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1. Dane ogólne 

1.1. Podstawy opracowania 

 Wizja lokalna, 
 Obowiązujące przepisy i normy, 
 Sporządzona dokumentacja – projekt budowlany 
 Dokumentacja przedłożona w toku procesu dofinansowania, w 

szczególności przedmiar robót 

1.2. Przedmiot i zakres opracowania: 

W zakresie opracowania znajduje się kompleksowe wykonanie i urucho-
mienie  elektrowni fotowoltaicznej o mocy 313,5 kWp; Czyżew,  ul. Zarzecze 14; 
dz. nr ew. geod.: 133/28, 133/33, 133/36 

Zakres opracowania obejmuje między innymi: 
 Kontenerowa stacja transformatorowo-rozdzielcza SN/nN – rozbudowa; 

 Rozdzielnie niskiego napięcia 
 Wyłączniki sprzęgające z siecią 
 Układ zabezpieczeń dodatkowych 
 Przebudowa układu pomiaru energii elektrycznej 
 Budowa pomiaru energii na zaciskach generatora 
 Układ telemechaniki (zdalnego sterowania) wprowadzeniem do 

syst. PGE Dystrybucja S.A. 
 Linie kablowe nN – zapomiarowe wewnętrze linie zasilające; 
 Linie kablowe DC – podłączenie paneli do falowników; 
 Panele fotowoltaiczne; 
 Falowniki; 
 Konstrukcje wsporcze pod panele – typ 1 i 2 
 System sterowania i nadzoru elektrowni słonecznej; 
 System dozoru elektrowni słonecznej; 
 Ochrona przeciwporażeniowa; 
 Ochrona przeciwprzepięciowa. 
 Ochrona odgromowa. 
 Główny wyłącznik p.poż. elektrowni fotowoltaicznej 

1.3. Charakterystyka układu 

 napięcie zasilania      15kV 
 moc przyłączeniowa dostarczana    0kW 
 moc przyłączeniowa na potrzeby własne   313,5kW 
 moc przyłączeniowa pobierana    5kW 
 uziemienie ochronne w sieci SN 15kV 
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2. Opis stacji 15/0,4kV 

Stacja transformatorowo-rozdzielcza składać się będzie z rozdzielni śred-
niego napięcia i rozdzielni niskiego napięcia, pomieszczenia komory transformato-
rowej. Stacja posiada otwory wentylacyjne zabezpieczone żaluzjami i siatką za-
pewniającymi kroploszczelność i zapobiegającymi wchodzeniu gryzoni. 

Z rozdzielni RSN1 zasilony zostanie transformator TR1 i rozdzielnica RSN2. 
Z rozdzielni RSN2 zasilony zostanie transformator TR2. Z transformatorów po-
przez rozdzielnice niskiego napięcia zasilane zostaną odbiorniki umieszczone na 
terenie elektrowni słonecznej oraz przyłączone będą falowniki. 

Stację wyposażyć we wspólne uziemienie spełniające funkcję uziemienia 
roboczego i ochronnego. Uziomy wykonać z prętów stalowych i taśmy stalowej 
ocynkowanej oraz wykorzystać uzbrojenie prefabrykatów i naturalne uziomy. 

2.1. Kontener na stację transformatorową - istniejący 

Prefabrykowana obudowa żelbetowa składająca się z: części nadziemnej 
(dwie ściany  boczne,  ściana  tylna,  ściana  przednia  wraz  z  dwoma  drzwia-
mi)  oraz żelbetowego dachu stanowią monolit. Żelbetowy fundament posiada 
wydzieloną szczelną misę olejową.  Fundament  posiada  z  czterech  stron  otwory 
(zaślepione cienką ścianką) do wprowadzenia kabli SN i nN. 

Wszystkie  elementy ścienne,  dach  i  fundament  zbrojone  stalą zbrojenio-
wą – AIIIN. Beton klasy B-30. 

Prefabrykowana stacja transformatorowa składa się z trzech monolitycz-
nych elementów: 

 fundamentu, 
 bryły głównej, 
 dachu. 
Bryła główna stacji posiada otwory wentylacyjne zabezpieczone aluminio-

wymi żaluzjami zapewniającymi stopień bezpieczeństwa IP43. W podłodze koryta-
rza obsługi umieszczony jest właz do misy kablowej. 

Stacja transformatorowa składać się będzie z pomieszczenia rozdzielni 
średniego napięcia wraz z rozdzielnią niskonapięciową oraz komory transformato-
rowej, w której zainstalowany zostanie transformator suchy. 

Stację wyposażyć we wspólne uziemienie spełniające funkcję roboczego 
i ochronnego. Uziomy wykonać z prętów stalowych pomiedziowanych i taśmy sta-
lowej ocynkowanej oraz wykorzystać uzbrojenie prefabrykatów i naturalne uziomy. 

