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Stacja transformatorowa
Informacje ogólne
Małogabarytowa stacja transformatorowa UK 1700-28 przeznaczona jest do zasilania odbiorców komunalnych
oraz przemysłowych w energię elektryczną o napięciu 400/230 V z sieci rozdzielczej o napięciu 10, 15 lub 20 kV.
Stacja przeznaczona jest do ustawienia wolnostojącego i przystosowana do pracy w sieci rozdzielczej kablowej
o układzie pierścieniowym lub promieniowym .
Budynek stacji wykonany jest z wysokiej klasy betonu z wykorzystaniem specjalnych technologii zbrojenia
i wylewania form. Zapewnia to stacji wodo i olejoszczelność . Budynek stacji składa się z monolitycznego odlewu
ze ściankami wewnętrznymi oraz ze zdejmowalnego dachu. Dolna część budynku jest jednocześnie fundamentem
stacji .
Obsługa stacji odbywa się z zewnątrz po otwarciu drzwi oddzielnie dla przedziału średniego napięcia (SN)
i niskiego napięcia (nn) . Przedział transformatora dostępny jest po otwarciu drzwi wentylacyjnych.
Stacja przystosowana jest do zabudowania w niej:
-

transformatora olejowego o mocy do 630 kVA,

-

rozdzielnicy SN 3- lub 4-polowej,

-

rozdzielnicy nn, standardowo z 10 odpływami
z listwowymi rozłącznikami bezpiecznikowymi.

Kompletnie wyposaŜona stacja transformatorowa (łącznie
z transformatorem) przystosowana jest do transportu
oraz

do

ustawienia

na

miejscu

przeznaczenia.

Posadowienie stacji wymaga jedynie przygotowanie
odpowiedniego podłoŜa w wykopie. Po ustawieniu stacji
naleŜy podłączyć kable SN, nn oraz instalację uziomową .
Stacja posiada opinię w zakresie wymagań ochrony
przeciwpoŜarowej.

Przedział SN. Rozdzielnica FBA
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Stacja transformatorowa. Widok ogólny

Przedział nn. Rozdzielnica RNN 1250/12/TS
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RM6
SF6

FBA
SF6

Typ

Rodzaj izolacji

38 (50)
95 (125)

kV
kV

Napięcie probiercze wytrzymywane 50 Hz

Napięcie probiercze udarowe piorunowe wytrzymywane

16/20/25
40/50/63

kA
kA

Prąd znamionowy 1 s

Prąd znamionowy załączalny

16/20 (16)

kA

Prąd znamionowy załączalny

HOLEC

ABB

25

21 (16)

200

52 (40)

21 (16)

400/630

95 (125)

38 (50)

17,5 (24)

SF6

8DJ10

Siemens

660
16
32
1250
160/250/400/630

V
kA
kA
A
A

Napięcie znamionowe izolacji

Prąd znamionowy 1 s

Prąd znamionowy szczytowy

Prąd znamionowy pola transformatora

Prąd znamionowy pól odpływowych

230/400

RNN 1250/12/TS

ENERGOBUD Leszno

40

16

200

40

16

630

95 (125)

38 (50)

V

50

20

57,7

50

20

400

95

38

17,5 (24)

SF6

Ŝywica
epoksydowa
17,5

SAFERING

Magnefix MF

IP 43

Napięcie znamionowe

Typ

Producent

Rozdzielnica nn

12,5/16/20

5

kA

Prąd znamionowy 1 s
31,5/40/50

200

200

A

12,5/16/20
(12,5/16)
31,5/40/50
(31,5/40)

400/630

95 (125)

38 (50)

Prąd znamionowy

Pole transformatorowe

400/630

A

Prąd znamionowy

Pole linii kablowej

17,5 (24)

kV

Napięcie znamionowe

17,5 (24)

Merlin Gerin

Producent

Alstom

Rozdzielnica SN

Stopień ochrony obudowy

3

50

Hz

Częstotliwość znamionowa

Liczba faz

630

kVA

Moc znamionowa stacji maksymalna

Parametry elektryczne stacji

25

10

200

31,5/40

12,5/16

400/630

125

50

24

SF6

8DJ40

Siemens

40

16

40

50

20

630

125

50

24

SF6

GA

F&G

40

16

250

40

16

630

125

50

24

SF6

TPM 24

Włoszczowa

Parametry elektryczne stacji
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Rozdzielnica SN
W stacji moŜna zabudować rozdzielnicę średniego napięcia 3 lub 4-polową. W polach liniowych są stosowane
rozłączniki z uziemnikami , natomiast w polu transformatorowym moŜna zastosować wyłącznik z zabezpieczeniem
autonomicznym lub rozłącznik z bezpiecznikami.
MoŜliwa jest zabudowa następujących typów rozdzielnic:
-

FBA produkcji Alstom ,

-

RM6 produkcji Merlin Gerin ,

-

Magnefix MF produkcji HOLEC ,

-

SAFERING produkcji ABB ,

-

8DJ10, 8DJ40 produkcji Siemens ,

-

GA produkcji F&G ,

-

TPM 24 produkcji ZPUE S.A. Włoszczowa .

