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3 1 SlE, 2010Ważnośc uzgodnienił us';l: się do dnia '... ,'Y' .'','Y j'i:..Íľ,iY..' ...'
Uzgccnienie polvyŹsze nic Z,,;:lr:? inwesltlra cd cbowiąuku za|łierjzenia
projektu w ĺrybie ľ'laćcivĺ;ĺ t ]lzep|s.w oral od cdpcv;iłdzialności

$91piecz ..ń s|łĺł

w miejscowości Janczyce, gffi. Baćkowice

Suis-ząwąltości projektu :

l. strona týułowa,
2. techniczne waľunki przyłączenia,
3. opis techniczny,
4. obliczenia techniczne,
5. orientacj a geodezyjna,
6. ľysunki:
o plan sýuacyjrry
o schernat zasilania sortowni odpadów
o schemat połączeń układ pomiaľowego
e widok stacji tľafo STSNK-20/630 PP-3
o montaŻ przekładników na stacji trafo
o tozmieszczenię aparatuľy w szafie SR
o schemat zestawu złączowego sortowni

7 . zestawienia mateľiałów,
n stacj i transfotmatoľowej,
. układu pomiaľu eneľgii.

B' upľawni enia,przynależność, do PIIB

Odpadamĺ Komunalnymĺ Sp.
Janczyce 50
27-552 Baćkowice
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Dostosowanie istniejących WządzenenergetycZnychdo zwięksZęniapoboru mocy

w obiekcie sortowni odpadów komunalnych na dz.392ll,3g1lI

-E t,
-EŻ,
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-84,
-E5,
-E'6,
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Rzeszów, d nia 20.05.20'16 r'
Znak: RS-1 2/P-4 -1 945lXV -17 1 I 645 1201 6

Załącznĺk nr 1 do umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

ľíl iędzyuminny Żakład Gospodaľlĺĺ
Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Janczyce 50
27-552 Baćkowice

Warunki przyłączenia nr 645 dla podmiotu lll grupy przyłączeniowej do sieci

dystrybucyjnej o napięcitĺ znamionowym 15 kV

Naz.wa obiektu przyłączanego ĺlo sieci; sortownia odpadów

Lokalizacja: Janczyce 50, 27 -552 BaÓkowice

Na podsta\Ą/ie lozpolządzenia ]V]inistra Gospodarki Z dnia 04 maja 2aa7r' W sprawie szczegółowych Walunków
funkcjonowania systemu eĺektroenergetycznego (DZ'U' Nr 93 7- 20a7r ' poz' 623 z póżn' zm.\, w odpowiedzi na
wniosek z dnia 21'a4'2a16 l' okleśla sĺę następU]ące Warunki plz yłączenia:

1 . l/liejsce przyłączenia. słup nr 17 |inii 15 kV opatów _ |waniska odgałęzlenie do stac1i
tra nsfof matořowej Janczyce,

2. |\ĺiejsce dostarczanja 6nergii elektrycunej stanowiące jednocześnie miejsce
rozgraniczenĺa własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S'A' ĺiĺrstalacji Podmiotu
Przyłączanego: zaciski prądowe odgałęŹne na słupie nr 1 7 ĺĺnii 15 kV opatów - lwanisl<a
odgałęzienie do stacji transfoľln atorĺ,,wej Janczyce na ode]ściu pzewodów w ĺ<ĺerunku
instalacji odbiorcy.
lVĺoc przyłączeniowa: 550 kW _ zasilanie podstawowe (obecnie 400 kW)
Rodzaj pju yłącz a' przyłącze istniejące.
Zakres niezbędnych zmian w siecĺ zwÍązanych z pzyłączeniem: bI'ak.
Wymagania w zaj<resie budowy instalacji Podmiotu Przyłączanego:
a) lstnĺejącą stację transformatorową słupową 15/0,4 kV Janczyce ,,ZUo'' przystosować

do zwiększonego poboru mocy, W tym do wymogów dotyczących układu pomiarowo
- rozlicze n ioleg o.

b) Uľządzenia elektroenergetyczne SN ĺ izolację |iniĺ zastosowaó na napięcie 20 kV -
praca 15 kV.

lViejsce zainstalowania układu pomiarowo - rozliczeniowego:
a) Przekładnikĺ pomiarowe SN w wykonaniu Wnętrzowym w polu pomiarowym stacji

wnętrzowej |ub w wykonaniu zewnętrznym na konstrukcji słupowej. Przy wykonaniu
napowietrznym podmiot przyłączany (odbiorca) obowiązany jest zorganizować d|a
przedstawicie|i oSD pracę na wysokości w celu umoz|iwĺenia przeprowadzenia m.in.
kontroli i sprawdzenia eIementów wyposazenia układu pomiarowo-rozliczeniowego.

b) Rozdzielnia pomiarowa w wykonaniu wnętrzowym w stacjĺ wnętzowej' lub
w wykonaniu zewnętrznym dla stac1i napowietznej. Rozdzielnĺa Wyposażona
w elementy układu pom iarowo-roz|iczenioweg o Winna być usytuowana W miejscu
łatwo dostępnym dla upowaŹniónych przedstawicie|i PGE Dystrybucja S.A. oddział
RzeszóW wewnątz obiektu' o iĺe pozwalają na to warunki' W przypadku usýuowania
na zewnątz' zat:ezpieczyő przed uszkodzeniem i wpływami czynników
atmosferycznych.

Wybór wykonania nalezy do wnioskodawcy'

j
3,
4.
5.
b.



8 Wŕ5maganĺa dotyczące układu pomiarowo - rozliczeniowego i systemu pomĺarowo *
ro=liczeniowego:
a) Realizacja pomiaru powinna odbywać się tylko układem pomiarowo-rozlĺczeniowym

poŚrednim mierzącym moc ienergię w kazdej fazie.
b) Stosowaó przekładniki pomĺarowe o klasĺe dokładnoścj n|e gorszej niz 0,5io odpowiednim współczynniku FS(s 5).
c) Licznĺk energii eĺektrycznej powinĺen: mieó klasę dokładnoścĺ nie gorszą niż B lub 1,0;

Umozllwiac pomlar strat energiĺ czynnej w Iiniĺ zasilającej i transíormacjĺ' pomiar
energii czynnej oraz energii bĺernej w obu kierunĺłach z iejestracją profili óbciązellia
oraz pomiar sumy maksymalnych wiélkości nadwyzek mocy póbranej pon"ď mo"
umowną 1S-sto mĺnutową Wyznaczanych w cykĺach godzinowychi rejestrować
i 

- 
przechowywaó w pamĺęci przebiegi obciązenia w progr"mowalnym okresie

uśrednlania od 15 do 60 minuł; umozliwiaó modemow/ zdalny ődczý oraz
półautomatyczny odczyt lokalny w przypadku awarii łącźy tranšmisyjných luĺ '':
w celach kontrolnych; automatycznie zamykać okresy roz|icźeniowe określoná Taúá
dla usług dystrybucji energiĺ elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. (oddział Rzeszów)i
przechowywaó dane pomiarowe przez okres min' 63' dni (dlä cykli całkowaniä15 minutowych); umozliwiać współpracę z systemami automatycznej re;estiic1idanych. Lĺcznik i modem Winny byi odpowiednio 

"[ur"'utry'o*"nuz uwzględnieniem grupy taryfowej'lĺlgluyy lđlyluvyv1' .'-:':.).
d) Układ pomiarowo-rozliczeniowy powĺnien posiadaó układ synchronizacji czasu ';Ť,'..

rzeczywĺstego co najmniej raz na dobę ,l

e) W . 
polu 

.pom'iaru .. 
napięcĺa pośredniego układu pomiarowo-rozlĺczeniowego

zastosować odłącznik z. uziemnikiem. DŹwignię napędu odłącznika projektować
u prŻ ystosowaniem do oplombowania.

