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1. Charakterystyka stacji transformatorowej 
a) Zastosowanie stacji 

Przedmiotem instrukcji eksploatacji jest miejska stacja transformatorowa 15/0,4 kV z transformatorem 

o mocy 630 kVA (z możliwością zwiększenia transformatora do 1000 kVA). Obudowa stacji złożona jest 

z elementów żelbetowych. Stacja wykonana jest wg normy PN-EN 62271-202. Kontenerowa stacja 

transformatorowa typu MRw-bpp 15/1000-2 jest przystosowana do współpracy z siecią kablową 

średniego i niskiego napięcia. Stacja służy do zasilania w energię elektryczną ładowarek autobusowych 

zlokalizowanych na dz. 3/1 w miejscowości Włocławek.  

Stacja zasilana jest kablem 3xXRUHAKXS 1x120/50mm2 12/20 kV z pola RL1 numer 8 rozdzielnicy 

średniego napięcia zabudowanej w stacji STA3-0589 MPK. 

 

b) Oznaczenie stacji 

Stacja została oznaczona za pomocą symboli literowo-cyfrowych. 
Znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: 
MRw – Miejska małogabarytowa stacja transformatorowa z wewnętrznym korytarzem 
obsługi; 
b – betonowa; 
pp – stacja ze ścianami oddzielenia przeciwpożarowego; 
15 – liczba stojąca za symbolem stacji oznaczająca znamionowe napięcie pracy; 
1000 – liczba stojąca za symbolem stacji oznaczająca maksymalną moc transformatora w kVA 
oraz ich ilość; 
2 – liczba stojąca za symbolem stacji oznaczająca liczbę pól rozdzielnicy SN. 

  

c) Posadowienie stacji 

Posadowienie stacji polegało na wykonaniu w ziemi wykopu szerokoprzestrzennego w którym 
ułożono uziom otokowy i podłączono do niego przewody uziemiające, które są podłączone do stacji. 
Bednarkę uziemiającą usytuowano w odległości ok 1 m od ścian fundamentu poniżej poziomu 
drenażu i zasypano ją gruntem rodzimym.  
Pod fundamentem wykonano podsypkę piaskowo-żwirową o grubości minimum 20 cm (stan po 
zagęszczeniu). Grubość „poduszki” piaskowo-żwirowej dostosowano do lokalnych warunków 
gruntowo-wodnych i lokalnej strefy przemarzania. Powierzchnia podsypki piaskowo-żwirowej została 
wypoziomowana w płaszczyźnie posadowienia stacji, a jakość przygotowania podłoża w wykopie 
potwierdzona w protokole odbioru.  
W tak przygotowanym miejscu ustawiono misę fundamentową stacji. Na ściany misy fundamentowej 
stacji ułożono pojedynczą warstwę taśmy uszczelniającej. Zwrócić uwagę, aby taśma uszczelniająca 
nie nakładała się na siebie (aby nie była ułożona podwójnie). Podczas układania taśmy 
uszczelniającej, nie rozciągano jej, ponieważ mogło to spowodować jej uszkodzenie lub deformację. 
Na przygotowanym fundamencie równo ustawiono bryłę główną stacji, a następnie dach.  
Obsypanie fundamentu wykonano stopniowo, zagęszczanymi 20 cm warstwami gruntu filtrującego. 
Zwrócono szczególną uwagę na zasypywanie wykopu w miejscu styku ze ścianą fundamentu, aby nie 
przerwać wykonanej hydroizolacji powierzchni pionowych. Zachowano szczególną ostrożność w 
miejscu wprowadzenia kabli do przepustów, gdyż zagęszczanie mechaniczne mogło spowodować 
uszkodzenie przepustów lub kabli. Ściany misy fundamentowej wystają nie mniej niż 10 cm ponad 
poziom terenu wykończonego. 
 

d) Budowa stacji rozdzielczej 

Stacja jest modułową prefabrykowaną konstrukcją składającą się z następujących elementów:  

- obudowa betonowa stacji wraz z komorą transformatora, 
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- rozdzielnice SN i nN, 

- dach betonowy. 

Podłoga w stacji jest betonowa z otworami technologicznymi (umieszczonymi pod rozdzielnicą SN i nN 
oraz w komorze transformatora) na wprowadzenie kabli. 
W korytarzu obsługi stacji znajduje się właz do podziemnej części stanowiącej jednocześnie fundament 
i kanał kablowy. Pod komorą transformatora znajduje się szczelna misa olejowa, którą stanowi 
wydzielona część fundamentu stacji. 
Kable SN i nN z zewnątrz wprowadzone są przez otwory przepustowe umieszczone w części 
fundamentowej.  
Stacja posiada drzwi wejściowe do korytarza obsługi SN i nN oraz do komory transformatora. 
Wewnętrzna powierzchnia ścian dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiem w kolorze białym. 
Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnętrznej stronie stacji wykonane są z aluminium 
lakierowanego proszkowo. 

Masa i gabaryty stacji 

Długość [mm] 4760 

Szerokość [mm] 2660 

Wysokość [mm]: 

- bez dachu (bryły głównej) 

- z dachem (od pow. gruntu) 

2250 
~2480 

Masa bez wyposażenia [kg]: 

- fundamentu 

- bryły głównej (wraz z wyposażeniem) 

- dachu betonowy  

7000 
15500 
4300 

Powierzchnia zabudowy:  12,66 m2 

Kubatura zabudowy: 28,48 m3 

 

e) Dane technologiczne 

Oświetlenie – LED. 
Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie – wentylator. 
Otwory wlotowe i wylotowe żaluzyjne umieszczone w drzwiach stacji oraz w ścianach. 
Instalacja uziemiająca. 

 

f) Dane techniczno-materiałowe 

Ściany - beton zbrojony wibrowany klasy C30/37 o grubości 120 mm (ściany boczne, tylna - REI 120), 

kolor elewacji według ustaleń (paleta CERESIT); 

Fundament - beton zbrojony wibrowany klasy C30/37 o grubości 120200 mm, posiada dwie 

wydzielone komory: 

- szczelną misę olejową, mogącą pomieścić powyżej 100% zawartości oleju z transformatora, 

- przedział kablowy z przepustami. 

Stolarka stacyjna – aluminiowa, lakierowana, wg palety RAL. 

Dach betonowy.  
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g) Dane znamionowe stacji 

 SN nN 

Maksymalna moc transformatora 1000 kVA 

Moc zainstalowanego transformatora 630 kVA 

Napięcie znamionowe 15 kV 0,4 kV 

Znamionowe napięcie izolacji 25 kV 0,69 kV 

Częstotliwość znamionowa / liczba faz 50Hz / 60Hz / 3 

Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej 50/60 kV 2,5 kV 

Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50s) 110/145 kV 8kV 

Prąd znamionowy ciągły pól liniowych do 630A do 630A 

Prąd znamionowy ciągły pola transformatorowego 630A 1600 A 

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (1 s) 16 kA 35 kA 

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany  40 kA 63 kA 

Odporność na działanie łuku wewnętrznego rozdzielnic 20 kA (1 s) 20 kA (0,3 s) 

Klasyfikacja IAC stacji AB – 20 kA - (1 s) 

Stopień ochrony IP 23D 

Klasa obudowy 10 

Maksymalne moc znamionowa transformatora  1000 kVA 

Wytrzymałość dachu na obciążenia 2500 N/m2 

Wytrzymałość obudowy na udary mechaniczne 20 J (IK10) 

Stacja posiada Certyfikat J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. numer JSHP/80/CZ/2019. 