Przedział SN. Rozdzielnica RM6

Standardowe wykonanie stacji obejmuje powiązanie rozdzielnicy SN z transformatorem SN/nn kablem
3 x YHKXS 12/20 kV 70/16 mm2. Kabel jest zakończony obustronnie głowicami konektorowymi ekranowanymi .
Schemat ideowy rozdzielnicy SN oraz rozdzielnicy nn pokazuje rysunek nr 3 .

Przedział kablowy rozdzielnicy SN
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Przyłącza wtykowe po stronie SN transformatora
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Rozdzielnica nn
Stacja przystosowana jest do zabudowania w niej rozdzielnicy niskiego napięcia w wykonaniu naściennym.
Standardowo instalowana jest rozdzielnica RNN 1250/12/TS produkcji ENERGOBUD Leszno, dedykowana
do montaŜu w stacjach transformatorowych SN/nn. Rozdzielnica nn powiązana jest z transformatorem SN/nn
kablem 3 x 2 x YKXS 0,6/1 kV 240 mm2 + 1 x 2 x YKXS 0,6/1 kV 240 mm2. Kabel od strony transformatora
zakończony jest zaciskami firmy Jean Müller w osłonach izolacyjnych. Od strony rozdzielnicy nn kabel
przyłączony jest do szyny Cu 60 x 10 poprzez zaprasowane końcówki kablowe. Dla kompensacji mocy biernej
biegu jałowego transformatora zabudowano w rozdzielnicy kondensator z rozłącznikiem bezpiecznikowym. W
rozdzielnicy zabudowano takŜe obwód z niezaleŜnym zabezpieczeniem dla oświetlenia przedziałów stacji
i gniazda wtykowego 230 V.
Aby umoŜliwić uziemienie transformatora od strony nn, zamontowano
w rozdzielnicy od strony zasilania trzpienie kulowe o średnicy 25 mm
do zakładania uziemiaczy przenośnych.
Rozdzielnica

wykonana

jest

standardowo jako 12-polowa ,
przy czym 2 pola zarezerwowane
są dla rozłącznika pola zasilającego. Pola odpływowe wyposaŜone są
w rozłączniki bezpiecznikowe o prądzie znamionowym do 630 A. Przy
stosowaniu rozłączników o prądzie znamionowym 160 A

moŜna

zwiększyć ilość pól odpływowych do 20. Rozłączniki wyposaŜone są w
zaciski do bezpośredniego przyłączania Ŝył kabli bez dodatkowego
zaprasowywania końcówek. Odejścia kablowe mogą być realizowane
kablami o przekroju Ŝyły roboczej do 240 mm2.
Rozdzielnica montowana jest przez ENERGOBUD Leszno na bazie
podzespołów produkowanych przez firmę Jean Müller. Rozdzielnica przewidziana jest do montaŜu w stacjach
transformatorowych SN/nn produkcji ENERGOBUD Leszno jak
i innych producentów.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-

szyny zbiorcze
szyna N
szyna do mocowania kabli
rozłącznik główny 1250 A
rozłączniki listwowe
zaciski szyny N
zabezpieczenie kondensatora,
obwodu oświetlenia i gniazda 230 V
- zaślepka pola rozłącznika
- kondensator
- szyna PE
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Cu 60x10
Cu 60x10
profil C 40x22/18
SL3-3x6/1250/HA
KM2G-F/A50-60

Cu 40x10
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Transformator SN/nn
Komora transformatora przystosowana jest do zabudowania transformatora olejowego hermetycznego SN/nn
o mocy do 630 kVA. MoŜliwa jest zabudowa transformatora dowolnego producenta. Maksymalne wymiary
transformatora mogą wynosić: szerokość 950 mm, długość 1 600 mm . Transformator jest montowany od góry
stacji, poprzez zdejmowalny dach. Komora transformatora posiada szczelną misę, która moŜe pomieścić 100 %
oleju transformatorowego.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy w stacji zamontowane są ochronne barierki drewniane przy drzwiach
wentylacyjnych do komory transformatora.
Transformator posiada wyprowadzenia po stronie SN
przystosowane do izolowanych przyłączy wtykowych.
Po stronie nn stosowane są izolatory przepustowe
transformatorowe do których przyłącza się zaciski firmy
Jean Müller w osłonach izolacyjnych.