0 Elementy 
' 
uk1adu pom iarowo-rozliczeniowego zamontować 'w rozdzielni wykonanej .',,:'

z maÍerialu izolacyjnego' spełniając Il klasę ochronności ĺ usytuować w mozliwie
bliskiej odĺegłoścĺ względem siebie' Licznik zamontować na typowej tablicy
licznikowej,obokktórejwinnabyólistwaS-ka,gniaZdo230VorazinnenĹ'ulJni
elementy układu pomiarowo rozliczen iowego.

g) wymagane jest. dokonanie obĺiczeń doboru elementów układu pomiarowo_
1ozliczeniowego (dIa strony pierwotnej i wtórnej pzekładnĺków poliiárowycn)'W obĺlczeniach winła być uwzględniona wĺe|koŚć mocy czynnej $runowane; a'opobieranla z sieci oSD. Moc czynna planowana do pobieránia ź si"Ĺĺ'óśo nĹ 

'ozubyó mniejsza od ľo"'y.' optyma|nej, ze względu na własności muirologic.nu'
p^rojektowanych przekładników prądowych i Iicznikôw energii eIekłrycznul. 

- "

h) osłony obwodów prądu nÍemierzonego pŻystosowaó do oilombowania.'i) 
?;""ttęęľ"y:" 

elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego powinien byó łatwo . (-

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego. projektowaó zabezpieczenie wg doboru
projektanta.

10. Do obliczeń przy;ąć:
a) sieó.sN 15.kV pracuje w sieci skompensowanej.
b) pląq zwarć, 

-wie|of 
azowych 8' 7 kA pzy czasió t = 1 s na szynach rozdzĺelnĺ .| 5 kV

stacji '1 10/1 5 kV opatów.
c) prąd ziemnozwarciowy 36 A pŻy czasie t = 5 s trwania zwarcia.

11' Jako system dodatkowej ochronyod porazeń przyjąó uziemianie w sieci SN.
12' Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może

być większy niż 19 ĺpo = g'4.
13. Pozlom zmienności parametróW technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się :.

w granicach przywołanego wyżej Rozpoządzenia Miňistra oośpooarki. 1., '14. Wymagania w zakresie 
",fi.'14.1 ' Przystosowania układu pomĺarowo-rozliczeniowego do systemów zda|nego odczytu ,lili

/anych pomĺarowych: ,,'..
Układ po m iarowo-rozliczeniowy powinien umoż|iwĺaó transmĺsję danvch ..:i:..
pomiarowych do Iokaĺnego systemU pomiarowo_roz|iczeniowego ôsn łÉ'cÉDystrybucjaS.A.oddziałRzeszów).Doprzesyłudanychpomiarčwych(zdaĺnego
odczytu) wykorzystaó usługę transmisji danych oferowańych 

'przez 
sieó opŘslcslv.
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Układ pomiarowo-rozliczeniowy winien być Wyposazony W urząclzenia komunikacyjne
ę|!9i99M umozliwia1ące zdalny odczyt' Piojektowánie typu anteny ola |"iŕJeuGPRS/GslM wlnno byc poprzedzone analizą s'kuteczności śygnału o'p'urłoi" 

'.'."i
GSM.

14.2. Niedopuszczalne jest pzyłączanie do instalacjĺ lub sieci urządzen wprowadzających
zakłócenja do sieci lub instalacji innych odbloriów.

14.3' Wyposazenia urządzeń' instalacji lub sieci, nĺezbędnego do wspÓłpracy z siecią, do
które'j ma nastąpić pzyłączenie: l
a) W proj-'ktclwanej stacji transfornratotc.livcj na tlansfoltT]aioÍZe zaillstalowaÓ

J<ondensator nN z izo|acją gazową (azoIową_ N) do kompensacji moly Ĺiernej
Stanu jałowego transformatora.

b) Dla odbiorników nieznoszących pŻeM w zasilaniu energią elektryc znąrozwaŻyc
ceIowość zainstalowania agregatu prądofuvórczego o oofoňieanio oonänej mocy
wraz z blokadą unĺemoz|iwiającą podanie napięcia na sieć PGE Dystrybucja S.A.oddz]ał Rzeszów lnstrukcję współpracy agregatu z własną 

"i.óią 
äl"t tiý"rną

oraz rozwiązanie techniczne projektowanej b|okady pzed poäaniem naplęóia na
sieó energetyki zawodowej uzgodnió z RE śtaszów'c) Wszelkie prace powinny Wykonaó osoby posiadające odpowiednĺe uprawnÍenla
i kwaliíjkacje do prowadzenĺa robót elektrycznych'

15 Podmiot Przyłączany opracu.je i uzgodni z RGr dystryoucja S'A. oddzĺał Rzeszów,RE Staszów w'ierlĺjnie do dnia przyłączenia' lnstĺukcĘ wipółpracy ruchowej'
1 6. lnformacje dodatkowe.

a) warunki przyłączenia sąWazne 2 |ata od dnia ich doręczenia,
b) reaĺizacja inwestycjĺ związanych z przyłączaniem o"biektu Fodmiotu Przyłączanego

będzie cĺokonywana na zasadach okreś'ionych w umowie o przyłączenĺe do siecidystrybucyjnej' Rea|rzacja 
'warunków 

przyłączenia 1w tyń iož|o"'!"Ě pru"projektowych) Wymaga podpisania w okresiä ważnošci warunków pÉýią"'unin
umowy o pr zylączenie

17. Uwagi dodatkowe.
a) Zgodnie z wniosk jem 

. 
podmiot 

- przyłączany nie wymaga mĺnimaInej mocy dlazapewnienia bezpieczeństwa osób l mienia w poyp.łku wprowadzenĺá ograńczeń
. . w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej,
b) Cały zakres prac wykonaó zgodnie z wymaganiami norm i obowiązującychprzepisów'
c) Pobór mocy może nastąpÍÓ po zawarciu umowy o przyłączenie, zrealizowaniu

warunków przyłączenia i zawarcju umowy komplekśowe1 zawiärającej postanowienia
umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadózenie u'iüg äyĺrybu"ji alnodvlóch odrębnych umów: o świadczenie usłúg dystrybucji oraz Jpzeoázy änergĺielektrycznej.

cl) W spral,vie spĺsania umowy przyłączeniowej prosimy kontaktować się z Wyc1zlałem

' Prz.yłączeń PGE Dystrybucja S'A' oddzjał Rźeszów, tet' 17 749 73 20'e) Cały zakres prac związany z rea|izaqą przyłączenia wykona własrlym kosztem
i slaraniem zainteTesowany.

Ę Wszystkie wybudowane urządz'eni.a elektroenergetyczne niezbędne do realizacjiprzyłączenia pozoStaną na majątku i w eksploatac.1i ojbiorcy'g) Na_ powyzszy zakres 
" 

prac 
' 
opracować projótt wykónawczy oraz uzgodĺrićz PGE Dystrybucja S.A' oddział Rzeszów' w'zakresĺe do ukłaau pá'i"iĚň" -rozlĺczeniowego włącznie'

h) ,PGE Dystrybucja S.A, zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,wynikających ze zmian stanu sjeci ijej konfiguracji lub utrudnień w iujowieUrządzeń 
''' 
Zniany wpływające na zwięŔszenie ópłatý za orzyłączenie wfňiia1ąakceptacji Podmiotu Przylączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.

Wd un^] pľzytąLzcl1ia opracował:
Rafal Gancarz

p6E Dy6ĺ''buel€ E'A"
í}ŕĺ.lzIatRzc5zovJ

Depadame{ É>lebłł{ ĺ RozWoJu

\"',!{í"'/
-.stq'gá*'sa*"ĺ<a''''
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PGÉ Dyslrybucja s.A.

PGE DystrybucJa S.A.
oddział Rzeszów
35-065 Rzeszlw, ul. 8-go Marca I
tel': ('ĺ7) 749 7000' far (17) 7497001
e-mail: sekretariat or@pgedystrybucja pl

Rzeszów, 31 .08'2016 r.