 

h) Wyposażenie stacji 

Niniejsza stacja MRw-bpp 15/1000-2 wyposażona jest w: 
- rozdzielnicę SN typu TPM, 
- rozdzielnicę nN typu RN-W, 
- baterię kondensatorów, 
- tablicę pomiarową, 
- strażnika mocy – SPS Control, 
- transformator olejowy 630 kVA. 

i) Rozdzielnica średniego napięcia 

W stacji zastosowano 2-polową rozdzielnicę SN typu TPM  (rys. E-14) o konfiguracji 1 - pole pomiarowe 
(M2), 1-pole transformatorowe T(1) produkcji ZPUE S.A. Rozdzielnica stanowi niezależny element 
stacji. 
Wymiary rozdzielnicy SN  wynoszą: 
- szerokość - 1235 mm, 
- wysokość - 1275 mm, 
- głębokość - 750 mm. 
Połączenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 3xYHAKXS (1x70 mm2). W polu 
transformatorowym zastosowano głowicę CWS, a na transformatorze CAE-I.  
Szczegółowe dane w dokumentacji techniczno-ruchowej rozdzielnicy typu TPM. 
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Parametry znamionowe rozdzielnicy 

 
 

Parametry znamionowe rozłącznika – pole transformatorowe (T) 

 
 

Warunki środowiskowe przystosowania do instalacji 

 
 

j) Rozdzielnica niskiego napięcia 

W rozwiązaniu stacji zastosowano rozdzielnicę niskiego napięcia typu RN-W (rys. E15) z podziałem na 
przedział odpływowy i człon zasilający produkcji ZPUE S.A. 
Wymiary rozdzielnicy  wynoszą: 
- szerokość - 3600 mm, 
- wysokość - 2075 mm, 
- głębokość - 400 mm. 
W standardowym rozwiązaniu stacji zastosowano rozdzielnicę niskiego napięcia typu RN-W produkcji 
ZPUE S.A. 

 

Liczba faz 3 

Napięcie znamionowe 25 kV 

Częstotliwość znamionowa 50 Hz 

Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej 50 kV / 60 kV 

Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50 µs) 125 kV / 145 kV 

Prąd znamionowy ciągły szyn głównych 630 A 

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany obwodów głównych 16kA(3s) / 20 kA (1s) / 25 kA (3s)* 

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany obwodów głównych 40 kA / 50 kA / 63 kA* 

Odporność na działanie łuku wewnętrznego 20 kA (1s) 

Rodzaj dostępu rozdzielnicy AFLR 

* Dotyczy pól liniowych i torów głównych 

Prąd znamionowy ciągły  250 A 

Maksymalny prąd wkładki z zabezpieczeniem termicznym  125 A 

Prąd przechodni  720 A 

Klasa rozłącznika elektryczna  E3 

Klasa rozłącznika mechaniczna  M2 

 

Maksymalne moce transformatora 

6kV 

10kV 

15 kV 

20 kV 

800 kVA 

1000 kVA 

1600 kVA 

2000 kVA 

 

Wysokość zainstalowania nad poziomem morza bez 
konieczności redukcji ciśnienia gazu SF6 

do 1000 m 

Temperatura otoczenia 
szczytowa krótkotrwała +40°C (313 K) 

najwyższa średnia w ciągu doby +35°C (308 K) 

minimalna temperatura 

− bez obwodów wtórnych -25°C (248 K) 

− z obwodami wtórnymi -5°C/-15°C/ -25°C*(268 K/ 258 K/ 248K) 

Wilgotność względna powietrza 
najwyższa średnia w ciągu doby 95% 

najwyższa średnia w ciągu miesiąca 90% 

Wibracje, spowodowane przyczynami zewnętrznymi lub trzęsieniami ziemi 
Pomijalne 

Stopień ochrony 
przedział aparatów zbiornik SF6 ze stali nierdzewnej IP 67 

przedział napędów i przyłączy IP 4X 

Warunki zabrudzeniowe 
Znaczące zanieczyszczenia solą, parami, pyłami, dymem, ga- 
 zami palnymi  

Powodujące korozję 

 

BRAK 

Oblodzenia, oszronienia zaroszenia 

* W zależności od zastosowanych obwodów wtórnych np. pomiarowych, zabezpieczeniowych 
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Jako aparat główny zastosowano wyłącznik kompaktowy typu 3VA-1600 A. Rozdzielnica wyposażona 
jest na odpływach w wyłączniki 3VA23 400A. 
Połączenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano szynami 3xP80x10 i 1xP80x10 Rozdzielnica w 

wykonaniu standardowym przystosowana jest do pracy w układzie TN-C-S. 

W rozdzielnicy RN-W zainstalowano szafę sterowniczą ze sterownikiem SPS Control odpowiedzialnym 

za nadzorowanie poboru mocy przez ładowarki podłączone do stacji. 

Parametry rozdzielnicy: 

Napięcie znamionowe 690 V 

Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej 2500 V 

Prąd znamionowy ciągły szyn głównych 1600 A 

Prąd znamionowy ciągły pól odpływowych 400A 

Typ rozłącznika w polu transformatorowym  3VA-1600 A 

Typ rozłącznika bezpiecznikowego na odpływach NH2-400A 

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 1-sek. 35 kA 

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 63 kA 

Odporność na działanie łuku wewnętrznego 20 kA(0,5s) 

Częstotliwość znamionowa 50 Hz 

Stopień ochrony  IP 2X 

Dane techniczne rozdzielnicy nN typu RN-W potwierdzone zostały Certyfikatem Instytutu Elektrotechniki  

Nr DN/435/2019 

 

k) Bateria kondensatorów 

W stacji zamontowana jest dławikowa bateria kondensatorów typu BKD-120/4,4/7%. 

Parametry baterii kondensatorów: 

Typ obudowy ZR-W 

Ilość szaf 1 

Obudowa i drzwi Blacha stalowa malowana proszkowo 

Kolor rozdzielnicy RAL 7035 

Wymiary rozdzielnicy 2200 x 1000 x 600 mm 

Stopień ochrony IP20 

Prąd znamionowy 250 A 

Moc znamionowa 120 kVAr 

Stopień regulacji 4,4 kVAr 

Szereg regulacji 1:2:4:4:4:4 

Stopnie regulacji 4,4; 8,9; 17,8; 35,6; 35,6 

Stopień tłumienia 7% 

Masa rozdzielnicy 250kg 

 

l) Komora transformatora 

W stacji przewiduje się montaż transformatora w wykonaniu fabrycznym bez dodatkowych elementów 
o mocy do 1000 kVA – obecnie będzie zainstalowany 630 kVA. Transformator jest wstawiany przez 
drzwi lub dach i zabezpieczony przed przesuwaniem poprzez zablokowanie kół blokadami. 
Komora transformatora oddzielona jest od pomieszczenia ruchu elektrycznego (wspólny korytarz 

obsługi rozdzielnicy nN i SN) ścianką z blachy ocynkowanej. Posadzka w komorze transformatorowej 

posiada otwór, przez który w razie wycieku, olej z transformatora spływa do szczelnej misy olejowej 

stanowiącej wydzieloną część fundamentu (kablowni). 
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m) Uziemienie stacji 

Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podłączone do wspólnego uziomu na zewnątrz stacji. 

Główna magistrala uziemiająca wewnątrz stacji składa się z części poziomej wykonanej z płaskownika 

ocynkowanego Fe/Zn 40x5 wewnątrz stacji. 

W stacji do głównej magistrali podłączono: 

- Rozdzielnicę SN - bednarką Fe/Zn 30x4 [mm], 

- Rozdzielnicę nN – bednarką Fe/Zn 30x4 [mm], 

- Bateria kondensatorów – bednarką Fe/Zn 30x4 [mm], 

- Kadź transformatora – linką LgY 70 mm2, 

- Dach stacji w dwóch punktach – linką LgY 70 mm2, 

- Bryła główna, kablownia w dwóch punktach – bednarką Fe/Zn 40x5 [mm], 

- Futryny, drzwi, obróbki każda w dwóch punktach – linką LgY 25 i 35 mm2, 

- Właz – linką LgY 35 mm2. 

Do głównej magistrali podłączone są przez zaciski kontrolne dwuśrubowe dwa wyprowadzenia 

uziemienia zewnętrznego doprowadzonego do magistrali przez otwory technologiczne umieszczone 

w fundamencie stacji. Wyprowadzenie N z transformatora podłączone jest do osobnego 

wyprowadzenia uziemienia zewnętrznego. 

 

n) Instalacje elektryczne 

Oświetlenie pomieszczeń stacji wykonane jest źródłami żarowymi lub LED (plafoniery proste z kloszem 
okrągłym 60 W) zamontowanymi w ilości: 
- 2 sztuki w korytarzu obsługi jako oświetlenie ruchu elektrycznego, 
- 1 sztuka w komorze transformatorowej. 
Gniazdo jednofazowe umieszczone jest na wewnętrznej stronie ściany obok drzwi wejściowych do 
korytarza obsługi. 
Zabezpieczenie obwodu oświetlenia i gniazd w postaci wkładki bezpiecznikowej Wts 10A 

zainstalowane jest na rozdzielnicy nN. Oprawy oświetleniowe zasilane są przewodami DY 3x1.5 mm2 

w rurkach PCV zalanymi w konstrukcji ściany w czasie prefabrykacji stacji.  