Transformator

ustawiony

jest

na

specjalnych

podkładach

amortyzujących gumowo - metalowych, słuŜących do ograniczania
poziomu

hałasu

i

wibracji

powstałych

podczas

pracy

transformatora. Podkłady wykonane są z korpusu aluminiowego
i wkładki z materiału o wysokich właściwościach tłumiących. Wkładka jest wyprofilowana w taki sposób, Ŝe
uniemoŜliwia przesunięcie transformatora poza podkład amortyzujący.

Uziemienia
Stacja posiada wewnętrzną instalację uziemiającą wykonaną przewodem miedzianym LgY 70 mm2. Wewnątrz
stacji zainstalowano jedno złącze kontrolne uziemienia roboczego oraz dwa złącza kontrolne uziemienia
ochronnego. Złącza kontrolne przyłącza się do uziemienia zewnętrznego poprzez trzy przepusty HD-E.

Przepust HD-E

UWAGA: Uziemienie otokowe oraz połączenia stacji z tym uziemieniem nie wchodzą w zakres dostawy stacji.
Uziemienie stacji transformatorowej pokazuje rysunek nr 6.
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Budynek stacji
Budynek
Budynek stacji wykonany jest z wysokiej klasy betonu B35 z wykorzystaniem specjalnych technologii zbrojenia
i wylewania form. Technologie te zapewniają stacji wodo i olejoszczelność .
Budynek stacji składa się z korpusu betonowego ze ściankami wewnętrznymi stanowiącego monolityczny odlew
oraz ze zdejmowalnego dachu. Podział stacji wewnętrznymi ścianami na trzy pomieszczenia: przedział rozdzielnicy
SN, przedział rozdzielnicy nn oraz komora transformatora ogranicza wzajemny wpływ na siebie współpracujących
urządzeń oraz wzmacnia konstrukcje stacji.
Betonowy dach standardowo wykonany jest jako dwuspadowy o niewielkim kącie nachylenia połaci. Istnieje
moŜliwość wykonania innego rodzaju dachu w zaleŜności od wymagań architektonicznych.
Ściany zewnętrzne wykończone są tynkiem szlachetnym bądź malowane farbami.
Konstrukcja dolnej części budynku jest jednocześnie fundamentem stacji.
W części ziemnej stacji znajdują się 4 przepusty dla kabli SN oraz 10 przepustów dla kabli nn.
Drzwi obsługowe i wentylacyjne
Montowane drzwi obsługowe przedziałów SN i nn oraz wentylacyjne komory transformatora wykonane są
z eloksalowanego aluminium tj. aluminium zabezpieczonego metodą anodowego utleniania . Metoda ta znacznie
zwiększa odporność na korozję . Drzwi obsługowe zamocowane są na zawiasach wewnętrznych do ościeŜnicy co
zwiększa bezpieczeństwo przed aktami wandalizmu lub włamania. Skrzydła drzwi wyposaŜone są w podwójne
rygle na krawędziach. Drzwi wentylacyjne komory transformatora, ze specjalnie
wyprofilowanymi Ŝaluzjami oraz siatką zabezpieczającą przed przedostawaniem się
owadów do wnętrza stacji, gwarantują bardzo dobre warunki chłodzenia
transformatora oraz stopień ochrony stacji IP43. Oferowane rozwiązanie sposobu
wentylacji daje pewność, Ŝe ciepło powstające ze strat transformatora, jest
sprawnie odprowadzane, a tym samym Ŝywotność transformatora jest znacznie
przedłuŜona.
Zasilanie placu budowy

Zabezpieczony otwór
dla wyprowadzenia kabla

Dzięki otworowi w ścianie (zabezpieczonemu klapką metalową przyśrubowaną
od wewnątrz stacji), zlokalizowanemu przy rozdzielni niskiego napięcia, istnieje moŜliwość wyprowadzenia kabla
zasilającego plac budowy.