Znal<. RS-1 2/P B -1 990/XV.1 7 1 12233t20't6

Międzygminny Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymisp. z o.o.
Janczyce 50

?4łfĄ !" aćkuwiĺ;s
Ńł |-; nł,Ir (ť

Dolyczy i uzRodn ien ia pro íektu wvkonawczego

W załączenĺu przesyłamy zwrotnie projekt wykonawczy dostarczony pismem z dnia 25.OB.2016 r.
(data wpływu 26.08.201'6 r').

Nazwa proiektu:

,Doetosowanie istniejących urządzeń energetycznych do zwiększonego poboru mocy W obiekcie
sortowniodpadów komunalnych na dz. 392ĺt,39tĺt w miejscowościJanczyce, Bffi. Baćkowice.,,

Projekt opracował: Wiatr Jerzy _ uprawnienia budowlan e: E-19o/92.

Zakres podlega ĺącv uzgodnieniu:

1. Dostosowanie ĺstnĺejącej stacji transformatorowej słupowej 1'5/0,4 kV Janczyce ''ZUo,' do
zwĺększonego poboru mocy, W tym:

- wymiana transformatora z 400 kVA na 630 kVA,
montaż przekładników prądowych i napięciowych w wykonanĺu napowietrznym.

2. Układ pomĺarowo-rozliczeniowy pośredniz licznil<iem typu A150O Wo45 osL 1065 VLHoo.
Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w opisĺe technicznym przedmiotowego projel<tu'

lnformacje ogólne:

L. Niniejsze uzgodnienÍe nie zwalnia projektanta od odpowiedzĺalności za przyjęte rozwlązania
techniczne i zawartość opracowań projektowych.

Wniosek: Ww' projekt uzgadnĺa się bez uwag W zakresie zgodności z warun|<amĺ przyłączenia
do układu pomĺarowego wĺącznie'

Termin ważności uzgodnienia ustala się do dnia: 31.08.2018 r.

L egz. projel<tu wyl<onawczego pozostawia się w aktach PGE Dystrybucja S.A. oddział Rzeszów.

sprawę prowadzi: mgr inż' Rafał Gancarz
TeleÍon kontoktowy: 017 749 7j11

Otrzvmu ia:
L x Adresat + zał. (PW - ]' eez.}
1 x DH+ zał' (PW - 1 egz')
l-xRS

Do wiadomości (skan):

]. x RE Staszów

ť(:)-.ĺ0t]\^/ersŻa\łä' ľ'lĺ'j0 ĺ?]ĺ0e016 Jl:'001oŻB5951(]4 ľi'',.rr.;.,ĺ;lriysii }Jhliciźl'|.ĺ



3"(}pis techĺiüczmy.
3. ĺ "Podstawa opn"acowania:

_ ull'lowa Z llrwestoľem,
- teclrlliczne waľunki przyłączenia okľeślone p rzez PGI] Dystrybucja Rzeszów

znak R S- 1 2/P-4_ 1 9 4 5 /Xy - j'7 
1 l 6 4 5 l Ż0 1 6 z dĺia 20.0 5.20 | 6ľ.,

- mapa zasadnicza w skali l:1000,
- oglęĺlzilry i pobyt w tcľenic,
- przepisy buclowy uľządzcń etreľgctyczI-lyoh PIJU]ĺ,norlna PNiE-os l 00-l

Napowietľzne linie eneĺgetyczne. Pľojektowanie i budowa, noľnra N-SEP
004 Elektľoelreľgetyczne i sygnalizaoyjrre linie kablowe. Pľojektowanie
i budowa.,

_ katalogi bľanżowe.
3"2"Zakľes opracowania.

Niniejszy pľojekt swoim zakesem obejmuje dostosowarrie uľządzeń eneľgetycznyclr
inwęstoľa w celu możliwości poboľu mocy w wysokości 550 kW w zalĺľesie _ napowietľztia
stacja tľarrsfoľmatoľowa słupowa , tľatrsfoľmatoľ ,szafa rcz,dzie\cza z układem poilriaľu eneľgii,
otaz adaptacja zestawu złączowego w budynku soľtowni odpad<ĺw.
W gestii inwestora będzie dostosowatrie instalacji wewlrętľznej łącznie z apaŕatuľą
zabezpieczeĺiow o -rozdzielczą w po szczególĺy ch obiektach za.kłac.lu.

3.3. Stam ohecĺny'
Ishiiejąca napowietľz.ĺa słupowa stacja tľansfotrnatorowa STSRKo 20l4O0, 15/O,4 kY

zasilaĺa jest z linii napowietľzrej 15 kV opatów -Iwaniska od słupa lu 17 popľzez słup
nľ l/Wo odcinek napowietľzny l5 kV AFL JxJ5 mtn2 i kabci zienlny ÍRUHA|<Xsl x J x 70mm' Stacja wyposażona jest W tr'ansfoľĺnator o lnocy 400ĹVÁ z ktőrego
wyprowadzono ipion główny/ kable 8 xYKXS 24O do rczłączĺlka słupowego Zallogowanego
na żerdzi. Od ľozłącznika głównego pľowadzone są kable zielnne 2 x YKXS 4 x240
do zęstawu złączowo-pomiaľowego w budylku soľtowni.W zestawie Zallontowane są
u'-ządzeĺia zabezpieczeniowo -tozdzielcze i układ półpośľedrri z przekładnikami i licznikieni
elektľoniczlrym oľaz układeln tľansmisji danych.

3.z$. Stam pľo.ĺ@k-towemy
\N zwíązku z zwiększolrynl zapotľzebowanieľl na moc dla zakładu pľzewidziano

dostosowanie tlrządzen do nowyclr potr'zeb. W opľacowaniu pľzyjęto bez zmian zasila.nie
w układzie zewnętľZnym do stacji tľansÍ'ormatoľowej _ podstaw bezpíecznikowych 15 kr/
włączIrie. Znrianie podlegać będzie :

_ wynriarra wkładek bezpiecznikowyclr po stronie SN na staoji tľalb,
' montaż konstrukcji pod pľzekładniJ<i pľądowe i napięciowe na s1acji tľafo,_ montaż napowietľznych ptzekładnikow prądowych i napięciowyclr 15 kV,- wylrriaĺla tľansfoľnratoľa" i kondensatora biegu jałowego,
- montaż roz'dzielnicy stacyjlrej z układem ponriaľu pośredniego i transmisji

danych pomiaľowych,
- wymiana pionu głównego pomiędzy tr,ansfoľnlatoľem a ľozdzielnicą
- dostosowanie Zesta\r'lu złącz,owego w obiekcie soľtowtri .

3"4"n " V/ymiana wkładek bezpiecznikowych'
Zabezpieczenie tralrsfoľmatoĺa od strolry SN irależy zlĺienić z obecnie wkładek

bezpiecznikowyclr 30A lia 40A .Zastosowaó wkłaĺ1ki typu WBGNrn-l7,5 - 40A.
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3"4,2"Montaż konstľul<cji pod plzekładrriki pľądowe i napięciowe
MonlaŻ l(ol]stľukcj i pod napowietľzne pľzekładniki pľądowe i rrapięciowe

wykonać z zastosowaniem konstľukoji Ĺypowej KUPs-1 z objenrką Lłĺs_1 i śrubami
dwustľolrlryIrli M1ó 'Sposób monĹażu pľzeclstawiolro w alburrrie słtrpowyolr stacji
tľansfolmatol'owych lra słupach pojedynczych z Żerdzi wirowanych typu E STSR _

20/630 Lom V _ ľysunlti montażowo elektľyczne.
3.4.3. Montaż pľzekładników pľądowych i napięciowych l5 kV.

