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Wytyczne Zamawiającego do wyceny i wykonania remontu i modernizacji podstacji energetycznej 

„B” bud. 1/14, zlokalizowanej na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr1 S.A., w Łodzi ul. 

Dubois 119. 

 

 

Wykonawca zrealizuje i zapewni w ramach złożonej oferty : 

Wykonanie projektu wykonawczego na podstawie którego: 

-wymienione zostaną rozdzielnie w stacji ŚN oraz w stacji nN 

-w stacji ŚN należy dołożyć dwa pola odpływowe 

- w remontowanym budynku poprowadzona zostanie nowa instalacja gniazdowa i 

oświetleniowa która będzie zasilona z nowej rozdzielni potrzeb własnych 

 . 

W remontowanych pomieszczeniach, jak również w komorach transformatorowych należy 

przeprowadzić naprawy tynkarskie i malowanie. 

Posadzki w pomieszczeniach rozdzielni ŚN oraz nN wykończyć terakotą przemysłową ( kolor do 

uzgodnienia z Zamawiającym). 

Kanały kablowe pozostałe po wymianie rozdzielnic należy osłonić osłonami (np. kraty wema) 

Zamawiający prosi o wykazanie doświadczenia w podobnych pracach polegajacych na modernizacji 

głównego zasilania obiektu w zakresie wymiany rozdzielnic Śn i nN w obiekcie przemysłowym o 

charakterze produkcyjnym. 

 

  

 

 

 

Przed przystąpieniem do wyceny i prac wymiary sprawdzić z natury. 

 

 

 

1. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE DLA ROZDZIELNICY RGNN 



[Wpisz tekst] 
 

[Wpisz tekst] 
 

Warunkiem koniecznym dla spełnienia założeń projektowych jest zastosowanie rozdzielnicy o 
następujących parametrach: 
 

1.1. TECHNIKA MONTAŻU  WTYKOWA 

Wyposażenie rozdzielnicy w technice wtykowej:  

 możliwość prac montażowych pod napięciem, w zakresie: 
o wymiany części i modułów 
o rozbudowy jednostek funkcjonalnych 

o przyłączenia kabli  

 możliwość przeprowadzania planowanych prac konserwacyjnych pod napięciem 

Przy zastosowaniu ww. rozwiązania istnieje możliwość wykonania prac konserwacyjnych 
na odłączonym bloku. W przypadku kiedy sąsiadujące bloki lub grupy funkcjonalne znajdują się 

pod napięciem, należy zastosować niezbędne środki bezpieczeństwa. Takimi środkami między 
innymi jest zastosowanie techniki wtykowej poszczególnych modułów, która pozwala dokonać 
naprawy, modernizacji, rozbudowy rozdzielnicy w bardzo krótkim czasie, podczas jej pracy.  

 
 

2. WYMAGANIA KONTRUKCYJNE DLA ROZDZIELNICY RGNN 

Dla spełnienia w/w wymagań i założeń projektowych, rozdzielnica główna powinna 
charakteryzować się następującymi parametrami: 

 wszystkie zastosowane aparaty jak i obudowy muszą posiadać weryfikację konstrukcji 
zgodnie z normą PN-EN 61439  

 dopuszcza się jedynie rozwiązania przebadane, oparte na dokumentacji oryginalnego 
producenta 

 wymagany jest stopień ochrony IP3X zapewniający ochronę przed dotykiem 
elementów pod napięciem  

 odporność obudowy na uderzenia nie mniej niż IK10 

 obudowa rozdzielnica musi być wykonana w konstrukcji stabilnej poprzez połączenie 
trwałe (nitowane), nie skręcane 

 zastosowanie podwójnego przerwania w aparatach zasilających celem odseparowania 
styku ruchomego od napięcia zasilania oraz ze względu na charakter obiektu, 
możliwość  wymiany styków głównych aparatu na miejscu przez personel. 
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3. GŁÓWNY MOST SZYNOWY  

W  rozdzielnicy RGnN zaprojektowano główny most szynowy, umiejscowiony w tylnej części 

obudowy, z możliwością jego wygrodzenia względem bloków funkcjonalnych i zacisków 

przyłączeniowych.  Most szynowy oparty będzie na płaskownikach miedzianych 2x30x10mm/ faze o 

obciążalności prądowej 1250A, zdolność zwarciowa wytrzymywana 1-sekundowa Icw=60kA, 

wytrzymałość zwarciowa szczytowa Ipk=132kA. Przewidziano przekrój szyny neutralnej o wielkości 

równej przekrojowi szyn fazowych.  

 

4. ZAPROJEKTOWANE POLA ROZDZIELNICY RGNN 

 

5.1 POLA ZASILAJĄCE U-TE  

Jako pola zasilające zaprojektowano pola z pełnymi badaniami typu U-TE z dostępem 

czołowym FE1.  Pola te wyposażone będą w wyłączniki stałe 3P 1250A typu AR212S , Icu=Ics=65kA 

z zabezpieczeniem elektronicznym, napędem silnikowy, cewką zamykająca, wyzwalaczem 

wzrostowym, stykami pomocniczymi.   

Obudowy przystosowane  będą do podłączenia głowic szynoprzewodów zasilających górą  

szafy i podłączenia do przyłącza miedzianego  wyprowadzonego z zacisków wyłącznika.  