 

o) Obsługa stacji 

Obsługa urządzeń rozdzielni średniego i niskiego napięcia odbywać się będzie wewnątrz obudowy ze 

wspólnego korytarza obsługi. Wszystkie łączniki w stacji transformatorowej są wyposażone w napędy 

ręczne. W drzwiach do komory transformatora zastosowano drewniane barierki ochronne. 
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2. Opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów, 

sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań 
 

a) Informacje ogólne 

Jako rozdzielnicę średniego napięcia w stacji transformatorowej zastosowano rozdzielnicę typu TPM 

wykonana zgodnie z ustawami, przepisami i normami obowiązującymi w chwili dostawy przez 

producenta. Urządzenie stosowane zgodnie z przeznaczeniem zapewnia wysoki poziom 

bezpieczeństwa, dzięki wzajemnym blokadom i bezpiecznej w dotyku metalowej obudowie 

osłaniającej elementy pracujące pod niebezpiecznym napięciem.  

Solidna budowa rozdzielnic pierścieniowych typu TPM gwarantuje dużą niezawodność oraz zapewnia 

odporność na wpływy środowiska. Wzrost ciśnienia wywołany powstaniem łuku wewnętrznego jest 

eliminowany przez otwarcie zaworu bezpieczeństwa zamontowanego w dolnej części zbiornika 

rozdzielnicy, co nie powoduje zagrożenia dla obsługi. Na czołowej ścianie rozdzielnicy umieszczony 

jest manometr (wyskalowany z uwzględnieniem stanu nominalnego w zależności od temperatury) 

informujący o prawidłowym ci- śnieniu gazu SF6 panującym wewnątrz rozdzielnicy. Każde pole 

rozdzielnicy wyposażone jest we wskaźniki napięcia, dzięki którym obsługujący może upewnić się o 

braku napięcia na zaciskach izolatorów przepustowych. Pole transformatorowe posiada uziemnik 

dolny. 

 

b) Blokady 

Zespół blokad mechanicznych umożliwia otwarcie maskownic przedziału kablowego jedynie po 

zamknięciu uziemnika. System blokad uniemożliwiających błędne czynności łączeniowe istnieje 

między: 

- rozłącznikiem a uziemnikiem; 

- odłącznikiem i wyłącznikiem a uziemnikiem; 

- pokrywami maskującymi a uziemnikiem. 

Ponadto istnieje blokada między uziemnikiem, a pokrywą maskującą tuby izolacyjne. 

 

c) Wkładki bezpiecznikowe 

W polu transformatorowym pomiędzy rozłącznikiem a wybijakiem wkładek bezpiecznikowych 

zamontowany jest układ wyzwalający, powodujący rozłączenie rozłącznika po przepaleniu, co 

najmniej jednego bezpiecznika. 
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CZĘŚĆ ENERGA-OPERATOR SA CZĘŚĆ ODBIORCY

SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI 15 KV  W STACJI STA3-0589 MPK PROJEKTOWANA STACJA MRw-bpp 15/1000-2

INWESTOR:
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne
87-800 Włocławek, ul. Rysia 3

OBIEKT: Obiekt techniczny

ADRES: Włocławek, ul. Rysia 3,
87-800 Włocławek

NAZWA RYS:

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Marcin Masztakowski
upr. bud. w spec. instal. bez ogr. w zakresie
sieci, instalacji u urządzeń elektr. i elektroenerg

mgr inż. Radosław Malinowski
upr. bud. w spec. instal. bez ogr. w zakresie
sieci, instalacji u urządzeń elektr. i elektroenerg

NR UPRAWN.:

MAZ/0268/POOE/14

NR UPRAWN.:

POM/0322/PBE/17

PODPIS:

PODPIS:

NR RYS.:

DATA UKOŃCZ.:

E-01

15.09.2021

ELMAR-PRO
Zakład Usługowo-Handlowy

Marcin Masztakowski
ul. Władysława Broniewskiego 8C/9

87-100 Toruń
tel. 693637138

email: kontakt@elmarpro.pl

SKALA:
-

Schemat jednokreskowy zasilania

Przekładniki prądowe

N

ZK

1xP80x10
3xP80x10

3x(2xYKY 1x240mm2)
1x(2xYKY 1x240mm2)

6/16A

3
1000/5

5VA
kl.0,5s

P1

P2

P80x10

3xP80x102

315A
400A

N
H

2

Nazwa
obwodu

Nr obwodu 2

Moc [kW]

3 4 5 6 7 8 9 10

120 kW 120 kW 120 kW 120 kW 120 kW 120 kW 120 kW 120 kW

S2

S1

BK
1000/5

5 VA,
kl.0,5s 3

3V
A2

71
6-

16
00

A

Q1

11

120 kW

12

-

LZ

LZ

LZ

LZ

6/16A LZ

Oświetlenie
stacji

N

Gniazdo 
~230V

2° 1°

TRT

W

Przycisk p.poż 
na elewacji

HDGS-żo 2x1,5mm²

TRAFO
Olejowy Al/Al

630kVA
15,75kV/0,4kV

Uk=6%
 ΔPj=693W

ΔPobc=7600W
ECO II

(max. 1000kVA)

zabezpieczenie termiczne 
montaż powyżej 

transformatora 630 kVA

13 14

- -

Rezerwa 

1

315A
400A

N
H

2

PE AP80x10

Rezerwa 

Wentylator wyciągowy 
w drzwiach

120 kVAr

Bateria 
kondensatorów

z Dławikami

1

-

Ochrona
przepięciowa

FA

F1

6/16A F2

6/16A F3

10/16A F4

10/16A F5

V1
DS254VG-300

CAE-I
(Głowice)

3xYHAKXS (1x70mm2)

3VA22
250A

M

3VA22
250A

M

3VA22
250A

M

3VA22
250A

M

3VA22
250A

M

3VA22
250A

M

3VA22
250A

M

3VA22
250A

M

3VA22
250A

M

3VA22
250A

M

3VA22
250A

M

3VA22
250A

M

3 4 5 6 8 9 10 117 12 13 14

Szafa
automatyki

SPS-Control

SF6

250A

15 kV

T (1)

50 A

3

3

M (2)

Pomiar pośredni
energii

CTM-20
40/5A; Ith=16kA

I - 7,5VA; kl. 0,2s; FS5

Przekładniki napięciowe

3
15

3
0,1

I - 0-7,5VA; kl. 0,2

VTB-20

CTM-20
(T1, T2, T3)

VTB-20
(TU1-TU3)

CWS
(Głowice)

0,5A

Ładow
arka 

autobusow
a

nr 1

Ładow
arka 

autobusow
a

nr 2

Ładow
arka 

autobusow
a

nr 3

Ładow
arka 

autobusow
a
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autobusow
a
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Ładow
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autobusow
a

nr 6

Ładow
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autobusow
a

nr 7

Ładow
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autobusow
a

nr 8

Ładow
arka 

autobusow
a

nr 9

R
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W
A

R
EZER

W
A

R
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W
A

CTS 630A
95-240mm²

maszt
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INWESTOR:
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne
87-800 Włocławek, ul. Rysia 3

OBIEKT: Obiekt techniczny

ADRES: Włocławek, ul. Rysia 3,
87-800 Włocławek

NAZWA RYS:

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Marcin Masztakowski
upr. bud. w spec. instal. bez ogr. w zakresie
sieci, instalacji u urządzeń elektr. i elektroenerg

mgr inż. Radosław Malinowski
upr. bud. w spec. instal. bez ogr. w zakresie
sieci, instalacji u urządzeń elektr. i elektroenerg

NR UPRAWN.:

MAZ/0268/POOE/14

NR UPRAWN.:

POM/0322/PBE/17

PODPIS:

PODPIS:

NR RYS.:

DATA UKOŃCZ.:

E-02

15.09.2021

ELMAR-PRO
Zakład Usługowo-Handlowy

Marcin Masztakowski
ul. Władysława Broniewskiego 8C/9

87-100 Toruń
tel. 693637138

email: kontakt@elmarpro.pl

SKALA:
-

Stacja MRw-bpp 15/1000-2
Widok z góry oraz rozmieszczenie 
urządzeń

N
L1

L2
L3

900/1900

1300
Żaluzje wentylacyjne IP23D z 

przeciwożarowymi klapami odcinającymi 
typu WIP-PRO/S(1145mm x 435mm) 

1200/1900
Wentylator 
wycigowy

REI120

REI120

REI120

26
60

4760

A

A

75
0

Transformator  
630 kVA 

15kV/0,4kV
(max. 1000 kVA)

(1
)
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le
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an
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or

m
at

or
ow

e

Szafa sterownicza Szafa UPS

11001100300
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00
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Rozdzielnica nN typu RN-W

(2
)

Po
le

 Z
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ją

co
- P

om
ia
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w

e

Rozdzielnica sN typu TPM

Właz

UWAGI!
1) Stacja wykonana według normy PN-EN 62271-202, obliczeniowo określona 
  klasa obudowy 10.
2) W niniejszym opracowaniu przyjęto max. transformator  Olejowy AL/AL  
    1000kVA 15,75kV/0,4kV 
    (IMEFY) o wymiarach dł x szer x wys 1650mm x 1050mm x 1800mm.   
   Jeżeli wymiary transformatora będą inne, gabaryty stacji mogą ulec zmianie.
3) Stopień ochrony stacji: IP23D
4) Zamieszczona w projekcie bateria kondensatorów stanowi jedynie koncepcję, 
   prawidłowego doboru baterii należy dokonać w oparciu o pomiary i analizę parametrów 
   obiektu zasilanego.