Pľzel<łađnil<i do 1roĺrriaľtl pośľedniego cncľgii zanrontować zgodllic lzc sclrcl.ntrĹcĺii
połączeń i zgodrrie 1ľys' lrĺ Il4 Połączenia SN wykonaó pľzcwodenr izolowanynr typu PAS
lub BLX-T 35mm2 Pľzewody po stronach wtóilrych pľzekładników pro*łdrić, w ľuľze
ochľonneJ, dla napięciowej stľotry pľzewody YKY 2x7,5nmŻ , dla pľą<ĺowej YI(Y
2x23nn'Ż zgodnic zc schemalcln.

3"4"4. Wymiana tľansfoľmatora i kondensatoľa .

W zwiąku z zwíększerriem mocy pľojektuje się wymianę tral'}Sfoľmatoľa z 400 kVA
na 630 kVA . Z lwagi na ogľaniczenia wýzymałościowe słupa wiľowatrego i nośności
korrstrukcji wspoľczej pod tľarrsfoľnratoľ wymaga się zamolrtowania tľalrsťoiĺlatoľa o jak
najnniejszynr ciężave całkowíIylĺ . Z uwagi na występujące w lrandlu transfoľmatäľy
o ľóżrryclr ciężatach pľoponuje się tľarrsfoľtnatoľ fiľnry Silrrens seľia TUMET1C o ciężarie
całkowitym 1ó4Okg'
Dla kompensacji stl'at biegu jałowego tľansfoľmatoľa należy istlriejący kolrdensatoľ
wyrnienil na MKPg 7 ,51440 o mocy 7,5 kVAľ.

3.z$"5. ]Montaż szaĘ rozdzie\czej z uĘadempomiaľu eneľgii.
Na stacji transfoľnratoľow e1 należy zamotÍowaó skrzynię ľozdzielczą RS

z ľozłącznikiem głównym o pľądzie znamiotrowym 1250Á. W opľacowalriu pľzewidziano
rozłącznik bezpiecznikowy listwowy ARS_ 1250 z wkładką B00A.
Wybór' rozdzielrri metalowa czy z t:v,łotzyw sztucznych pozostawia się inwestorowi i .jego
wykonawcy ,należy jedynie pamię1aó że obudowa winna być o stopniu ochrotry pľzeĺl
wrikarriem ciał stałyclr i wody co lrajrnniej IP 43 ,rozdzielnia posiađaó II klasę óchľony
plzed poľażeniem pľądenr elektrycznym.
Na odwr'otrrej stronie płyty montażowej rczdzielricy zalrrontowaó układ porniaľu
pośľedniego z tľansmisją danyclr, opis wymagań w części dla układu poniaľu.

3"z$"6" Pion główny pomiędzy tľansfoľmatoľ eln a rozdzlelnĺcą
Pcłączenie polniędzy iľansfoľmatoľeĺr a rc,dzielnią stacyjlrą wykonaó kablen-l

8 x YI(SX x24'0nn2 r,v osłonie ľuľy ochľornej rnocovlánej u"L*ytu.i do dĺabinkj
kablowej.
Na tľansfoľmatoĺZe Zastosowaó zaoiski lnocy z odejściem kątowym. Fołączelrie
|<abli z rczłącznikienr głównyrr wykorraó zgodn:ie z kaľtą katalogową pľoducenta
r o złącznlka b ezpiecznikowe go.
Zaleca się ochľonę zacisków tľaĺsfoľnratol'a' po stľolrie Si\ i nN p()pl.zez zastosowanic
na izolatory osłon izolacyjrrych przeciw ptakotrr.

3.4.7. Dostosowairie zestawu złączowego w budynkri sottcwni.
Istniejące kable ziemne 2 x YI(XS 4x24O biegnące od ľozdzięlni stacyjnej stacji

tľalsloľnatorowe j do budyrtku soľtowri należy wykoľzystać. W zestawie iłą"ro*y^
w budynl<u dokonaó wylrriany wyłąoznika głównego z obecnego DPX_630 na DPX _1250'
obwód sterowania p.pożaľowego /cewka wzrostowa l przepiąć, do nowego roz}ączn]I<a.
W nriejscu obecrrĺe znaj duj ącego się układu pomiaľowego i pľzekłaáników nrądowyclr
ual]lolltować podstawy hezpiccznikowc Iub ľozłączniki bezpiecznikowc stanowiącc
zabezpieczenla obwodów ľozbudowy instalacj i wewnętlznej.

3"4"E. Fomiar porniaľowy pośredni.
Układ poniaľowy dla zasilania zakładu soľtowni zapr'oj elĺtcwaĺo na stacji

tľansfoľmatot'owe j napowietľznej ._przekładniki rra lconstrukcji wspoľczej , licznik
eleĺ<tľol'ticzny 

'modenr 
do polrriaru erreľgii w typowej sza1ie sĺacyjnej SŔ .
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Dla pomiaľu eneľgii dobľalro pľzekładlriki 15 kV clo pľacy napowielrznej prąĺiowe
fiľn-ry KPl} Intľa Pols](a typu CTSo l7 o przelĺłaclni 2015Á nlooy 5VÁ klasa áokła<lności
0,5 ,współczynlliku bezpieozeństwa FS 5 w wykonaniu P1_P2ls1'S2 , pľzekładlriki
nłpięciĺrłve do pľłt:y napowiet'zĺrej 15 lĺV liĺĺlry I{Pĺj Intra Polska typů V,1.O3tt o
pľzckładni 15:V3kV / 0,l :í3 kV o ĺnocy 5 VA ,kjasá dokładności 0,5 wykoŕanie a_N/ a'n.
W układzie napięciowyrr zastosowaó zabcz'pieozenie BiGsV 3x25 z wkładka Wts 2A
obwody pľądu nie lrrieľzonego przystosowaó do oplonrbowatria.
W części pol-lriarowej zastosowa<i elektľoniczlry licznik eneľgii clelttľyczlrej A_ĺ500 \'Il045
'i41 Osl' 10(l5S Vl1.100 ĺlĺaz ĺnoĺ'lĺ:l.l-l (iSM z serii DM 671 proĺ1ukcji l_ilstcľ.
W układzie poniaľowylrr-ľozliczeĺriowylu zastosowai lioznik o klasie dokłaĺirrości
nie gorszej niż B lrrb 81, umożliwiający pomiaľ: eneľgii czynllej' stľat eneľgii czyrrlrcj
w lilrii zasilającej i tľansfoľmacji, erieľgii bienrej w obu kiel'unkacir, .u'rry maksylnoĹryci'
wielkości ltadwyŻek mocy pobľanej ponad moc umowlą 15-sto nrinutową wyzliaazanycl.,
w cyklaclr godzinowyclr. Licznik powinien: ľejestľowaó i pľzechowywaó w pamięci
pľzebiegi oboiążenia w okrcsie uśľedniania od 15 do 60 rrrinut; umożliwiać nrodemowv
zdalĺy odczyt oraz półautomatyczrry oclczý lokalny w pľzypadku awatii łączy
tľansr-lrisyjlrych lub w celach kontľolnyclr; automatycznie zamykać, okľesy rozliczelriowe
okĺeślone Taľyfą dla usług dystľybucji eileľgii elektľycznej PGE Dystľybuója S.A (odclział
Rzeszĺiw); pľzechowywal dalre ponriaľowe pľzez okľes rriín. ó3 dni( dla cykli cał1ĺowatria
15minutowych); urrrożliwić współpľacę z systemami automatycznej ľej estľac-ji danyclr..
Licznik i trrodem witrny byó odpowiednio spaľametl'yzowane z uwzględnieniem gľrrpy
taryfowej ' Zan'rykanie okresu obľaclrutlkowego lra 1-go dnia każdego rrriesiąca, licznik
paralnetľyzowatly. na 

,Stľonę Wtóľną paľamctľyzacjc w.jednoslkach I<W. kWh. kV^ľh.
al<tywllc ľejestľy IŻt,U't.
Układ polrriarowo-rozliczetriowy powinien posiadaó układ synchľorrizacji czasu
ľzeczywistego co najnrniej raz na dobę.