Wokół stacji wykonać uziom otokowy w odległości 1,0m od zarysu stacji na 
głębokości 0,8m. Do uziomu przyłączyć przewody uziemiające uziemienia ochron-
nego SN i przewody ochronne uziemienia roboczego nn wyprowadzone ze stacji. 
W pogłębionych o 15cm (w stosunku do wymaganych) wykopach kablowych za-
głębić uziemiacze pionowe z prętów stalowych pomiedziowanych, oddalonych od 
siebie o 20m i następnie połączyć je bednarką przyłączoną do uziomu otokowego 
stacji. Po wykonaniu uziomów bednarkę przykryć 15 cm warstwą rodzimego grun-
tu, a następnie przystąpić do układania kabli SN. Dokonać pomiarów rezystancji 
wypadkowej uziemienia stacji (metodą techniczną). W razie konieczności rozbu-
dować uziomy i powtórzyć pomiary. 
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2.2. Rozdzielnia średniego napięcia – RSN1  - istniejąca 

Rozdzielnica RSN1 typu Rotoblok SF 15kV; 630A; składać się będzie z na-
stępujących pól: 
Pole liniowe zasilające     szt.1, 
Pole pomiarowe prądu i napięcia    szt.1, 
Pole transformatorowe     szt.2, 
Pole liniowe - rezerwa     szt.1, 
 
Wysokość rozdzielnicy 1700mm 

2.2.1. System telemechaniki - projektowany 

Projektowany system telemechaniki tworzą następujące urządzenia: 
 sterowniki polowy Mauell ME4012PA-N komunikujące się z central-

nym systemem PRINS w protokole IEC 60870-5-104; 
 2x wyłącznik nN w RPV1,  RPV2 
 zespół zabezpieczeniowy RFT451A 

 zespół zabezpieczeniowy RET-412A 
 analizator parametrów sieci Lumel ND-10 
 modem UR5i v2 Ethernet/IEC 60870-5-104; 
 switch ethernetowy firmy MOXA; 
 zegar czasu rzeczywistego GPSNTP. 

2.2.2. Przekładniki w polu pomiarowym 

W polu pomiarowym zastosowano przekładniki prądowe typu: 
TPU 50.13 - 75/5/5/5 A/A/A/A; Ith=120xIN; 
Uz. I  kl. 0,2S; SN=5VA; FS5; 
Uz. II  kl. 0,2S; SN=5VA; FS5; 
Uz. III  kl. 5P10; SN=2,5A; FS5; 
 
oraz przekładniki napięciowe typu: 
UMZ 24-1 
Uz. I:  kl. 0,2; S= 2,5VA; 
Uz. II:  kl. 0,2; S= 2,5VA; 
Uz. III:  kl. 3P; S= 5VA; 

U1n / U2n = 15000 / 3 ; 100 / 3 ; 100 / 3 ; 100 / 3 ; 

2.3. Zabezpieczenie uniemożliwiające przypadkowe podanie napięcia do sieci 
dystrybucyjnej - projektowane 

Zastosowany układ zabezpieczeń przed przypadkowym podaniem napięcia 
do sieci PGE Dystrybucja S.A zbudowany został w oparciu o zabezpieczenia pod-
stawowe i dodatkowe. Układ zabezpieczeń podstawowych zainstalowany jest w 
rozdzielni niskiego napięcia generatora (dostarczanej wraz z generatorem). Za-
bezpieczenia dodatkowe zostały umieszczone w rozdzielnicy RSN stacji i działają 
one na wyłączniki główne nn RPV1 i RPV2 

W przypadku braku napięcia z sieci zabezpieczenia elektrowni odłączają wy-
łączniki w rozdzielnicach RPV1 i RPV2 zasilające rozdzielnicę elektrowni fotowol-
taicznej.  
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Zgodnie z IRiESD. zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe powinny działać 
na urządzenie łączeniowe powodując wyłączenie jednostki wytwórczej z ruchu. 

Jednostka wytwórcza o mocy większej niż 100kVA powinna być wyposażona 
w zabezpieczenia dodatkowe. Obejmować powinny one zabezpieczenia zerowo-
nadnapięciowe oraz zabezpieczenia od ochronny przed: obniżeniem i wzrostem 
napięcia, obniżeniem i wzrostem częstotliwości  

2.4. Transformator TR1 - istniejący 

Transformator TR1 zlokalizowano w pomieszczeniu komory transformato-
rowej. Transformator o mocy 1000kVA; 15,75/0,42kV; Dyn5; ∆uz%=6%. 

Do komory transformatora wyprowadzić poprzez złącza kontrolne uziemie-
nie robocze i ochronne (taśma FeZn 40x5mm połączona z uziomem fundamento-
wym budynku). 

Zabezpieczenie transformatora po stronie SN stanowi wkładka bezpieczni-
kowa 63A i zabezpieczenie temperaturowe przeciążeniowe. 

Transformator TR1 po stronie średniego napięcia połączyć kablem SN 
15kV z polem nr 3 rozdzielni RSN 15kV. Kabel układać w kanale kablowym stacji 
transformatorowej, wyjścia kabla SN z kanału kablowego osłonić rurą osłonową 
PCV 160mm mocowaną do ściany (długość rury min. 2m). 