Ta
bl

ic
a 

po
m

ia
ro

w
a

1235

75
0

maszt
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4670

90
0

~2
48

0
22

50

-200

Elewacja frontowa

  KOMORA
 TRANSFORMATORA

     ROZDZIELNIA
 SN 15 kV/nN 0,4 kV

P.poż.

INWESTOR:
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne
87-800 Włocławek, ul. Rysia 3

OBIEKT: Obiekt techniczny

ADRES: Włocławek, ul. Rysia 3,
87-800 Włocławek

NAZWA RYS:

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Marcin Masztakowski
upr. bud. w spec. instal. bez ogr. w zakresie
sieci, instalacji u urządzeń elektr. i elektroenerg

mgr inż. Radosław Malinowski
upr. bud. w spec. instal. bez ogr. w zakresie
sieci, instalacji u urządzeń elektr. i elektroenerg

NR UPRAWN.:

MAZ/0268/POOE/14

NR UPRAWN.:

POM/0322/PBE/17

PODPIS:

PODPIS:

NR RYS.:

DATA UKOŃCZ.:

E-03

15.09.2021

ELMAR-PRO
Zakład Usługowo-Handlowy

Marcin Masztakowski
ul. Władysława Broniewskiego 8C/9

87-100 Toruń
tel. 693637138

email: kontakt@elmarpro.pl

SKALA:
-

Stacja MRw-bpp 15/1000-2
Widok elewacji frontowej

maszt
Tekst maszynowy
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INWESTOR:
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne
87-800 Włocławek, ul. Rysia 3

OBIEKT: Obiekt techniczny

ADRES: Włocławek, ul. Rysia 3,
87-800 Włocławek

NAZWA RYS:

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Marcin Masztakowski
upr. bud. w spec. instal. bez ogr. w zakresie
sieci, instalacji u urządzeń elektr. i elektroenerg

mgr inż. Radosław Malinowski
upr. bud. w spec. instal. bez ogr. w zakresie
sieci, instalacji u urządzeń elektr. i elektroenerg

NR UPRAWN.:

MAZ/0268/POOE/14

NR UPRAWN.:

POM/0322/PBE/17

PODPIS:

PODPIS:

NR RYS.:

DATA UKOŃCZ.:

E-04

15.09.2021

ELMAR-PRO
Zakład Usługowo-Handlowy

Marcin Masztakowski
ul. Władysława Broniewskiego 8C/9

87-100 Toruń
tel. 693637138

email: kontakt@elmarpro.pl

SKALA:
-

Stacja MRw-bpp 15/1000-2
Widok elewacji tylnej

4670

Żaluzje wentylacyjne IP23D z 
przeciwożarowymi klapami odcinającymi 

typu WIP-(1145mm x 435mm) ~2
48

0
22

50

90
0

-200

Elewacja tylna

maszt
Tekst maszynowy
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INWESTOR:
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne
87-800 Włocławek, ul. Rysia 3

OBIEKT: Obiekt techniczny

ADRES: Włocławek, ul. Rysia 3,
87-800 Włocławek

NAZWA RYS:

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Marcin Masztakowski
upr. bud. w spec. instal. bez ogr. w zakresie
sieci, instalacji u urządzeń elektr. i elektroenerg

mgr inż. Radosław Malinowski
upr. bud. w spec. instal. bez ogr. w zakresie
sieci, instalacji u urządzeń elektr. i elektroenerg

NR UPRAWN.:

MAZ/0268/POOE/14

NR UPRAWN.:

POM/0322/PBE/17

PODPIS:

PODPIS:

NR RYS.:

DATA UKOŃCZ.:

E-05

15.09.2021

ELMAR-PRO
Zakład Usługowo-Handlowy

Marcin Masztakowski
ul. Władysława Broniewskiego 8C/9

87-100 Toruń
tel. 693637138

email: kontakt@elmarpro.pl

SKALA:
-

Stacja MRw-bpp 15/1000-2
Elewacje boczne stacji

22
50

~2
47

9

90
0

2570

170

Elewacja boczna lewa Elewacja boczna prawa

-200 -200

maszt
Tekst maszynowy
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INWESTOR:
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne
87-800 Włocławek, ul. Rysia 3

OBIEKT: Obiekt techniczny

ADRES: Włocławek, ul. Rysia 3,
87-800 Włocławek

NAZWA RYS:

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Marcin Masztakowski
upr. bud. w spec. instal. bez ogr. w zakresie
sieci, instalacji u urządzeń elektr. i elektroenerg

mgr inż. Radosław Malinowski
upr. bud. w spec. instal. bez ogr. w zakresie
sieci, instalacji u urządzeń elektr. i elektroenerg

NR UPRAWN.:

MAZ/0268/POOE/14

NR UPRAWN.:

POM/0322/PBE/17

PODPIS:

PODPIS:

NR RYS.:

DATA UKOŃCZ.:

E-06

15.09.2021

ELMAR-PRO
Zakład Usługowo-Handlowy

Marcin Masztakowski
ul. Władysława Broniewskiego 8C/9

87-100 Toruń
tel. 693637138

email: kontakt@elmarpro.pl

SKALA:
-

Stacja MRw-bpp 15/1000-2
Przekrój pionowy stacji A-A

4545 2570
2660

90
0

~2
48

0

10
0

22
50

120120

-200

0,00

A-A

REI120

REI120

maszt
Tekst maszynowy
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INWESTOR:
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne
87-800 Włocławek, ul. Rysia 3

OBIEKT: Obiekt techniczny

ADRES: Włocławek, ul. Rysia 3,
87-800 Włocławek

NAZWA RYS:

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Marcin Masztakowski
upr. bud. w spec. instal. bez ogr. w zakresie
sieci, instalacji u urządzeń elektr. i elektroenerg

mgr inż. Radosław Malinowski
upr. bud. w spec. instal. bez ogr. w zakresie
sieci, instalacji u urządzeń elektr. i elektroenerg

NR UPRAWN.:

MAZ/0268/POOE/14

NR UPRAWN.:

POM/0322/PBE/17

PODPIS:

PODPIS:

NR RYS.:

DATA UKOŃCZ.:

E-07

15.09.2021

ELMAR-PRO
Zakład Usługowo-Handlowy

Marcin Masztakowski
ul. Władysława Broniewskiego 8C/9

87-100 Toruń
tel. 693637138

email: kontakt@elmarpro.pl

SKALA:
-

Stacja MRw-bpp 15/1000-2
Fundament stacji

12
0

90
0

80

4670 900

25
70

90
0

90

12
0

90

Uchwyty w podłodze fundamentu
 słuzace do przenoszenia

Przegroda

30
0

525

900

740 1505

35
0Ø55

1

1 - Przetłoczenie na kable nN i SN

maszt
Tekst maszynowy
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INWESTOR:
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne
87-800 Włocławek, ul. Rysia 3

OBIEKT: Obiekt techniczny

ADRES: Włocławek, ul. Rysia 3,
87-800 Włocławek

NAZWA RYS: 
Stacja MRw-bpp 15/1000-2
Posadowienie stacji

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Marcin Masztakowski
upr. bud. w spec. instal. bez ogr. w zakresie
sieci, instalacji u urządzeń elektr. i elektroenerg

mgr inż. Radosław Malinowski
upr. bud. w spec. instal. bez ogr. w zakresie
sieci, instalacji u urządzeń elektr. i elektroenerg

NR UPRAWN.:

MAZ/0268/POOE/14

NR UPRAWN.:

POM/0322/PBE/17

PODPIS:

PODPIS:

NR RYS.:

DATA UKOŃCZ.:

E-08

15.09.2021

ELMAR-PRO
Zakład Usługowo-Handlowy

Marcin Masztakowski
ul. Władysława Broniewskiego 8C/9

87-100 Toruń
tel. 693637138

email: kontakt@elmarpro.pl

4670

~6760
Uziom otokowy

~4700

     Podsypka 
    (Patrz rys.B9)

2570

Taśma uszczelniająca

100

-300

Wykop-200
10

00

1000

500

50
0

20
0

10
00

Bednarki
uziemiające

22
50

Elementy służące do 
przenoszenia stacji

Elementy służące do 
przenoszenia dachu

Dach betonowy

  KOMORA
 TRANSFORMATORA

     ROZDZIELNIA
 SN 15 kV/nN 0,4 kV

P.poż.