3"5. Ochrona pľzed pľzepięciami łączeniowymi i atmosferycznymĺ .
W celu lnininralizacji slĺutlĺĺiw wyładowań atnrosfeľyczlryclr i plzepięó

łączeniowych na stacji ĺľansfoľmatorowej i słupie linii rrapowietľz.nej 15 kV nľ 1/Wo
'zĺajdlje się konrplet odglornników typu PoLIM-D18N .

Po stľotrie niskiego napięcia stacja wyposazolra jesÍ w się ochrorrniki przcpięć typu GXo
0,6 6 / 5 pt zy It ansfoľnratorze

3.6. Ochľona od poľażeń prądeľn elektľyeznym.
oclľolrę od poľażeń pľądem elektľyczĺylll rcalizować po s1ľoníe linii 15 kV-

uzietnieirie ochľonlre ,po stlonie lrisl<íego lrapięcia _ system TN-C w opaľciu
o Rozporządzenie Ministľa Pľzen-rysłu z dnia B. 10.1 990 ľ.(Dz' U' Nľ 81 z đn'26.1 1 . i 990 ľ.
Waľtości wylnaganyclr uziomów i obliczeń pętli zwaľó pľzedstawiają sclrenrat zasilania
i ob1iczenia technic'z-ne zawaľte w opľacowatriu.

3.7.{Jwagi korícowe.
Całośó pľojektowanych urządzeń wykonaó zgodnie z podanynri katalogami

w oparciu o pľzepisy i troľmy obowiązujące i podane w pľojekcie.
PľzyŁączeníe pľojektowarrych utządzen energetycz11ycl] do sieoi energetyczlrej warulrkuj ą
poŻytywne wyniki polniaľóW elektryczllyclr wykonaĺle pt'zez upľawnionego wykotrawcę
ĺobót oĺaz pozytywlre wyniki odbioľu teohnicznego pľacowników PGE .

3.E" xľrťorłnacja na tomaf tabliczek W0.
Tabliczki inťoľmujące o własności odbioĺcy pozostająbez zmian tj. na słupie lilrii

1 5 kV nr 1/Wo, słupowej stacji transfoľmatorowej.
F oľlriat tabliczki A4 koloľ żóhy ,tiapis czaľny,,Wo'' ;.]i. ' ,lli

]\ł

t1
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4"OhłÍczeľĺĺa techmÍczme.
4. tr'(}b!iczenia paľalnetľĺĺw zwaľcĺowych.
Daĺre ĺlhliczenlowo :

n","- 8,5 kA pľąd zwaľć wieloíäzowyclr pľzy ozasie t:ls na szyl.tach rczdz'ie|ni l5 kV stacji
elektľoeneľgetyc nej 110/15 kV opatów,

'c_ 
36 A pľąd zwaľcia doziemnego ptl'y cz'asie t-5s trwalria zwaľcia'

JPaľaľmetly z'xstępazo systo!}n{J ololĺtľoenoľgo$cznego

Ę," = J] Ą' I 
^, 

* t],,=ł1 ź'B,5 kÁ* 1 5kI/ = 220MVA

- 1ir'U) l,l'r152l,,=- - = l-.. =l,Ií)- s"," 220

Xa: 0,995 *Za.-1,05ś)

Ro: 0,1 *Xę-0,105a

l)ane linii napowictľznej 15 kV:

^FL6-3x70mrn2 
l. 5,90knr

AFL6-3x35mm2 L: 14.40kn
Rr.r :2,41 O
xLl:1,17 A
Rr.z: 1,17 e)
Y'"=41? Ô

Darre istniejącego kabla 15 kV

3 x XRUIIAKXs 70nm2 l-: 1,170 km
Rr.3: 0,81 O
Xr;:0,11C)

ĺł2 : z|,39 g2

Xz.:6,20 I
írmpođanc1a zĺvaľeiia

z= Ji3o\eso, =,[nn =tsa

Początlĺowy prąđ zwaľcia ĺla szyrlach ľozt{zielnĺ SI'{ łv stacji oĺnbiorcy

,, =i.#=#+=127kA
tsľąđ zwarciowy wyłączoníowy Ą,

l l,: I ł" : 1,27 |d4

}lľącl znvnľciowy udan owy ./r,

I p: X*^l2,'I l'' '-- 1'1 +12 Ą'1,27 
== },98 kA x- wpół. tldĺul.l l'1

Zastępazy ciep!my pľ.ąđ zwan'ciowy fu,

I ,l, : I l," + .lĺ;1+ n
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6 cz(r'\^ zlu(trcić]: ĺk._ 0, l S--n1 .,.0,l5' ll: ] I,n-'2,]2kÁ
9 cza,\ zwarcia: tł:0,5 s ---+ m ..0'I0, ĺl= 1 I 11, -2,()8 kÁ
é czĹl'\' z|Ą]{rľcia 

" 
t*: ] ,0 s --+ nl -. 0,05, n- ] I tt, --2,0'3 kA

Zestalvienio paľaĺĺretľów zwaľciowyah na szynach Sl\ w stacji odbiorcy
- pľąd zwaľciowy początkowy Ik,_ 1,Ż1 kA,
- pľąd udaľowy I,, - 1,9B kA,
_ pľąd zwaľciowy cieplny ]ll _ 2,03 kA,

4'2'Moc zwaľcioĺva na stac.iĺ ŕrałlsfoľmatorowoj odbíoľay

,^n,r=Ľľ=ULĹ=y7ay1

4.3.Dobóľ kałrla ziemnego ĺ5 kV.

I _ Sn ó30 1,Ą.\ ll''__ _'= _ Ĺ+.ZĄ' ,!3 t' Un J3 t'l5

Pn'zekn'ó.i nĺlimima!ĺny pľzowodĺl

- '-n.Ł ł.1p: -0,9711,03 t,103=73,Bnłnlzt"'u' = -t.r" 
72

"ĺpp - lĺabla ziemnego X[Jř{,ĄKXs 70mrn2- 2tr0A przy ułożerriu kabla w zięni w układzie
tľójkątrrym lub płaskim - stykaj ąoym się ze sobąpodaje pľoducent kabli Tele-Íbnika Kľalĺów

JDD - 2tr 0Á > 24,2^
Dohľamo lĺahel 3x(XUř{ÁKXs 70mrnn2) z Ąłą pown"otmą o przo[<ĺ'oju 25ľĺlĺľĺ2 _ Um ĺ2120 n<V"

zĺ'4.]Dohĺíľ hozpieczĺĺíl<ów l5 }<V.

Tľansfoľmator Sn : 630 kVA, Un _ 15 kV

l,,= lL = P0 =zą.zl
,l3:.Un J3'*ĺ5

In = 1,65 t, 24"2 = 39,9.4

Đohn'amo załlozpůeczoĺnie ŕn'amsfol'me't'oľa po süľoĺlíe n5 kV typu W]EGNĺłI 2.4ü{V_.40Á

z{.5.Dohón' Ún'aľnsfoľmnatora"

Nazwa odbioľcy Moc
szczYtowa

wsp.
iednoczes

Ts"ĺi Ppt Qpt

Soľtownia odpadów 550.0 kw I 0,33 500.0kw 1B1,5kVAr

spt = ^[ľpŕ 
+91ł =.J650p'+1 B 1Í = 57g,2kI/A

JDohľano tramsÍ'oľnmatoľ do pracy mapowĺotľzno.i o ltĺocy 630 łłV,Ą
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4'6"Dobĺíľ pľzelłnoj rr ka bla zasilaj ące go i z'ab ezpi e.uze',ŕl'