Transformator TR1 po stronie niskiego napięcia 0,4kV połączyć linią kablo-
wą z rozdzielnicą 0,4kV RNN1. Kabel układać na drabince kablowej 2xD-400 np.: 
2xDKD400H45 prod. BAKS, kable układane sposobem F. 

2.4.1. Kompensacja mocy biernej 

Dla kompensacji biegu jałowego transformatora w komorze transformato-
rowej zamontować kondensator MKPg 12,5kvar prod. OLMEX połączyć ze stroną 
0,4kV transformatora przewodami LgY 3x4mm2. 

2.4.2. Uziemienia 

Do komory transformatora wyprowadzić poprzez złącza kontrolne uziemie-
nia robocze i ochronne (taśma FeZn 25x4mm połączona z istniejącym uziomem 
fundamentowym). Uziemienie w stacji należy wykonać dla RE<2,95. 

2.5. Transformator TR2 - istniejący 

Transformator TR2 zlokalizowano w pomieszczeniu komory transformato-
rowej. Transformator o mocy 1000kVA; 15,75/0,42kV; Dyn5; ∆uz%=6%. 

Do komory transformatora wyprowadzić poprzez złącza kontrolne uziemie-
nie robocze i ochronne (taśma FeZn 40x5mm połączona z uziomem fundamento-
wym budynku). 

Zabezpieczenie transformatora po stronie SN stanowi wkładka bezpieczni-
kowa 63A i zabezpieczenie temperaturowe przeciążeniowe. 

Transformator TR2 po stronie średniego napięcia połączyć kablem SN 
15kV z polem nr 4 rozdzielni RSN 15kV. Kabel układać w kanale kablowym stacji 
transformatorowej, wyjścia kabla SN z kanału kablowego osłonić rurą osłonową 
PCV 160mm mocowaną do ściany (długość rury min. 2m). 

Transformator TR2 po stronie niskiego napięcia 0,4kV połączyć linią kablo-
wą z rozdzielnicą 0,4kV RNN1. Kabel układać na drabince kablowej 2xD-400 np.: 
2xDKD400H45 prod. BAKS, kable układane sposobem F. 
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2.5.1. Kompensacja mocy biernej 

Dla kompensacji biegu jałowego transformatora w komorze transformato-
rowej zamontować kondensator MKPg 12,5kvar prod. OLMEX połączyć ze stroną 
0,4kV transformatora przewodami LgY 3x4mm2. 

2.5.2. Uziemienia 

Do komory transformatora wyprowadzić poprzez złącza kontrolne uziemie-
nia robocze i ochronne (taśma FeZn 25x4mm połączona z istniejącym uziomem 
fundamentowym). Uziemienie w stacji należy wykonać dla RE<2,95. 

2.6. Główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

Przy wejściach do pomieszczeń rozdzielni niskiego napięcia umieszczono 
rozłączniki w obudowie czerwonej z szybkami do stłuczenia. Pełnią one funkcje 
"wyłącznika głównego p.poż." całego obiektu (zakładu produkcji okien). Po zbiciu 
szybki i wciśnięciu przycisku zostanie podane napięcie na cewki wybijakowe wy-
łącznika zainstalowanego w RNN 0,4kV w polu zasilającym nr.1. 

2.7. Rozdzielnica RNN1  - istniejąca 

Rozdzielnica Główna niskonapięciowa RNN1 np. RN-W ZPUE ustawione 
zostaną przy ścianie. Rozdzielnicę RNN1 należy ustawić i połączyć linią kablową 
z transformatorem TR1 1000kVA 15,75/0,42kV. 

Rozdzielnica sprawdzona w pełnym zakresie badań typu (TTA) wg normy 
PN- IEC 439-1+AC. Stopień ochron IP30, klasa izolacji I, kolor szafa RAL 7035 
(szary). Rozdzielnica na prąd znamionowy 1600A. 

Punkt podziału przewody PEN na N i PE w rozdzielnicy RNN1 należy uzie-
mić. 

2.8. Rozdzielnica RNN2 - istniejąca 

Rozdzielnica Główna niskonapięciowa RNN1 np. RN-W ZPUE ustawione 
zostaną przy ścianie. Rozdzielnicę RNN1 należy ustawić i połączyć linią kablową 
z transformatorem TR1 1000kVA 15,75/0,42kV. 

Rozdzielnica sprawdzona w pełnym zakresie badań typu (TTA) wg normy 
PN- IEC 439-1+AC. Stopień ochron IP30, klasa izolacji I, kolor szafa RAL 7035 
(szary). Rozdzielnica na prąd znamionowy 1600A. 

Punkt podziału przewody PEN na N i PE w rozdzielnicy RNN1 należy uzie-
mić. 

2.9. Rozdzielnica RPV1 - projektowana 

Rozdzielnica elektrowni fotowoltaicznej niskonapięciowa RPV1 np. RN-W 
ZPUE ustawiona zostanie przy ścianie. Rozdzielnicę RPV1 należy ustawić i połą-
czyć linią kablową z rozdzielnicą RNN1. 