SKALA.:
-

maszt
Tekst maszynowy
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INWESTOR:
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne
87-800 Włocławek, ul. Rysia 3

OBIEKT: Obiekt techniczny

ADRES: Włocławek, ul. Rysia 3,
87-800 Włocławek

NAZWA RYS:

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Marcin Masztakowski
upr. bud. w spec. instal. bez ogr. w zakresie
sieci, instalacji u urządzeń elektr. i elektroenerg

mgr inż. Radosław Malinowski
upr. bud. w spec. instal. bez ogr. w zakresie
sieci, instalacji u urządzeń elektr. i elektroenerg

NR UPRAWN.:

MAZ/0268/POOE/14

NR UPRAWN.:

POM/0322/PBE/17

PODPIS:

PODPIS:

NR RYS.:

DATA UKOŃCZ.:

E-09

15.09.2021

ELMAR-PRO
Zakład Usługowo-Handlowy

Marcin Masztakowski
ul. Władysława Broniewskiego 8C/9

87-100 Toruń
tel. 693637138

email: kontakt@elmarpro.pl

SKALA:
-

Stacja MRw-bpp 15/1000-2
Posadowienie stacji w zależności
od gruntu

POSADOWIENIA STACJI MRw-b W GRUNTACH NIEWYSADZINOWYCH

10
0

Fundament stacji
z izolacją przeciwwilgociową/przeciwwodną

Zasyp wykopu np.
z piasku grubego

"Poduszka" piaskowo - żwirowa  ID ≥ 0,4 Grunt rodzimy niespoisty,
przepuszczający wodę

10
0

1% 2%

POSADOWIENIA STACJI MRw-b W GRUNTACH WYSADZINOWYCH

Fundament stacji
z izolacją przeciwwilgociową/przeciwwodną

"Poduszka" piaskowo - żwirowa  ID ≥ 0,4

Wymiana gruntu wysadzinowego, spoistego
 np. na piasek gruby o stopniu zagęszczenia ID ≥ 0,4
Miąższość warstwy wg odrębnego opracowania
branżowego, w zależności od potrzeby uzyskania
wymaganej nośności podłoża gruntowego

Drenaż 
opaskowy

Grunt rodzimy, spoisty,
nieprzepuszczalny wody

1%2%

1% 2% 1%2%

500

m
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00
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m

)

1000

Miejsce osadzenia
otoku uziemiającego

1% 1%

1000

Miejsce osadzenia
otoku uziemiającego
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Miejsce osadzenia
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INWESTOR:
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne
87-800 Włocławek, ul. Rysia 3

OBIEKT: Obiekt techniczny

ADRES: Włocławek, ul. Rysia 3,
87-800 Włocławek

NAZWA RYS:

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Marcin Masztakowski
upr. bud. w spec. instal. bez ogr. w zakresie
sieci, instalacji u urządzeń elektr. i elektroenerg

mgr inż. Radosław Malinowski
upr. bud. w spec. instal. bez ogr. w zakresie
sieci, instalacji u urządzeń elektr. i elektroenerg

NR UPRAWN.:

MAZ/0268/POOE/14

NR UPRAWN.:

POM/0322/PBE/17

PODPIS:

PODPIS:

NR RYS.:

DATA UKOŃCZ.:

E-10

15.09.2021

ELMAR-PRO
Zakład Usługowo-Handlowy

Marcin Masztakowski
ul. Władysława Broniewskiego 8C/9

87-100 Toruń
tel. 693637138

email: kontakt@elmarpro.pl

SKALA:
-

Stacja MRw-bpp 15/1000-2
Rozmieszczenie otworów 
technologicznych w podłodze
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typu TPM
prod. ZPUE S.A

Ur = 15 kV
Ir = 250 A
Ik = 16 kA
Ip = 40 kA
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INWESTOR:
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne
87-800 Włocławek, ul. Rysia 3

OBIEKT: Obiekt techniczny

ADRES: Włocławek, ul. Rysia 3,
87-800 Włocławek

NAZWA RYS:

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Marcin Masztakowski
upr. bud. w spec. instal. bez ogr. w zakresie
sieci, instalacji u urządzeń elektr. i elektroenerg

mgr inż. Radosław Malinowski
upr. bud. w spec. instal. bez ogr. w zakresie
sieci, instalacji u urządzeń elektr. i elektroenerg

NR UPRAWN.:

MAZ/0268/POOE/14

NR UPRAWN.:

POM/0322/PBE/17

PODPIS:

PODPIS:

NR RYS.:

DATA UKOŃCZ.:

E-11

15.09.2021

ELMAR-PRO
Zakład Usługowo-Handlowy

Marcin Masztakowski
ul. Władysława Broniewskiego 8C/9

87-100 Toruń
tel. 693637138

email: kontakt@elmarpro.pl

SKALA:
-

Stacja MRw-bpp 15/1000-2
Rozdzielnica SN typu TPM
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INWESTOR:
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne
87-800 Włocławek, ul. Rysia 3

OBIEKT: Obiekt techniczny

ADRES: Włocławek, ul. Rysia 3,
87-800 Włocławek

NAZWA RYS:

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Marcin Masztakowski
upr. bud. w spec. instal. bez ogr. w zakresie
sieci, instalacji u urządzeń elektr. i elektroenerg

mgr inż. Radosław Malinowski
upr. bud. w spec. instal. bez ogr. w zakresie
sieci, instalacji u urządzeń elektr. i elektroenerg

NR UPRAWN.:

MAZ/0268/POOE/14

NR UPRAWN.:

POM/0322/PBE/17

PODPIS:

PODPIS:

NR RYS.:

DATA UKOŃCZ.:

E-12

15.09.2021

ELMAR-PRO
Zakład Usługowo-Handlowy

Marcin Masztakowski
ul. Władysława Broniewskiego 8C/9

87-100 Toruń
tel. 693637138

email: kontakt@elmarpro.pl

SKALA:
-

Stacja MRw-bpp 15/1000-2
Rozdzielnica nN typu RN-W

100%In
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Wartość założonego obciążenia ( PN-EN 61439 ) 
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Liczba obwodów głównych
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Współczynnik obciążenia

70%In
80%In

Q1
POD

NAPIĘCIEM

UPS

300

napięciem
PodPod

napięciem

Szafa sterownicza
SPS Control
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Tablica pomiarowa
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maszt
Tekst maszynowy
21



INWESTOR:
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne
87-800 Włocławek, ul. Rysia 3

OBIEKT: Obiekt techniczny

ADRES: Włocławek, ul. Rysia 3,
87-800 Włocławek

NAZWA RYS:

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Marcin Masztakowski
upr. bud. w spec. instal. bez ogr. w zakresie
sieci, instalacji u urządzeń elektr. i elektroenerg

mgr inż. Radosław Malinowski
upr. bud. w spec. instal. bez ogr. w zakresie
sieci, instalacji u urządzeń elektr. i elektroenerg

NR UPRAWN.:

MAZ/0268/POOE/14

NR UPRAWN.:

POM/0322/PBE/17

PODPIS:

PODPIS:

NR RYS.:

DATA UKOŃCZ.:

