
3) Wkładka bezpiecznikowa WBGN,
4) Zacisk prądowy 16/95,
5) Zacisk uziemiający,
6) Elementy mocujące.

1
2
5

6

Podstawa bezpiecznikowa napowietrzna PBNVo-24/E w II .
3

4

1) Izolator wsporczy,
2) Ogranicznik przepęć,
3) Wkładka bezpiecznikowa WBGN,
4) Zacisk prądowy 16/95,
5) Zacisk uziemiający,
6) Elementy mocujące.

1
2
5

6

Podstawa bezpiecznikowa napowietrzna PBNW - 24 .
2

1
4

3

1) Izolator wsporczy,
2) Wkładka bezpiecznikowa BWMW,
3) Zacisk prądowy 16/95,
4) Zacisk uziemiający,
5) Elementy mocujące.

5
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- Notatki -
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Wydanie I kwiecień 2002 .
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Rozwiązania konstrukcyjne prawnie chronione .
Uwaga:
Bardziej szczegółowe informacje na temat stacji można znaleźć w albumach stacji
transformatorowych autorów tj: PTPiREE Poznań ,Energolinia Poznań , Elprojekt Poznań
i ZPUE S.A. Włoszczowa .
Na skutek ciągłego postępu technicznego ,producent zastrzega sobie prawo
wprowadzenia zmian technicznych bez powiadomienia . W celu uaktualnienia oferty prosimy o
kontakt z producentem .
Autorzy opracowania zwracają się z prośbą do Szanownych Użytkowników
o zgłoszenie swoich uwag odnośnie błędów, braków lub nieścisłości zauważonych w niniejszej
ofercie .
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