Rozdzielnica sprawdzona w pełnym zakresie badań typu (TTA) wg normy 
PN- IEC 439-1+AC. Stopień ochron IP30, klasa izolacji I, kolor szafa RAL 7035 
(szary). Rozdzielnica na prąd znamionowy 630A. 

Punkt podziału przewody PEN na N i PE w rozdzielnicy RPV1 należy uzie-
mić. 
UWAGA: 



PPJT TOPOLSKI 
Janusz Topolski 
16-001 KLEOSIN ul. Tuwima 17 tel. 0-604-508-256 

 

IE 7 

W przypadku wykonania połączenia z wykorzystaniem mostu szynowego 
(pomiędzy RNN1 a rozdzielnicą RPV1 należy zmianę uzgodnić z projektantem 
instalacji elektrycznych oraz otrzymać pisemną zgodę Inwestora, na zmianę roz-
wiązania. 

2.10. Rozdzielnica RPV2 - projektowana 

Rozdzielnica elektrowni fotowoltaicznej niskonapięciowa RPV2 np. RN-W 
ZPUE ustawiona zostanie przy ścianie. Rozdzielnicę RPV2 należy ustawić i połą-
czyć linią kablową z rozdzielnicą RNN2. 

Rozdzielnica sprawdzona w pełnym zakresie badań typu (TTA) wg normy 
PN- IEC 439-1+AC. Stopień ochron IP30, klasa izolacji I, kolor szafa RAL 7035 
(szary). Rozdzielnica na prąd znamionowy 630A. 

Punkt podziału przewody PEN na N i PE w rozdzielnicy RPV2 należy uzie-
mić. 
UWAGA: 

W przypadku wykonania połączenia z wykorzystaniem mostu szynowego 
(pomiędzy RNN2 a rozdzielnicą RPV2 należy zmianę uzgodnić z projektantem 
instalacji elektrycznych oraz otrzymać pisemną zgodę Inwestora, na zmianę roz-
wiązania. 

2.11. Projektowany układ pomiaru energii elektrycznej – rozliczeniowy - istniejący 

Zastosowano pośredni układ pomiarowy z istn. licznikiem elektronicznym 
czterokwadrantowym typu SL7000 3x58/100V kl. 1 energii czynnej, kl. 2 energii 
biernej przeznaczonym do pomiaru mocy, energii czynnej i biernej z cyklem 
uśrednienia 15min. Przechowywanie pomiarów co najmniej 63 dni. Licznik prze-
znaczony do pomiaru mocy, energii czynnej i biernej. 

Zastosowano licznik pomiarowo-rozliczeniowy z układem transmisji danych 
pomiarowych do PGE Dystrybucja S.A.. W tablicy licznikowej istniejące urządze-
nie aceSparklet (prod. Itron) służące transmisji danych pomiarowych. (urządzenie 
aceSparklet dla 2 układów pomiaru na zaciskach generatora). 

Licznik zasilany będzie z przekładników prądowych i napięciowych przez li-
stwę SKA-P1 

Ochronę przeciwprzepięciowa licznika zrealizowano ochronnikami prod. 
LEUTRON typu IsoProData 150V F. 

Urządzenia pomiarowe umieścić w tablicy licznikowej z drzwiami przeszklo-
nymi z płytą montażową elektroizolacyjną, o stopniu ochronny IP40. 

W tablicy licznikowej TL zamontowany będzie rejestrator parametrów ener-
gii elektrycznej w klasie A typu PQube prod. PSL.  

Urządzenia pomiarowe umieścić w nowej tablicy licznikowej z drzwiami 
przeszklonymi z płytą montażową elektroizolacyjną, o stopniu ochronny IP40. Ta-
blica licznikowa w wykonaniu wolnostojącym  ustawiona na cokole, o wysokości 
1750x750x275mm. 

2.12. Projektowany układ pomiaru energii elektrycznej - na zaciskach genera-
tora – RPV1 - projektowany 

Zastosowano pośredni układ pomiarowy z nowym licznikiem elektronicznym 
czterokwadrantowym typu SL7000 3x230/400V kl. 1 energii czynnej, kl. 2 energii 
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biernej przeznaczonym do pomiaru mocy, energii czynnej i biernej z cyklem 
uśrednienia 15min. Przechowywanie pomiarów co najmniej 63 dni. Licznik prze-
znaczony do pomiaru mocy, energii czynnej i biernej. 

Zastosowano licznik pomiarowo-rozliczeniowy z układem transmisji danych 
pomiarowych do PGE Dystrybucja S.A.. W tablicy licznikowej istniejące urządze-
nie aceSparklet (prod. Itron) służące transmisji danych pomiarowych. (urządzenie 
aceSparklet dla 2 układów pomiaru na zaciskach generatora). 