E-13

15.09.2021

ELMAR-PRO
Zakład Usługowo-Handlowy

Marcin Masztakowski
ul. Władysława Broniewskiego 8C/9

87-100 Toruń
tel. 693637138

email: kontakt@elmarpro.pl

SKALA:
-

Stacja MRw-bpp 15/1000-2
Rodzaje oraz sposób montażu 
przepustów SN i nN

Kabel nN

aluminiowe przepusty
kablowe prod. ZPUE

uszczelka gumowa

koszulka
termokurczliwa

uszczelka 
gumowa

Ściana boczna
fundamentu stacji
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Grunt rodzinny
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C-C
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Przepusty SN
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INWESTOR:
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne
87-800 Włocławek, ul. Rysia 3

OBIEKT: Obiekt techniczny

ADRES: Włocławek, ul. Rysia 3,
87-800 Włocławek

NAZWA RYS:

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Marcin Masztakowski
upr. bud. w spec. instal. bez ogr. w zakresie
sieci, instalacji u urządzeń elektr. i elektroenerg

mgr inż. Radosław Malinowski
upr. bud. w spec. instal. bez ogr. w zakresie
sieci, instalacji u urządzeń elektr. i elektroenerg

NR UPRAWN.:

MAZ/0268/POOE/14

NR UPRAWN.:

POM/0322/PBE/17

PODPIS:

PODPIS:

NR RYS.:

DATA UKOŃCZ.:

E-14

15.09.2021

ELMAR-PRO
Zakład Usługowo-Handlowy

Marcin Masztakowski
ul. Władysława Broniewskiego 8C/9

87-100 Toruń
tel. 693637138

email: kontakt@elmarpro.pl

SKALA:
-

Stacja MRw-bpp 15/1000-2
Instalacja uziemiająca
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INWESTOR:
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne
87-800 Włocławek, ul. Rysia 3

OBIEKT: Obiekt techniczny

ADRES: Włocławek, ul. Rysia 3,
87-800 Włocławek

NAZWA RYS:

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Marcin Masztakowski
upr. bud. w spec. instal. bez ogr. w zakresie
sieci, instalacji u urządzeń elektr. i elektroenerg

mgr inż. Radosław Malinowski
upr. bud. w spec. instal. bez ogr. w zakresie
sieci, instalacji u urządzeń elektr. i elektroenerg

NR UPRAWN.:

MAZ/0268/POOE/14

NR UPRAWN.:

POM/0322/PBE/17

PODPIS:

PODPIS:

NR RYS.:

DATA UKOŃCZ.:

E-15

15.09.2021

ELMAR-PRO
Zakład Usługowo-Handlowy

Marcin Masztakowski
ul. Władysława Broniewskiego 8C/9

87-100 Toruń
tel. 693637138

email: kontakt@elmarpro.pl

SKALA:
-

Stacja MRw-bpp 15/1000-2
Schemat układu pomiarowego
pośredniego

Schemat elektryczny układu pomiarowego pośredniego

Połączenia układu wykonać z tyłu  tablicy licznikowej

Obwody prądowe DY 2,5mm²

Kolorystyka przewodów

Obwody napięciowe DY 1,5mm²

L1 czerwony
zielony
czarnyL3

L2

niebieskiN

Przewody od listwy pomiarowej do licznika wykonać:

L1 czerwony
zielony
czarnyL3

L2

Kolorystyka przewodów
Obwody prądowe YKSY 7x2,5mm²

L2

czerwony
czerwono-biały
zielony
zielono-biały
czarny
czarno-biały

L1

L3

Obwody napięciowe YKY-ŻO 5x1,5mm²

L1 czerwony
zielony
czarny

Kolorystyka przewodów

L3
L2

niebieskiN

Przewody od przekładników do listwy pomiarowej wykonać:

Kolorystyka przewodów

S1
S2
S1
S2

S1
S2

ZMD405

Widok zewnętrzny tablicy

270

Tablica Pomiarowa

NAPIĘCIEM

5xDe29

anwidur uchylny

XP
1

FP
2

FP
1

LP1

TL-3faz.TL-3faz.

ZMD

LZ1

SKa-P1 GP2 GP1

5xDe29

80
0

Rozmieszczenie aparatury

UPS 650VA
Zasilacz

750

LP1

LZ1

SK
a-

P1

8765 161514131211109

NL3L2L1

4321

A
A
AN

N
N

WBP20
0,5A

n

n
n

a
a
a

S2

P2

S1

P2

S2

P1

P1
S1

S1

P1

S2

P2

ZA
SI

LA
N

IE

L1

PE

L3

L2

K5K4 K6

585753 55 56

K3K1 K2

DC
DC
AC-DC

64 646161

SYE2

50511633 52 54

DC
AC

G

11
15119

8 11
87653 4

522
1 2

FP1 FP2

GP2

(serwisowe)
GN.-230V

XP1

L

PE

N

GP1

L N PE

NETYS PE
UPS 650VA

5 64321

Połączenia układu wykonac z tyłu tablicy licznikowej.
1. Wszystkie elementy tablicy  przystosowane do plombowania.
UWAGI:

HN-B6 HN-B6

Przekładniki napięciowe

3
15

3
0,1 kV

VTS 17

kV
0-10VA; kl. 0,2

Zasilanie 230V AC

CTS-17
40/5A; Ith=8kA; Idyn=20kA

7,5VA; kl. 0,2s; FS5

Przekładniki prądowe

maszt
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4. Opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie 

pracy i zatrzymaniem stacji transformatorowej w warunkach 

normalnej pracy tego urządzenia 
 

a) Oznaczenia na rozdzielnicy TPM 

 

 

b) Kolejność czynności łączeniowych w polu transformatorowym T 

UWAGA ! 

Ze względu na zastosowanie blokad mechanicznych zapobiegających błędnym 

czynnościom łączeniowym, należy operacje załączenia i wyłączenia przeprowadzić w 

odpowiedniej kolejności. 

Przed wykonaniem czynności łączeniowych w stacji transformatorowej MPK Nr 2 otworzyć 

rozłącznik w polu numer osiem stacji STA3-0589 MPK w kierunku linii kablowej zasilającej 

stację transformatorową. 

Otwarcie uziemnika 

1) Upewnij się, czy pokrywy maskujące głowice kablowe (miejsca podłączenia kabli) są 

zamknięte. 

2) Włóż drążek napędu w gniazdo oznaczone „ ” w taki sposób, aby zaczep na drążku 

wszedł w wycięcie w gnieździe oznaczone otworem „ ”. 
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3) Energicznym ruchem obróć drążek napędu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zgodnie z 

kierunkiem strzałki „O”. 

 

4) Uziemnik jest otwarty sygnalizuje to biały wskaźnik uziemnika. 
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Załączenie rozłącznika 

1) Sprawdź sprawność wkładek bezpiecznikowych. 

2) Upewnij się, czy uziemnik jest otwarty, sygnalizuje to biały wskaźnik uziemnika 

 

3) Włóż drążek napędu w gniazdo oznaczone „ ” w taki sposób, aby zaczep na drążku 

wszedł w wycięcie w gnieździe oznaczone „O” i dopchnij go do oporu. 

4) Pokonując opór sprężyny, obróć drążek napędu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 

zgodnie z kierunkiem strzałki „I”. 
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5) Rozłącznik jest załączony sygnalizuje to czarny wskaźnik rozłącznika. 
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Rozłączanie rozłącznika 

1) Włóż drążek napędu w gniazdo oznaczone „ ” w taki sposób, aby zaczep na drążku 

wszedł w wycięcie w gnieździe oznaczone „I” i dopchnij go do oporu. 

 

2) Obróć drążek przeciwnie do ruchów wskazówek zegara, zgodnie z kierunkiem strzałki 

„0”. 

 

3) Rozłącznik jest rozłączony sygnalizuje to biały wskaźnik rozłącznika. 
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Jeżeli rozłączenie rozłącznika nastąpiło w wyniku przepalenia wkładki (sygnalizuje to 

czerwony wskaźnik optyczny na płycie napędu pola transformatorowe- go) należy: 

- włożyć drążek napędu w gniazdo oznaczone  „ ” w taki sposób, aby za-czep   na   drążku   wszedł   

w      wycięcie   w   gnieździe   oznaczone   „I”     i dopchnij go do oporu. 

- obrócić   drążek   przeciwnie   do   ruchów   wskazówek   zegara    zgodnie  z kierunkiem strzałki „0" i 

wyjąć drążek napędu z gniazda, 

- zamknąć uziemnik, 

- usunąć przyczynę przepalenia wkładki (lub wkładek), 

 otworzyć pokrywę maskującą przedział bezpieczników oraz wymienić komplet wkładek zgodnie z 

instrukcją umieszczoną na wewnętrznej stronie pokrywy maskującej przedział bezpieczników, 

 - zamknąć pokrywę maskującą przedział bezpieczników, 

- otworzyć uziemnik, 

- załączyć rozłącznik. 
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Zamykanie uziemnika 

 

1) Upewnij się, że rozłącznik jest rozłączony, sygnalizuje to biały wskaźnik rozłącznika. 