Moo szozytowa obiektu P,- 500 kW
Pľąd obciążclria 1I,,

Pľąd bezpiecznika [6

Waľunek cĺoboľrr zabezpieczoń

s50000 w
lo:--------------- :793,6 A

!: * ąoov
h :800 Á

I,,<16<I, 7934<800 A<947 A
Is< 1,45 x17. 1,6 x 800A =1440 A < 1,45 x947A: 1373A

Dobierarn kabel zienrny 2 x YI(XS 4x24Omĺ'l2 _ wkłacĺkę bezpiecznikową

w rozłączniku listwowym w stacji tľafo _ NFI4-gG/ B00 A '

4.7. Ob!iczemio spadtr<u napĺęcia na pľzyłączu.

|P x Ĺ x /ii + Xtagq / : 550 x 40 x 0)2: 2400 kWn

102x )P. x LxlR+ Xtag<p/ 102x2400kWm
Au%: --------: ---------: I.5 0/n

U2 4002v

Spadek napięcia na ptzyłącztl :ľiie ptzekracza wartości dopuszczalnej

4.8.Spľawdzcĺlie samnocuymmogo wyłączania zasilamia w nrľzypađku zwaľcÍn
fazowego w wyłącznilĺu D]]X_x250 w hnrĺiyn!ĺu soł.towĺli ođpađĺíw.

r?T)*;ĺŤtŤĺL -_-.\Jl_./ 'tl-1.pr,
stacjä trafo 'ĺ5/04kV
Janczyce UUO

lDame :

Su."1o- 630 kVÁ
l,L zło _ 40 m

Rt=3'El mĺQ Xt=ĺ0'75nłlQ
Rlr _ 0,0754O/1ĺrrr x 0,040km x 2 : 0,006fJ
X1ę = 0,032 f2lkm x 0,040km x 2 = 0,002í)

R=0.0098eJ
X=0,012eJ

/--''_.-'-.-
Z. = ł 0'0098' - t.01 2, = 0'0 l 5f)
Z"x I,ŚU. = 0,015Q;r6ĺ800A=72V <230V

Slĺutecznośó oclx'ony dodatkowej od poľażeń 
''sarnoczynne 

wyłączanie zasilania'' zapewlriolra.



4.9. JDobóľ pľzckładniľĺĺĺłv. 
12

6 Ptzę,Łładniki pľąlowc
Moo szczýowa obioktu P"- 550,0kW

5s0000 w
Prąd obciążenia Jo In :------_------_-- --------- : 2l,2 A

r/: x I skv
Waľunek 0,2 x ĺnp < [n < l,2 x {ľlp

0'2x20A:4A <21,2 A < I,2x20A =24Á * waľunek spełniolry

Đobieľaľrr przokłaĺinilłi firmy KPts ĺľrtľa Polstrĺa Úypu CTSo 17 o pľzckĺađnĺ 20/5^Ą ĺmocy
5VÁ klasa dokładności 0,5 ,wsptĺłcz,yľlniku bezpieczoĺńsŕwa FS 5 w wykonamiu P1-[r2ls]l-s2

Spľawdzelrie pľzekładnika na waľunki zwaľciowe .

Wytrzymałośó cieplna
łI: 6'3 kA
In > I11 6,3kA > 0,99k A

Wytľzymałość dyĺlamiczna
I6rn : 16 kA
Iayl >2,5 11, 16k^ > 2,5 x 0,99 : 2,4BkA

Sŕľoľnewtł!ľłą

Licznik elektroniczny eneľgii czynnej í bieľnej A l500_ Pobóľ mocy w j ecĺrrym obwodzie pľądowym _ 0,01W wg pľoĺĺucenta
I{ezystancja licznika

0,01

Rr - ---_-',--- - 0.0004 Q
5'

Rezystancja pľzewodów
L 16x i

Rp:-*---- Iąp:_-----_----- =0,112o
TXs 57x2,5

Rezystancja styków
R": 0,04 o

' 

Rezy stancj a łącztra obwo dów
R: R.r,+ Rp+ (5 :0,156 f2

Moc w obwodzie ukłarilr .1pmiarowego pľzylączona do obwcĺĺu wtóľnego
So=12xR So-j2x0,l5c'-j'lÝL

Moc przekładrrików S,, : 5 VA
0,25 S,, : 0,25 x 5 = 1,25 YA

Spľawdzam obciążenie strony wtóľnej _ speŁlienie waľunku 0,25 Sn < so < s'r
|.25 VA < S^: ].9 VÄ < S'' :5 VA

Ô lPľzqxĺłaĺJmiki mapíeciĺlwe

Dla napięcia zasílanÍa n5,75 kV dohľano pľzekładmĺl<í ĺlapięciowe ĺno pĺ.aoy ľlapowůetľzľlc.i
15 kV fiľľlĺy KPB nntľa lPollsłła ĺyptł V']ro3E o pľzelĺładmi l5:ł3kv / o,ĺ:r/3 kV o;lioay 5 V,Ą
,klasa dokładności 0,5 wył<omamie .Ą_N/ a'ĺr

Sŕn'!!la rvtó-n mą
Liczrrik elektľorriczny elreľgii czyl-lĺej i biemej A 1500
- Pobóľ nrocy w jednyn obwodzie lrapięciowyrn - 1,3 VA wg pľoducenta

0,25 sn : 0,Ż5 x I0: 1 ,25 VÁ
Spľawdzam obc.iążenie stľony wtóľnej _ spełnienie waľunku 0,25s,' < So < s''

Warun]ĺi pop1'awllego onoo.u o.rłffi#,lňffifru*#n,,"



l3

Dla odcinka lónr ,

A,(/ ", - 49:I:! _200ź'3,95* ľ :o.o,*" y., SĄ, (J' 56 * l.5 {, l00'
Waľunk i popľawnego cloboľu pľzekładników napi ęciowych są spełIrione'

4" 10. Dobóľ kondensatoľa kompensacji ľliegu jalowego tľansfĺlľmatoľa.

I ou - l13'Ä
sn -630kvA

ÄQ = 
l'3iq30_ 

8,l9kVAľ- 100

Dobrano kondensator prod. Olmex z seľii MKPnz_ 7,5 kVAľ
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l)C I l0 antena DCIr 77
Synchľonizacja
zegara lioznika

,1,t

?u'ttcna
(;SM/(JPRS

l,icznik elektľoniczny pľod.Elsteľ
41500 w045 74t osL 1065s vlH00

Listwa SKa

ODBIOR
3 x VTO38
t5:í3 /0,1:13kV
kl.0'5 Sn=5VÁ

ANan

230V A(i

HI
1^Jlj"i

gĺ.l-ťaz

obwody pradowe wykonac -
obwody napicciowewykonac -

rnrll
Ou)u)aF-łU=
xĄń<

rn

N

YKY 2,5mnr2
YKY I,5 mnr,

LI L2 L3

ZASILANIE

3xLP 35 I

SCHEMAT UKŁADU PoMlARoWEGo
Inwcstoľ: Micdzygtninny Zakład Gospodar.ki odparlalrli

I(<>nrtrnarllrymi S1;' z o.o. Jĺrnczycc 50 27-55Ż l]oćl<orvicc
Miejscowosc: Janczyce

ob i e kt: Dostosowanic istlricjących urządzcíl cncľgetycznyctr
clo zwiększenia pobolrr lnocy w obiekcie soľtowni

Ry.s.E 3
Skala

llnię i rrazwisko Ęl'dťis Nr unľ.buđSti.rcliunr
PR+PWPľojektant Jerzy Wiatr E-190/92

Datźr:
8'20 l ó



Slupowa stacja tľansfoľmatoľowa na slupach wiľorvanych E.-10r5t12kl\ stacja
STSNKo 20ĺ630 PP-3 z trojsystemorłTm pomiaľem posľednim

Rys. E 4

Adaptacja z katalogu -SLUPO\ /E STACJE
TRANSFORMATOROWE TYPU STN
produkcjiZMER



Sposób zamocowania przekladników SN



R<)ZNIESZCZENIE APARATURY UKSADU POMIAROWEGO W SZAFTE STACJT TRAFO
STSRKo_2oló3o PP3 'Jonczyce ZUo''