Licznik zasilany będzie z przekładników prądowych i napięciowych przez li-
stwę SKA-P1 

Ochronę przeciwprzepięciowa licznika zrealizowano ochronnikami prod. 
LEUTRON typu EnerPro C STA 275V. 

Urządzenia pomiarowe umieścić w tablicy licznikowej z drzwiami przeszklo-
nymi z płytą montażową elektroizolacyjną, o stopniu ochronny IP40. 

2.13. Projektowany układ pomiaru energii elektrycznej - na zaciskach genera-
tora – RPV2 - projektowany 

Zastosowano pośredni układ pomiarowy z nowym licznikiem elektronicznym 
czterokwadrantowym typu SL7000 3x230/400V kl. 1 energii czynnej, kl. 2 energii 
biernej przeznaczonym do pomiaru mocy, energii czynnej i biernej z cyklem 
uśrednienia 15min. Przechowywanie pomiarów co najmniej 63 dni. Licznik prze-
znaczony do pomiaru mocy, energii czynnej i biernej. 

Zastosowano licznik pomiarowo-rozliczeniowy z układem transmisji danych 
pomiarowych do PGE Dystrybucja S.A.. W tablicy licznikowej istniejące urządze-
nie aceSparklet (prod. Itron) służące transmisji danych pomiarowych. (urządzenie 
aceSparklet dla 2 układów pomiaru na zaciskach generatora). 

Licznik zasilany będzie z przekładników prądowych i napięciowych przez li-
stwę SKA-P1 

Ochronę przeciwprzepięciowa licznika zrealizowano ochronnikami prod. 
LEUTRON typu EnerPro C STA 275V. 

Urządzenia pomiarowe umieścić w tablicy licznikowej z drzwiami przeszklo-
nymi z płytą montażową elektroizolacyjną, o stopniu ochronny IP40. 

2.14. Instalacje elektryczne stacji 

Wyposażenie stacji istniejące. 

2.15. Ochrona przeciwprzepięciowa 

W polach liniowych SN zasilających zainstalowane są ograniczniki przepięć 
CTKSA-24 i połączyć z uziemieniem ochronnym. 

W rozdzielnicach RNN głównych zamontowane są ochronniki, klasa B+C. 
W rozdzielnicy RPV1 RPV2 zamontowane zostaną ochronniki PowerPro 

BC TNC 25/75kA klasa B+C. 

2.16. Sprzęt ochronny i p. pożarowy 

Stację należy wyposażyć w sprzęt ochronny i p. pożarowy. 

2.17. Uziemienia i ochrona od porażeń 
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 Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podłączone do wspólnego 
uziomu fundamentowego, 

 Rozdzielnica SN 15kV typu RSN posiada magistralę uziemiającą, 
 Do magistrali należy dołączyć pięć wyprowadzeń uziemienia zewnętrz-

nego (przez otwory technologiczne umieszczone w fundamencie). Uzie-
mienie w stacji należy wykonać dla ZE≤ 2,95, 

 Do magistrali uziemiającej podłączyć przewody ochronne, żyły powrotne 
kabli i wszystkie części przewodzące, takie jak konstrukcje wsporcze, 
wsporniki, itp. 

 Konstrukcje w celce należy przyłączyć do uziemienia ochronnego stacji. 
Każdą obudowę aparatu należy przyłączyć oddzielnym przewodem 
(LY 16 mm2 w izolacji o kolorze zielono-żółtym) do konstrukcji celki. 

 Przewody PEN rozdzielnic uziemić. Obudowy rozdzielnicy połączyć 
z uziemieniem. 

 Punkt zerowy uzwojenia 0,4kV transformatora połączyć z uziemieniem 
roboczym. 

 Obudowę transformatora połączyć z uziemieniem ochronnym. 
 Uziemienie ochronne i robocze muszą posiadać oddzielne złącza kon-

trolne. 
 Pomieszczenia rozdzielni wyposażyć w dywaniki izolacyjne, 
 Sprawdzić rezystancję uziemienia stacji i w razie konieczności wykonać 

dodatkowe uziomy szpilkowe (szpilki i studzienki Galmar). 
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3. Trasy kablowe nN -0,4kV 

3.1. Układanie kabli nN -0,4kV 

Od rozdzielni nn 0,4kV do poszczególnych rozdzielnic falowników zostaną 
poprowadzone linie kablowe (zapomiarowe wewnętrzne linie zasilające). Trasy 
zasilania poszczególnych falowników zostaną poprowadzona w ziemi (od budynku 
stacji do budynków) natomiast wewnątrz budynków prowadzone będą w korytach 
metalowych. Okablowanie DC prowadzone będzie będą w korytach metalowych 
(układanych wzdłuż konstrukcji wsporczej modułów fotowoltaicznych). Użyte zo-
staną koryta metalowe z pokrywami. 

W rozdzielni 0,4kV każdy odpływ ma własne pole z zabezpieczeniem 100A. 
Maksymalny prąd wyjściowy falownika jest ograniczany elektronicznie. 