2)  Sprawdź brak napięcia na kablu zasilającym przy pomocy sygnalizatora kontroli faz, 

zamontowanego na obudowie rozłącznika. Wyświetlacz LCD wygaszony. 

 

3) Włóż drążek napędu w gniazdo oznaczone „ ” w taki sposób, aby zaczep na drążku 

wszedł w wycięcie w gnieździe oznaczone „O” i dopchnij drążek do oporu. 

4) Energicznym ruchem obróć drążek przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, zgodnie z 

kierunkiem strzałki „ ”. 

 

5) Uziemnik jest zamknięty sygnalizuje to czerwony wskaźnik uziemnika. 
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c) Obsługa pola pomiarowego 

 

Otwieranie maskownicy pola 

1) Upewnij się o braku napięcia w torze głównym przy pomocy wskaźnika obecności 

napięcia, zamontowanego na obudowie pola pomiarowego. Wyświetlacz LCD 

powinien być wygaszony (0). 

2) Zerwać plombę, a następnie odkręcić śrubki blokady, w celu odblokowania 

maskownicy. 

3) Pewnie chwycić za uchwyt maskownicy, podnieść ją lekko do góry, a następnie po- 

ciągnąć do siebie. 

Zamykanie maskownicy pola pomiarowego przeprowadzić w odwrotnej kolejności. 
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Wymiana wkładek bezpiecznikowych zabezpieczających przekładniki napięciowe 

UWAGA 

Przed przystąpieniem do wymiany wkładek upewnić się o braku napięcia w torze głównym 

pola pomiarowego. Należy stosować wyłącznie wysokonapięciowe wkładki topikowe o 

odpowiednio dobranych parametrach. Wymianę wkładek bezpiecznikowych zaleca się 

prowadzić w rękawicach ochronnych. 

Do zabezpieczania przekładników napięciowych stosowane są standardowe wkładki 

bezpiecznikowe wg normy PN-EN 60282. Wkładkę bezpiecznikową do zabezpieczania 

przekładnika napięciowego, należy przede wszystkim dobierać w zależności od mocy oraz 

napięcia znamionowego na uzwojeniu pierwotnym przekładnika. Napięcie znamionowe 

bezpiecznika powinno być równe lub większe od (międzyfazowego) napięcia znamionowego 

na uzwojeniu pierwotnym przekładnika. 

Zdemontować maskownicę pola pomiarowego. 

1) Ostrożnie wysunąć przepalone wkładki bezpiecznikowe z uchwytów stykowych. 

2) Zainstalować nowe wkładki w uchwytach stykowych. 

Należy wymienić cały komplet wkładek na nowe - wszystkie trzy sztuki, a nie tylko uszkodzoną. 

3) Zamknąć i zablokować maskownicę pola. 
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d) Wymiana wkładek bezpiecznikowych 

UWAGA 

Należy stosować wyłącznie wysokonapięciowe wkładki topikowe wyposażone w ogranicznik 

temperatury. 

1) Zdjąć pokrywę przedziału kablowego 

 

2) Podnieść rączki pokryw tub bezpiecznikowych 
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3) Odkręcić pokrywę zgodnie z kierunkiem strzałki 

 

4) Wysunąć pokrywy żywiczne łącznie z wkładkami bezpiecznikowymi z tub izolacyjnych 

(gniazd) 
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5) Odkręcić pokrętła przy uchwycie blokujące wkładkę bezpiecznikową w pokrywie 

bezpiecznikowej 

 

6) Wyciągnąć wkładkę, sprawdzić przyczynę przepalenia wkładki oraz usunąć 

ewentualną awarię 
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7) Zamontować sprawną wkładkę wybijakiem (wskaźnik „Striker”) w kierunku pokrywy 

 

8) Zablokować wkładkę bezpiecznikową dokręcając równomiernie pokrętła przy 

uchwycie 
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9) Wsunąć pokrywy żywiczne łącznie z wkładkami bezpiecznikowymi do tub izolacyjnych 

(gniazd) 

 

UWAGA 

Nie dogniatać styków do wkładki w pokrywie bezpiecznikowej – GROZI 

USZKODZENIEM ROZDZIELNICY 
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10) Zablokować pokrywy obracając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara 

 

11) Opuścić rączki pokryw tub bezpiecznikowych 

12) Założyć pokrywę przedziału kablowego 
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5. Zasady postepowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy stacji 

transformatorowej 
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia któregoś z urządzeń zainstalowanych w stacji należy w 

pierwszej kolejności wyeliminować z pracy to urządzenie w taki sposób, aby związane z tym 

ograniczenia w zasilaniu ładowarek autobusowych były minimalne. W razie stwierdzenia uszkodzenia 

lub podejrzenia uszkodzenia rozłącznika (wyłącznika), np. wycieku gasiwa lub czynnika izolującego, 

nie należy za pomocą tego rozłącznika przerywać prądu obciążenia. Prąd obciążenia należy wyłączyć 

za pomocą rozłącznika liniowego RL1 w polu numer 8 stacji MPK (pole zasilające linie kablową w 

kierunku stacji MPK Nr 2).  

W przypadku obniżenia poziomu gazu SF6 w rozdzielnicy SN poniżej dopuszczalnej wartości (strefa 

czerwona) należy niezwłocznie poinformować serwis producenta rozdzielnicy. Nie należy wykonywać 

żadnych czynności łączeniowych w rozdzielnicy, a prąd obciążenia należy wyłączyć za pomocą innego 

łącznika usytuowanego bliżej źródła zasilania. W przypadku wystąpienia pożaru w stacji należy przede 

wszystkim w pierwszej kolejności wyłączyć stację w rozdzielnicy SN zainstalowanej w stacji MPK – 

pole RL1 numer 8, zawiadomić straż pożarną, a następnie przystąpić do gaszenia ognia używając 

dostępnych gaśnic śniegowych GS 5x B/E oraz kocy mineralnych. W przypadku niemożliwości 

wyłączenia urządzeń spod napięcia dopuszcza się gaszenie urządzeń będących pod napięciem przy 

użyciu wyżej wymienionych gaśnic śniegowych z zachowaniem wymaganej odległości: 

- minimum 1,12 m – dla urządzeń o najwyższym napięciu pracy od 3 do 10 kV włącznie 

- minimum 1,16 m - dla urządzeń o najwyższym napięciu pracy od 15 do 20 kV włącznie 

Niniejsze odległości należy rozumieć w ten sposób, że żadna część ciała osoby gaszącej ani żadna 

część urządzenia gaśniczego (zwłaszcza prądownica gaśnicy itp.) nie może się znaleźć bliżej od 

urządzenia pod napiciem, niż wyżej wymienione.   
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6. Wymagania w zakresie eksploatacji stacji transformatorowej oraz 

terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów 
 

a) Wymagania ogólne 

Eksploatacja stacji obejmuje zagadnienia związane z: 

- przeprowadzaniem okresowych oględzin, przeglądów, prób, pomiarów i badań oraz 

przeprowadzeniem prac doraźnych, 

- ocenę stanu technicznego stacji, 

- prowadzeniem dokumentacji technicznej i prawnej, 

- przekazaniem do remontu lub wycofywaniem z eksploatacji, 

Eksploatację należy prowadzić w taki sposób, aby zapewnić w szczególności: 

- bezpieczna pracę sieci zasilającej, 

- zdolność do przetwarzania i dystrybucji energii w sposób ciągły i niezawodny, 

- dotrzymywanie parametrów i warunków umożliwiających dostarczanie energii elektrycznej o jakości 

wymaganej w odrębnych przepisach mającej wpływ na pracę zasilanych urządzeń (ładowarek 

autobusowych), 

- estetykę stacji oraz otoczenia, 

- bezpieczeństwo obsługi, otoczenia i wymagania ochrony środowiska. 

 

b) Dokumentacja prawna i techniczna 

Dokumentacja prawna stacji powinna zawierać w szczególności: 

- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, 

- prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia, 

- projekt budowlany, 

- dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z nieruchomości, 

- uzgodnienie usytuowania stacji z właściwymi instytucjami (protokół z narady koordynacyjnej), 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

Dokumentacja techniczna powinna obejmować w szczególności: 

- dokumentacje powykonawczą, 

- dokumentację fabryczną urządzeń zabudowanych w stacji w tym: świadectwa, karty gwarancyjne, 

fabryczne instrukcje obsługi, opisy techniczne 

- dokumentację eksploatacyjną. 