 

5.2 POLA ZASILAJĄCE U-TK 

Jako pole sprzęgłowe zaprojektowano pole z pełnymi badaniami typu U-TK z dostępem 

czołowym FE1.  Pole to wyposażone będzie w wyłącznik stały 3P 1250A typu AR212S , 

Icu=Ics=65kA z zabezpieczeniem elektronicznym, napędem silnikowy, cewką zamykająca, 

wyzwalaczem wzrostowym, stykami pomocniczymi.   

 

5.3 POLE ODPŁYWOWE U-SI 

Jako pola odpływowe zaprojektowano pola z pełnymi badaniami typu U-SI. Pola to będą 

wyposażone w rozłączniki poziome z mechanizmem migowym w wersji wtykowej wyposażone w 

zabezpieczenia zwarciowe. Obudowa przystosowana będzie do wprowadzenia kabli poprzez 
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zintegrowany przedział kablowy o szerokości 400 mm umożliwiającym wprowadzenie kabli z góry 

i z dołu.   

Odpływowy pionowy most szynowy przewidziano na prąd znamionowy 1250A, o przekroju 

szyn 1x60x10 i wytrzymałości zwarciowej Icw(1s)-65kA, Ipk=143kA. 

5. ZASTOSOWANE APARATY 

 

6.1 WYŁĄCZNIKI POWIETRZNE  

Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy zastosowano powietrzne wyłączniki mocy z 

“dwustronnym przerywaniem“, posiadającym dwa styki rozłączające każdą z faz. Wyłączniki te 

mają posiadać sześć komór gaszeniowych oraz styk ruchomy, który odseparuje go od napięcia 

zasilania niezależnie od kierunku zasilania.  Wyłączniki muszą posiadać możliwość samodzielnej 

wymiany styków głównych, niebezpieczeństwo wymiany styków istnieje przy każdym „ciężkim” 

zwarciu a zastosowanie wyłączniki mają umożliwiać ich szybką i samodzielną wymianę w czasie 15 

min /biegun, przez personel niewykwalifikowany! Nie dopuszcza się sytuacji kiedy wymiana 

styków w wyłączniku „na miejscu” jest niemożliwa, a wysłanie aparatu do producenta wiąże się z 

długą przerwą w pracy rozdzielnicy lub dodatkowym kosztem zakupu zamiennika. 

 

Wyłączniki powietrzne zasilające i sprzęgłowy wyposażone zostaną w blokadę mechaniczną 

umożliwiającą ich załączanie tylko zgodnie z logiką pracy układu SZR.  

 

6.2 ROZŁĄCZNIKI BEZPIECZNIKOWE POZIOME TYPU LL 

Zaprojektowano aparaty z mechanizmem migowym w wersji wtykowej, umożliwiające 

wymianę uszkodzonego zabezpieczenia bez potrzeby wyłączania rozdzielnicy. Dzięki 

dwuprzerwowemu mechanizmowi migowemu, zwiększa się bezpieczeństwo użytkowania 

(wkładka po rozłączeniu pozostaje w szczękach), obwód można wyłączać pod obciążeniem. Całe 

pole odpływowe pod rozłączniki LL musi posiadać pełne badanie typu, a w połączeniu z formą 

separacji 3b/4b możliwa jest jego rozbudowa, konserwacja, modernizacja podczas pracy 

rozdzielnicy przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa. 
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6. POMIAR  

 
W torach zasilania rozdzielnicy RGnN zainstalowane zostaną przekładniki prądowe typu 

800/5A 10VA kl.0,5 wraz z analizatorami sieci z rejestracją wartości maksymalnych oraz 
komunikacją np. Modbus (komunikacja z planowanym systemem BMS).  

Wszystkie rozłączniki bezpiecznikowe poziome typu LL wyposażone zostaną w przekładniki 

prądowe zabudowane wewnątrz aparatu oraz listwę wtykową dla przewodów sterująco – 

sygnalizacyjnych , oraz w układy pomiarowe niezależne dla każdego pola odpływowego ( również 

rezerwowego). 

 

7. MOST SZYNOWY (TRAFO-RGNN)   

Most szynowy pomiędzy transformatorami a rozdzielnicą należy wykonać z miedzi, dopuszcza 

się wykonanie mostów izolowanych produkcji np. Elektrobudowa, Schneider lub równoważne.  

8. INFORMACJE OGÓLNE  

- Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne dopuszczenia do stosowania na rynku 

polskim,  

- Wszystkie użyte materiały muszą być nowe i wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy od 

daty podpisania umowy,  

- Materiały muszą umożliwiać ich identyfikację (Producent, Typ, Rodzaj) bez konieczności 

demontażu części danego urządzenia.  

9. WYTYCZNE DLA ROZDZIELNICY ŚN 

Istniejącą rozdzielnicę ŚN zastąpić nową w pełni wyposażoną i przygotowaną do 

kompleksowego przyłączenia kabli zasilających i odbiorczych. Ilość pól odpływowych w stosunku 

do stanu obecnego zwiększyć o dwie sztuki. Dobór aparatury łączeniowej przed zastosowaniem 

należy uzgodnić z Zamawiającym w oparciu o przedstawiony przez wykonawcę koncepcyjny 

projekt zawierający obliczenia techniczne parametrów , oraz uwarunkowania charakteryzujące 

potrzeby obiektu Zamawiającego. 