[ľ-]Fl
10

ą miejsce no3ocenio plomb

l,rozlocznik l250 A z mozliwoscĺo oplombowonio
4.toblico pod licznik elektroniczny A-.l500
5,toblico pod modem elektronlczny DM ó71
ó,sygnolizocjo nopiécio 3xLP 35l
7,wylocznik s'l 9 l/BóA i Sl 9lli 0A

w obudowie do oplombowonio
B.gniozdo hermeýczne l foz. 1 6A lP 44
g,listwo SKo z obudowie do oplombowonio
l 0.zobezpieczenie obw nopiôciowego

W obudowĺe okoptuĺzonej BiGskV
z mozlĺwoscio plombowonĺo

l l.pólko dla przyrzodÓw pomiororłlych
12'rozcznik l250 A Íezerwo

OZMIESZCZENIE APARATURY W SZAFIE SR
lnwestoľ: Miedzygmi nny Zakład Gospodaľki Odpadami

Komunalnymi Sp. z o.o. Janczyce 50 27'552 Baćkowice
Miejscowosc: Janczyc ę dz.w.392/ l,39I / l

obickt: Dostosowanie isfu icjącyclr uľządzeń eneľgetycznych
do zwiększerlia poboľtt mocy w obiekcie soľtowni

Imię i lrazwisko Nľ upľ.bud
Pľojcktant Jeľzy Wiatľ
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Zestow zloczowy no budynku

ApS0x t0

l Eäft EíW
_l__*--1- L1l-

3ś
Fô

.ĄaÉ-Ś>Tö
Ěř

Przycĺsk
p,poz

I

lP43

R<10c)

lo-

x(Đ
o

DPX- 1 250

ct
sľ
ôtx\t

x
śl

Rozdz. n/N RS
stocjo Írofo

Jonczyce ZUO

Rozdzielnio
Glowno

ZESTAW ZŁĄCZowY
Inwcs toľ: M i edzygmi rr ny Zakł aĺJ, Gospodaľk i oĺlpacla lrr i

Korrrunalnylni Sp. z o.o. !anczyce 50 r7-552 Baćkowice
Micjscowosc : J anczycc dz.nr.392/ 1,39 1 / 1

obiekt: Dostosowanie istrliejącyclr wządzen enelgetyczlryclr
do zwiększenia poboľu lrlooy w obiekcię soľtowni

i nazwisko }rIľ u1lľ.bud Stadiur
Jerzy Wiaĺ-ľ
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&.ZesŕawienÍa maŕeriałów.

E.tr'.Zestawienic materiałów do adaptacji stac.iĺ tľafo STSKo 20/63 ['P3'
- pm" ,,Jancuyee 7-u{)"

1 . Tľansfoľnratol' 1 5/0,4 kV o mocy 630 kVA
2. Wkładka bezpiecztrikowa WBWMNiW- 2Oký /4O A
3. Pľzekładniki 15 kV pľądowe ĺypu CTSO17
4. Pĺzelłłtldnil<l l5 kr/ napięĺ:iovĺe iy1lu V'T'O38
5. I(onstľukcja I(UI)s- 1 pod przekładniki
6. objelnką Ems- 1 z i Śľubami clwus1ľorrlrylli Ml 6

7. Zacisk Al,'/Cu gwintowo-płaski z wkładką Cu/Al,.
B. Zacisk prosty Al, zaprasowywany płaski
9. Pľzcwód izolowany 15 kV /izol.20kV/PAS 35,1}LX_T
10. i(abel 8 x YI(XS 240llrm2 /wlz' tlo lľalol
1 1 ' Pľzewód YKY 2x2,5
12. Pnewód YI(Y 2x1,5
13. Ruľa ochľonna SV 50
14. Rura ocluonlra odejściowa Aľot SV_ 160
15. Ruľa teĺlrrokurczliwa RPMo- 63/27-20O
16' I(ońcówka k ablowa 2I(240
17. Końcówka I(A35
1B. Rozdzielnica szafowa R'S z ľozł. listwowy ARs l250A

pośľedniego układu pomiaľu cncľgii transmisją GSM

szt I

s7'Í 3
sŻt 3

s'/-t 3

kpl 1

kpl 1

szt 3
szt 3

111 12
m. 56
l.l.l 16
m16
111 6
llt 4
szt 1

szt 16
szt 9

z |icznikiern, i apaľatuľą

1 9. Rozłącznik listwowy ARs- 1250
20. Bezpieczlriki mocy NH_3 z wkładkarrri gG 800A
21. osłorry izolacyjne pĺzed pĺakarni /dlanNiSNi

E.2"Zestawienie mateľiałów do wykollanía układu pomiarowego

1 . Tablica licznikowa 3-fa2,.25 A
2' LisĹwa Ska
3. Liczlrik elektľoniczlry 

^l500 
W045 74l osL 1065s V1H00 -4. Modem DM 671

5. Antena DCf
6. Wyłącznik S301/B 6A
7.'\Myłączlllk s301/B10A
B. Obudowa S-4
9. Gniazdo heĺnretyczne lfaz l0A lzP+IrEl
1 0. Zabezpieazenie bezpieczn.lliGskV
1 1' Wkładka topikowa Biwts 6A
12' Układ kontľolny faz. z wyłącznikien LP 351
13. Listwa PEN i PE
14. Przewód DY 1,5
15' Pľzewód DY 2,5
16. Śruby i nratetiały pomocnicze

E"3.Zestawienńe maÚeľiałów do dostosowania zestawu złączowego.

1 ' Wyłącznik główny DPX_ 1250
2. Podstawa bezpiecznilĺowa PB-4 lub AI{S-1250
3. Podstawa bezpiecznikowa PB-3 lub ARS-630A
4. Zwory iĺlstalacyjne zI 1000A'
5. Pľzewód YKXS 240
6. I(ońcówki kablowe 2l( 240
7. Wkładki nocy WTN gG 400 A

kpl 1

lel 1

szt 3

kpl 1

l szt
lszt
lszt
lszl
lszt
7szÍ
lszt
l sz,t

I szt
7 szt
3szÍ
lLpl
2kpl
i0 rn
l0 iłl

lkpl
I kpl
ŻI<pl

1 kpl
Ż4 ĺn
12s21
6sz.t

[,,

đ''



kosztorys ínwesŁorski zasi].ania L15kv,Etacja,kable, ćIanczycé

Przedmiar

/3
Zuzía (C) Datacomp 1994-200?(].'""., n'u'r,

Podstat'a nakładu, opis pozycji, wy1iczenie ĺlości robót I 1ość Krol-, Jedn.l DostosowanÍe stacji trafo 1510,4kvJancz
1.1 kNNR s1I40973-
, , ľSlł*a?,ł?*Ť!łu} i prądowe i napięciowe 15 kV 

- szt
Montaż przekładnikótď 15 kV na konstrukcii ze

]".3 KNNR 5/LĄo9/Ą
Montaż przewodrr uziemĺa1ącego na

.L.4I(NNR 5/IĄLĄ-oL02
Montaż napowietrznych rozdzielnic szafowych Rs- z tozŻączntkiem.1250A z
pomiarem pośrednik i transmisją danych/ licznik ,modem i pozostałe aparatyukładu dotychczasowego - ponowna.zabudowa.w krzvni SR/

3 lrl

1.s KNR 5L5/10I/3
Transformatory fub dławiki d1a napięć do 30.kV, nasa 1-3.t, ustawienie 1