Chłodnica gazów

Chłodnica gazów
W ścianie wewnętrznej pomiędzy komorą transformatora a pomieszczeniem
rozdzielnicy SN znajduje się chłodnica gazów. Chłodnica gazów jest wykonana
z bardzo gęstych, metalowych siatek. Jej zadaniem jest pochłanianie energii wydzielającej się podczas wylotu
gazów z rozdzielnicy SN powstałych na skutek łuku wewnętrznego.
Opinia w zakresie wymagań ochrony przeciwpoŜarowej
śelbetowa konstrukcja budynku spełnia wymagania klasy "C" odporności poŜarowej budynków. Jako Ŝe stacja
wykonana jest z elementów nierozprzestrzeniających ognia oraz jej powierzchnia uŜytkowa jest mniejsza
od 1000 m2 pozwala to zaliczyć ją do klasy "E" odporności poŜarowej budynków.
W klasie "E" odporności poŜarowej nie stawia się warunków, jakim powinny odpowiadać elementy budynku
w zakresie odporności ogniowej.
o energii wiemy wszystko...
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Wytyczne budowlane
Dane ogólne wykonania standardowego
szerokość budynku / dachu

1 900 / 2 000 mm

długość budynku / dachu

2 800 / 2 900 mm

wysokość budynku nad ziemią

1 620 mm

wysokość fundamentu

750 mm

wysokość całkowita

2 370 mm

cięŜar budynku / dachu

7 530 / 1 700 kg

cięŜar stacji bez transformatora
cięŜar transformatora

10 000 kg
od 500 do 2 100 kg

stopień ochrony

IP 43

Elewacje stacji

Standardowe kolory oferowane przez dostawcę
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BB 4720 / RAL 1012

BB 1510 / RAL 1015

BB 1515 / RAL 7044

BB 1508 / RAL 7040

BB 4705 / RAL 1002

BB 4703 / RAL 7008

BB 3609 / RAL 6021

BB D778 / RAL 1019

BB 20203 / RAL 1018

BB 20403 / RAL 1023

BB 20610 / RAL 3012

BB 21520 / RAL 4009

BB 5014 / RAL 5014

BB 6010 / RAL 6010

BB 3009 / RAL 3009

BB 8025 / RAL 8025

o energii wiemy wszystko...

Wytyczne budowlane
Wytyczne posadowienia stacji
UWAGA: Grubość i rodzaj podsypki dla posadowienia stacji naleŜy kaŜdorazowo ustalić na budowie, po zbadaniu
nośności istniejącego gruntu .
Posadowienie stacji transformatorowej pokazuje rysunek nr 7 .

System uszczelnień kabli w przepustach
W stacji transformatorowej zastosowano dzielony system uszczelnień kabli GPD firmy UGA System-Technik. SłuŜy
on do uszczelnień kabli energetycznych zarówno w przypadku gdy kable będą dopiero przeprowadzane przez
przepust, jak równieŜ do uszczelnienia pomontaŜowego tzn. wówczas gdy kable są juŜ przeprowadzone. MontaŜ
uszczelnień kabli przechodzących przez przepust jest szybki i łatwy. System zapewnia wodo- i gazoszczelność.
Wykonanie części metalowych ze stali uszlachetnionej zapobiega powstawaniu pól elektromagnetycznych.
Uszczelnienie przepustu następuje poprzez dokręcenie śrub w uszczelce. Dokręcanie śrub powoduje dociskanie
materiału uszczelniającego do ścianki przepustu oraz do kabla.

Uszczelnienie przepustu dla kabla niskiego
napięcia przed i po montaŜu kabla

Uszczelnienie przepustu
dla kabla średniego napięcia
przed i po montaŜu kabla

Zaślepka niewykorzystanego otworu przepustowego

o energii wiemy wszystko...
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Posiadane poświadczenia i certyfikaty
Produkowane

przez ENERGOBUD Leszno

małogabarytowe stacje

transformatorowe typu

UK 1700-28

oraz rozdzielnice niskiego napięcia typu RNN 1250/12/TS posiadają poświadczenia właściwości technicznych
wydane przez Instytut Energetyki z Warszawy .

Wysoką jakość usług, świadczonych przez ENERGOBUD Leszno, potwierdzają uzyskane certyfikaty, rekomendacje
oraz nagrody :
- Certyfikat Systemu Jakości ISO 9002 oraz ISO 14001,
- Zaświadczenie Rekomendacyjne Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
- Wielkopolska Nagroda Jakości.
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Kontakt z firmą

Energetyka Poznańska
Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych
ENERGOBUD Leszno Sp. z o.o.
Gronówko 30, 64-111 Lipno
Tel. (65) 529 44 10
Fax (65) 529 44 16
e-mail: energobud@energobud.pl
http://www.energobud.pl
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