3.1.1. Prowadzenie kabli nN -0,4kV  

Kabel układać w rowie na minimalnej głębokości 80cm (pod nawierzchniami 
utwardzonymi 100cm w osłonie rurowej) na podsypce piaskowej grubość 10cm 
i z taką samą warstwą przykrycia. Trasę kabla oznakować folią PCV koloru niebie-
skiego (szerokość 30cm i grubość 0,5mm). Miejsce zmiany kierunku ułożenia ka-
bla oznaczyć słupkami betonowymi. 

Na kablu należy co 10m umieścić opaski oznacznikowe z trwałym napisem 
zawierającymi następujące dane: 

 Właściciel – 
 Nr ewidencyjny – 
 Napięcie – 
 Typ kabla – 
 Trasę kabla – 
 Rok budowy – 
Kable pojedyncze ułożone w ziemi uformować w wiązkę 3-żyłową przy po-

mocy opasek zaciskowych. Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie z zachowa-
niem wymogów BHP 

W miejscach zbliżenia i skrzyżowania z innymi instalacjami osłonić rurą 
DVKØ160 „AROT” z dodatkiem po 50cm na stronę. 

Należy dokonać odbioru linii kablowej przed zasypaniem z udziałem przed-
stawiciela energetyki zawodowej oraz dokonać inwentaryzacji geodezyjnej powy-
konawczej. 

3.1.2. Skrzyżowania kabla z istn. urządzeniami podziemnymi 

Wszystkie skrzyżowania kabla z urządzeniami podziemnymi osłonić rurą 
DVKØ160; z zapasem po 50cm w obie strony od miejsca skrzyżowania. 
Zachować odległości pionowe: 
 Skrzyżowanie z kablem 15kV     15cm 
 Skrzyżowanie z kablem 0,4kV    15cm 
 Skrzyżowanie z kablami telekomunikacyjnymi  50cm 
 Rurociągi wodociągowe, ściekowe, itp.   25cm + śr. rurociągu 

3.1.3. Zbliżenia kabla do istn. urządzeniami podziemnymi. 

Wszystkie zbliżenia kabla z urządzeniami podziemnymi osłonić rurą 
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DVKØ160 „AROT”; z zapasem po 50cm w obie strony od miejsca zbliżenia. 
Zachować odległości poziome: 
 Zbliżenie do kabla 15kV 10cm 
 Zbliżenie do kabla 0,4kV 25cm 
 Zbliżenie do kabli telekomunikacyjnych 50cm 
 Rurociągi wodociągowe, ściekowe, itp. 25cm + śr. rurociągu 
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4. Instalacja elektrowni fotowoltaicznej 

Elektrownia składać się będzie z paneli zamontowanych na rzędach stoja-
ków. Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych przekazywana będzie wydzie-
lonymi obwodami falowników. W falownikach energia będzie przekształcana na 
napięcie o częstotliwości 50Hz i przekazywana przyłączem elektroenergetycznym 
do sieci dystrybucyjnej. Elementami przyłącza będą stacja transformatorowa 
z rozdzielnia 0,4kV i 15kV, układami zabezpieczeń elektroenergetycznych i tele-
mechaniki, oraz pomiar energii wyprodukowanej brutto i pomiar energii sprzeda-
nej. 

Elektrownia generuje energię na cele pokrycia potrzeb własnych zużycia 
energii. Zamontować należy układ uniemożliwiający 

4.1. Rozplanowanie elektrowni fotowoltaicznej 

Ilość paneli:      szt. 1045 
Ilość falowników:     szt. 10 
Przyłącze elektroenergetyczne SN 15kV istniejące 
Kontenerowa stacja  transformatorowa  istniejąca - modernizowana 

4.2. Panele fotowoltaiczne 

Panele fotowoltaiczne zamontowane zostaną na konstrukcjach tworzących 
rzędy kolektorów. Panele połączone zostaną przewodami dedykowanymi DC 
w układy obwodów, układy obwodów podłączone będą do falowników (maksymal-
nie 2 do 12 obwodów do falownika zależnie od konfiguracji). Połączenia pomiędzy 
obwodami DC i falownikami wykonać przez zainstalowane w falownikach rozłącz-
niki i ochronniki przeciwprzepięciowe. Falowniki zamontować na konstrukcjach 
paneli (falownik w wykonaniu IP65 bez dodatkowej obudowy). Falowniki połączyć 
z rozdzielnią w kontenerowej stacji elektroenergetycznej liniami kablowymi nN - 
0,4kV. 

4.3. Mocowanie modułów 

Pole elektrowni fotowoltaicznej składać się będzie z rzędów modułów umo-
cowanych na stelażach, które zapewniają stabilne ustawienie pod odpowiednim 
kątem. Stelaże wykonane zostaną jako konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo 
metodą zanurzeniową lub stalowo-aluminiowa. 

Do stelaży mocowane będą stalowe profile ocynkowane ogniowo metodą 
zanurzeniową lub aluminiowe, na których zamontowane zostaną moduły fotowol-
taiczne. 