6 KNR 515/701/4
Transformatory lub
przewodów

dławi ki dla napięć do 30'kV, masa ]"-3.t' podłączenie
11.7 KNNR 5/tL3/6

Układanie kab1í w Iurach,
12, 0'kg,/m YKXS 4x240

pustakach lub kanałach zamknięty"ľ,, L"l"rT
tĄ1.U KNNR 5/LąĺJ8/2

Montaż kondensatorów na s}upach i stacji tlansformatorowei 1 szt
Montaż przewodów izo.].owan

oostósołáńié äparaturý w bu
linii
u soř

ĺet-rzn PAS krói do 50'mm2 0,020 kn

Z.J. KNNR 9/2U3/2
!ĺlrmiana wyłącznika głównego DPx-125o 1 szt2.2 KNNR 5/031-2-1003
Mocowanie podstaw bezpiecznikowych dużej mocy 3-bíeguno!Ýe - typu PB-4 125o Ä l- szt2.3 KNNR 5/0312-1003
Mocowanie podstaq bezpiecznikowych dużej mocy 3-bĺequnorĄle - tvpu PB-4 63oA 2 sztKNNR 5/0714-0701
Układanie bez mocowania
Ąx240 nĺĺ2

w budynkach, budowlach lub na estakadach kabli yKXs
2'Ą

2Ą m
Z. J llNNf< 3/ LJUL-UZUU

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskieqo napiecia 3-fazoweqo 1 oomlar2.6 KNNR 5/1303-0300
Pomi_ar rezystancji Ízolacji przewodów obwód 3-fazowy - pierwszy pomiar 1 comtar

J
porządzenie dokumentacii odbíoru pl-

geLy PI
r1l l'{'] l 'iĺl,Q)

I ,,,ll,)
lirl, r/,'li lrl
ill (-.'íl']' 

))



kosztorys inwestorski zasilania Llskv,sťacja,kab1e,Janczyce

Kosztorys i-nwestorski

Dostosovranie stac

-t'7
Zuzia (C) Datacomp I994-20O'I (tic. 4153)

strona nr: 2

2Ą3,2I

i. trafo. V Janczyge ZUO
1.1 KNNR 5/IĄo9/

Monl-aż konstrukcji
nąp]ę!r!v'g- $ \V
KNNR s/l407l1 (1)

pod przekładniki prądowe i

MOnŁaż przekłaclllików ]lj kV na konstrtrkcj i
!'ls!e!ezel_

3I(NNR 5/L4o9/ą
Montaż przewodu uziemiającego na słupJ_e i
stacjí trafo

1.4 KNNR 5/1'ĄLĄ-0L02
Montaż napowietrznych rozdzielnĺc
z t:ozłącznikiem. l250A z pomiarem
l-ransmisją danych/ 1icznik,modem
apaIaty układu dotychczasowego
ponowna rabudowa.-w krzyni SR/

L.5 r(NR 5r5/101./3
Transformatory lub dławiki dla napięć do 30.kV,
masa 1_3.Ľ, ustawienie

.6 KNR 5L5/70r/4
Transformatory lub dławiki dla napięć do
masa 1-3.t, Podłączerrils-łrzęľg-q9y
KNNR 5/713l6
Układanie kabfi w rurach, pustakach ]-ub
kanałach zamknięŁych, kabe1 do 12,0.kglm YKXS
Ąx2 Ą0

Motltaż kondensat'orów na słupach i stacji
trans formatorowe

1.9 KNNR 5/L47I
Montaż przewodów izo1owanych 1ínii

do 50.mm2napoĺ"Jietrznei, PAS przekró

szafowych RS-
pośrednik i
i pozost'ałe

B,0i

0 0 0, 
-0-0_

34 000

250,00

___ _ 350,00

9 500,00

Ą20, o0

2ą3,27

1B 0!0.00

2Ą,0o

34 000,00

250,00

0,020

1 003,22

1sq,00

1 90, 00

? P""lpes!9!i9-9Pąratury w budynku soiEówńi-
2.1r(NNR 9/203/2

Vłymiana wyłączníka głównego DPX-125O
KNNR 5,/0312-1003 --Mocowanie poclstaw bezpĺecznikowych dużej mocy
3-biegunowe _ typu PB_4 1250 Ä
NNŔ 5/03i 2_1oo3

Mocowanie podstavý bezpiecznikowych dużej mocy
] -b.=ącylsľ9 -lypu PB_ 4 630A
KNNR 5/0714*070]
Układanie bez mocowania w budynkach, budowlach
lub na estakadach kab]i YKXs 4x2ĄO ĺrm2

iKŃŃR -71301_020--
Sprarvdzenie i pomiar obwodu el-ektrycznego

--_-Ir9 kŁeqo-'!ry]sg]ą J-f a zoweqo
2.6 KNNR 5/1303-0300

PomiaI rezystancji lzo).acjí przewodów obwód
3-fazo IervJs z

14 000,

15 9,szt

szt

P!n]ą{

łq q-B!, q0

26,51

ELement, aso].tyment, rodzaj r:obót, pozycja
pr zedmiarowa

podst'av'y nakładów

tla r l-ość j eclllos t- kow;,l llar tĺlść llĺ:LLo

Podsumowanie elementu
em Dostosowanie stacjj_ trafo L5/0,Ąkv Jancz

sumohranie efementu
ółem Dostosowanie aparatury w uúaýňku_Tortown.i

Ioroiďa
@do prac na s ieći errerqetvlĺi -

- E0!,
400.00

umentaci a
rządzenie

umowanie elementu
umentac'la odbiorowa

Podsumowanie kosztor

ztorvsu netto:
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IInuĄD W0IEIrylDzEI
w R7E.qlQ1y16
NE E - t9O/9A

Na podsÍawie s 2
š i] ust.t okt - 4 -i Ochľony ścodowiska z
cznych w budorvnictwie

Rzeszĺjw' L992 * 06 - 30

0EcYzJA o sTľIER0Z.ENIU P.RZYG0T0l{ANIA ZAtł0D0l,lEG0
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych ľ budoĺnictrĺie

ust.1 pkt.2,3 2 ust.2 pkt.2.S 5 ust.l i2,s ĺ.;
' 
Jii.. : d _- ťozporzędzenĺa l1inistľa Gospodarki Teľenovĺej

,dn.20 lutego l975. ľ.rł spľawie samodzĺe1nych funkĆji techni-"
/Dz.U.Nľ B,poz.4rí z późniejszymi znlaąani'/ stwieräzam, że

PAil/Í/ JERZY WIATR - techntk oloktryk

urodzony/a/ dnía16 paźdzlernik a 19 62!' w NorĺeJ Sarzynle
posiada przygotowanie zaľodorłe upoważniające do ľykonyľania samodzielnyďl funkcji

- proJektanta oraz kĺorown1ka budowy ĺ robót -
w specjalności 1nstaIecyJnó_1nżynieryJ nej -
w zakľesie sÍeci i 1nstalEcjĺ e1ektrycznych -

P AN/I/ JERZY WIATR jest upoHażníony/a/ do:.

'z :ľ:!:ľ9:?.11: ľ|oĺ"lĺtóW 91BÔ1 1 tnstalacjJ o1ektrycznych,
99:lTujgcyeh. 1nstalscJe e1ektryczne, noĚowĺgtrznó ĺ Ŕebíower]'nat enorgetycu ne, st8cje ĺ Uru ędŻenĺa' elek tro€nerqotv"ine -o powszechnĺe znanych roźlvÍęzon1äcľl tongirůtóyj;ýčń"i'śěÄe*u tacľltechnĺcznych,

?/ kĹerowan1a, nadzorowan1a Í kontrolowan1a budowy 1 robót"kĺerowanĺa ĺ kÔntrolowanía wýtwař=;iii;-ř";;;řijŕ"v:iväň"'
elementów s16c1 ĺ Ínst81acji'oru. Řuńt.olowania śř"Á"techntcznogo-1nstalacjĺ elóktrycznýćn, n"pooĺetrznych1 kablowych Iin11 onařgetycznyäh. śiu"3ĺ !. urzędzeń elektro-en€rgatycznYch. - o powszeěhnĺě znanych'rozwĺęzania"l'---'-KonstrUkcyJnych - ---