Konstrukcja wsporcza (stelaż) spełniające wymagania normy PN-EN 1991 
Oddziaływania na konstrukcje - Obciążenie śniegiem, Oddziaływania wiatru. Nale-
ży stosować typowe konstrukcje wsporcze pod systemy fotowoltaiczne przebada-
ne przez producentów. 

4.4. Falowniki 

Falowniki będą montowane na ścianach budynków, od północnej strony, na 
wysokości zapewniającej dogodny dostęp dla personelu serwisującego. 

Moduły podłączone zostaną do falownika przewodem solarnym FLEX-SOL 
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mi. 4mm2 i wtykami typu PV-KST4 / PV-KBT4 firmy Multi-Contact. 
Ilość falowników:   8 
Producent:    SUNGROW 
Model falownika:    SG36KTL-M 
Moc maksymalna AC:  36kVA 
Cosϕ:     0,99 
Sprawność falownika:  98,3% 

4.5. Monitorowanie pracy elektrowni 

W celu monitorowania pracy elektrowni zastosowano analizator parametrów 
sieci i wyprowadzono sygnały stykowe o stanie łączników. Przewidziano tez układ 
do odczytu parametrów nasłonecznienia i parametrów pracy falowników. 

Projekt przewiduje wyprowadzenie sygnałów o stanie pracy elektrowni. 
Układ monitorowania elektrowni ma być wyposażony w układ ograniczania 

mocy chwilowej elektrowni do wartości poboru – zabezpieczenie przed oddawa-
niem energii do sieci. Źródłem mocy chwilowej jest analizator parametrów sieci w 
tablicy licznikowej mierzący moc na napięciu SN-15kV. 

4.6. Ochrona przeciwporażeniowa 

Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim przyjęto zastosowanie izolacji 
części czynnych. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) 
zastosowano samoczynne wyłączenie w przypadku przekroczenia wartości napię-
cia dotykowego realizowane przez bezpieczniki z wkładkami topikowymi, wyłącz-
niki elektromagnetyczne i różnicowoprądowe, oraz drugą klasę izolacji. 

Po zamontowaniu rozdzielnicy i podłączeniu odbiorników należy sprawdzić 
skuteczność ochrony przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa). 

4.7. Ochrona przeciwprzepięciowa 

Zastosowano zintegrowaną ochronę przeciwprzepięciową. Ochronniki klasy 
I i II w rozdzielnicy głównej RPV. Zamontować ochronniki klasy II w rozdzielnicy 
instalacji fotowoltaicznej. W miejscu wejścia kabli z falowników PV do budynku 
zamontować ochronniki klasy I i II, oraz ochronniki na torach sygnałowych RS485. 
Falowniki i ogniwa fotowoltaiczne ochronić warystorami dedykowanymi do instala-
cji PV na napięcie 1000VDC montowanymi w falowniku. 

4.8. Instalacja połączeń wyrównawczych 

Konstrukcje nośne paneli należy połączyć między sobą. Falowniki połączyć 
kablem YKYżo 1x10mm w celu wyrównania potencjału. 

4.9. System dozoru i sterowania instalacji elektrycznej 

4.9.1. Transmisja danych z falowników 

Dla celów zbierania danych o pracy falowników i ilości wytwarzanej energii 
elektrycznej, każdy falownik wyposażony będzie w moduł komunikacyjny RS485. 
Magistrala komunikacyjna wykonana zostanie kablem ekranowanym FTP 4x2x0,5 
kat. 5. 

Podłączone zostaną do niej wszystkie falowniki oraz Data-logger. Data-
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logger będzie zapisywał dane z falowników, jednocześnie służył jako lokalne połą-
czenie do sieci Ethernet. 

4.9.2. Rejestracja i przesył danych 

Gromadzenie danych odbywać się będzie na karcie pamięci SD w data-
loggerze. Dane do analizy muszą być zgrywane z urządzenia. Zdalny dostęp za-
pewnia wbudowany router GSM lub przyłączenie do lokalnej sieci Ethernet. Po-
zwoli to na transmisje danych w celu ich gromadzenia i analizy. Jednocześnie 
możliwe jest zawiadamianie wybranych numerów SMS-ami o awariach lub nie-
prawidłowym funkcjonowaniu falowników. Ułatwi to zorganizowanie serwisu i przy-
spieszy reakcje na błędy w systemie. 

4.10. Systemy CCTV 

4.10.1. System monitoringu wizyjnego (CCTV) 

Przewiduje się zastosowanie systemu monitoringu wizyjnego. Kamery sys-
temu należy montować na wysięgnikach przykręcanych do konstrukcji wsporczych 
paneli fotowoltaicznych. Kamery podłączyć do rejestratora CCTV. Obwody prądo-
we i sygnałowe ochronić przed przepięciami stosownymi ochronnikami jeśli wy-
magane. 

4.11. Systemy pomocnicze 

4.11.1. Instalacja dla potrzeb własnych eksploatacji obiektu 

Dla potrzeb eksploatacji obiektu w rozdzielni nn zostanie wydzielony obwód 
zasilający 1-fazowy. Zasilane z niego będą: 

 oświetlenie stacji transformatorowej; 
 data-logger; 
 urządzenia systemu KD; 
 urządzenia systemu CCTV; 
 w razie potrzeby - komputer do testowania instalacji i archiwizacji da-

nych 

4.11.2. System zasilania autonomicznego 

Do zasilania urządzeń systemu CCTV, data-loggera, urządzeń do transmisji 
danych wykorzystany będzie UPS. Pobór prądu w/w urządzeń wynosi ~2A. Prze-
widuje się dobranie zasilacza bezprzerwowego zapewniającego zasilanie w/w sys-
temów przez min. 24h. 
 

5. Warunki wykonywania prac 

Zadanie inwestycyjne prowadzone będzie w części na czynnych 
i eksploatowanych urządzeniach energetycznych. Prace należy wykonywać z za-
chowaniem wszelkich reguł bezpieczeństwa, a wszystkie wyłączenia i długość 
przerw beznapięciowych koordynować z przedstawicielami PGE Dystrybucja S.A. 
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6. Obliczenia techniczne 

6.1. Bilans mocy elektrowni fotowoltaicznej 

Moc pojedynczego panela:  300W 
Ilość paneli:  1045szt 
Moc zainstalowana panele (PV): 1045 x 0,300kW= 0,3135MW 

6.1.1. Potrzeby własne 

 Moc potrzeb własnych (dzień)  5kW 
 Moc potrzeb własnych (noc)  2kW 
 Zużycie energii w ciągu roku (dzień)  12000kWh 
 Zużycie energii w ciągu roku (noc)  5000kWh 

6.2. Prąd obliczeniowy szczytowy obwodu 

Maksymalny prąd roboczy obliczono przy wsp. mocy 0,93. 
Moc przyłączeniowa dostarczana   313,5kW 
Moc przyłączeniowa pobierana   5kW 

 
Prąd obliczeniowy dla: 
Psd=313,5kW     Ib=12,99A (dla 15kV) 

 
Psd1=313,5kW     Ib=487,13A (dla 0,4kV) 

 

6.3. Uziemienia ochronno-robocze sieci w układzie TN 

(wg PN-IEC 60364-4-442:1999) 
UF - napięcie zakłóceniowe w sieci niskiego napięcia, między częściami do-
stępnymi przewodzącymi, a ziemią, wyznaczone z krzywej F rys. 44A normy 
PN-IEC 60364-4-442:1999, 
dla czasu zwarcia = 1s wynosi 110V 
RB2 - wypadkowa rezystancja wszystkich uziemień punktów neutralnych 
i przewodów PEN (PE) w liniach tworzących sieć elektroenergetyczną 
 
Im = 0,6 • I”K1 = 0,6 • 62 = 37,2A 
RB2 ≤ UF / r • I”K1 ≤ 110 /  37,2 ≤ 2,95 
Uziemienia ochronno-robocze sieci w układzie TN ≤ 2,95 

6.4. Uziemienia ochronne sieci SN 

(wg PN-E-05115) 
Stacja GPZ Czyżew 110/15kV sekcja II 
 prąd zwarcia doziemnego całkowity   Ic1 = 62A 

 
UE - napięcie uziomowe 
UE = IE • ZE 
UTp - dopuszczalne napięcie rażenia przy czasie wyłączenia zwarcia = 1s 
wynosi 107V 
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ZE - impedancja uziemienia (można przyjmować zmierzoną rezystancję 
uziemienia 
UE = IE • ZE 

UE = ≤ 2 UTp 

ZE ≤ 2 UTp / IE ≤ 2 • 107 / 62 ≤ 3,45 
Uziemienia ochronne sieci SN ≤ 3,45 
 
Uziemienie w stacji należy wykonać dla ZE≤ 2,95 

 

6.5. Obliczenia instalacji 

Obliczenia techniczne dotyczą sprawdzenia doboru przewodów, kabli 
i zabezpieczeń. 

Przeprowadzono następujące obliczenia: 
 prąd obliczeniowy szczytowy obwodu; 
 sprawdzenie obciążalności kabli i dobór zabezpieczeń; 
 prąd zwarcia 1-fazowego i sprawdzenie skuteczności ochrony prze-

ciwporażeniowej (samoczynne wyłączenie); 
 sprawdzenie dopuszczalnych spadków napięcia 
Obliczenia potwierdzają prawidłowy dobór kabli. 

6.6. Wyniki obliczeń 

 Prądy szczytowe obwodów nie przekraczają wartości znamionowych 
zabezpieczeń i obciążalności długotrwałej przewodów.  
Wielkości zabezpieczeń zapewniają prawidłową ochronę przewodów. 

 Przekroje przewodów są większe od minimalnych wymaganych 
z punktu obciążalności zwarciowej. 

 Samoczynne wyłączenie zasilania dla rozdzielnic i odbiorników jest 
spełnione przy dobranych zabezpieczeniach i obliczonej impedancji 
pętli zwarcia Zs. 

 




