Dokumentacja eksploatacyjna powinna obejmować w szczególności: 
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- dokumenty przyjęcia do eksploatacji, w tym protokół odbioru oraz protokoły prób, pomiarów i 

badań, 

- schemat ideowy z opisem typów urządzeń i podaniem układu zasilania stacji, 

- dokumenty dotyczące oględzin, przeglądów, napraw i remontów, w tym dokumenty dotyczące 

rodzaju i zakresu uszkodzeń i napraw, 

- protokoły zawierające wyniki przeprowadzonych badań, prób i pomiarów zarówno urządzeń jak też 

pomiarów napięć i prądów prowadzonych podczas eksploatacji stacji, 

- dokumenty z przeprowadzonej oceny stanu technicznego. 

c) Oględziny 

Stan techniczny urządzeń stacji, jej zdolność do dalszej pracy oraz warunki eksploatacji powinny być 

kontrolowane i oceniane na podstawie wyników przeprowadzonych okresowo oględzin i przeglądów 

poszczególnych urządzeń stacji. Oględziny stacji powinny być wykonywane bez wyłączenia napięcia. 

Oględziny okresowe należy przeprowadzić nie rzadziej niż raz w roku. Niezależnie od oględziny 

okresowych, oględziny należy przeprowadzić również w przypadku gdy urządzenia zostały wyłączone 

po zadziałaniu zabezpieczeń. 

Podczas przeprowadzania oględzin stacji należy sprawdzić: 

- stan napisów informacyjnych, ostrzegawczych oraz zgodność oznaczeń z dokumentacją techniczną, 

- stan transformatora, ograniczników przepięć i baterii kondensatorów, 

- stan techniczny łączników i ich napędów, 

- stan torów prądowych, izolatorów i głowic kablowych,  

- działanie oświetlenia stacji, 

- stan przewodów i osprzętu ochrony przeciwporażeniowej, 

- stan wentylacji i warunków chłodzenia oraz zanieczyszczenie pomieszczeń, 

- stan otoczenia stacji, 

- stan zewnętrzny stacji prefabrykowanej, dachu, drzwi, zamknięć, 

- stan sprzętu ochronnego i przeciwpożarowego. 

Stan techniczny rozdzielnicy TPM, jej zdolności do dalszej niezawodnej pracy oraz warunki 

eksploatacji powinny być kontrolowane i oceniane na podstawie wyników przeprowadzonych 

okresowo oględzin i przeglądów poszczególnych urządzeń stacji. Wyniki oględzin i przeglądów należy 

odnotować w dokumentacji eksploatacyjnej. Przy prowadzeniu oględzin nie wymaga się wyłączania 

napięcia. Oględziny okresowe należy przeprowadzić nie rzadziej niż raz na 5 lat. 

Niezależnie od oględzin okresowych, oględziny należy przeprowadzić w przypadku, gdy urządzenia te 

zostały trwale wyłączone po zadziałaniu zabezpieczeń lub podczas pomiarów obciążeń i napięć. 

Podczas prowadzenia oględzin należy sprawdzić: 

- zgodność układu stacji z ustalonym pro- gramem pracy; 

- stan łączników układów automatyki i zabezpieczeń z aktualnym układem połączeń; 
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- stan napisów i oznaczeń informacyjno – ostrzegawczych; 

- gotowość ruchową przyrządów pomiarowych rejestrujących zakłócenia oraz stan układów 

sygnalizacji automatyki i zabezpieczeń; 

- stan napędów, łączników, izolatorów i głowic kablowych; 

- poziom gazu SF6 w rozdzielnicy SN wg pkt. 9.2; 

- działanie zespołów awaryjnego zasilania urządzeń teletechnicznych, wymienić baterie w sprzęcie 

zabezpieczeniowym i kontrolno-pomiarowym; 

- wskazania przyrządów pomiarowych rejestrujących liczby zadziałań ograniczników wyłączników, 

przełączników zaczepów i układów automatyki; 

- stan fundamentów, kanałów kablowych, konstrukcji wsporczych, kabli, przewodów i ich osprzętu; 

d) Prace doraźne 

Prace doraźne obejmują likwidację zagrożeń i usterek (np. czyszczenie izolacji, poprawa połączeń 

elektrycznych itp.) oraz zabiegi poprawiające stan techniczny poszczególnych elementów stacji w 

okresie między kolejnymi przeglądami lub remontami. 

Podstawą do wykonywania prac doraźnych winny być wyniki oględzin, badań, prób i pomiarów oraz 

informacje o uszkodzeniach i zakłóceniach. 

e) Przeglądy 

Przegląd stacji polega na kompleksowym wykonaniu zabiegów diagnostycznych (pozwalających na 

możliwie pełną ocenę stanu technicznego poszczególnych jej elementów) oraz prac odtwarzających 

sprawność eksploatacyjną stacji.  

Terminy i zakresy przeglądów stacji powinny wynikać z przeprowadzonych oględzin oraz oceny stanu 

technicznego obiektu. 

Przegląd urządzeń stacji obejmuje w szczególności: 

- dokładne oględziny opisane powyżej, 

- pomiary, próby i badania eksploatacyjne określone w tabeli poniżej, 

- sprawdzenie działania łączników oraz ich stanu technicznego, 

- sprawdzenie ciągłości i stanu połączeń głównych torów prądowych, 

- sprawdzenie stanu osłon, blokad, zamknięć, 

- naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów ochrony przeciwprzepięciowej, 

przeciwporażeniowej oraz innych elementów stacji, 

- usunięcie innych zauważonych usterek. 
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Nazwa urządzenia Rodzaj pomiarów i prób 
eksploatacyjnych 

Wymagania techniczne Termin wykonani 

Transformatory olejowe 
o mocy 0,1 do 1,6 MVxA 

Pomiar rezystancji 
izolacji oraz wskaźników 
R60/R15 

Rezystancja izolacji nie 
mniejsza niż 35 MΩ. 
Wskaźnik R60/R15 nie 
mniejszy niż 1.15. 

Nie rzadziej niż co 5 lat 

Obwody wtórne. Układy 
elektroenergetycznej 
automatyki 
zabezpieczeniowej 

Pomiar rezystancji 
izolacji 

Rezystancja izolacji nie 
mniejsza niż 1 MΩ, z tym 
że dla każdego z 
elementów 
wchodzących w skład 
obwodów nie mniejsza 
niż 10 MΩ  

Nie rzadziej niż co 5 lat 

Sprawdzenie wartości 
nastawionych 

Dokładność do 5% przy 
zasilaniu napięciem 
pomocniczym w zakresie 
0,8-1,1Unom 

Sprawdzenie 
funkcjonalne 

Zgodnie z przyjętym 
programem działania 
układu EAZ 

Nie rzadziej niż raz w 
roku 

Obwody wtórne. Układy 
pomiarowo - ruchowe 

Pomiar rezystancji 
izolacji 

Rezystancja izolacji nie 
mniejsza niż 1 MΩ, z tym 
że dla każdego z 
elementów 
wchodzących w skład 
obwodów nie mniejsza 
niż 10 MΩ  

Nie rzadziej niż co 5 lat 

Sprawdzenie 
parametrów ruchowych 

Dokładność do 2,5% 

Obwody wtórne. Układy 
rejestrujące 

Pomiar rezystancji 
izolacji 

Rezystancja izolacji nie 
mniejsza niż 1 MΩ, z tym 
że dla każdego z 
elementów 
wchodzących w skład 
obwodów nie mniejsza 
niż 10 MΩ  

Nie rzadziej niż co 5 lat 

Sprawdzenie 
funkcjonalne działania i 
rejestracji 

Zgodnie z przyjętym 
programem działania 
układów rejestrujących. 

Nie rzadziej niż raz w 
roku 

Obwody wtórne. Układ 
sterowania i sygnalizacji 

Pomiar rezystancji 
izolacji 

Rezystancja izolacji nie 
mniejsza niż 1 MΩ, z tym 
że dla każdego z 
elementów 
wchodzących w skład 
obwodów nie mniejsza 
niż 10 MΩ  

Nie rzadziej niż co 5 lat 

Sprawdzenie 
funkcjonalne 

Zgodnie z przyjętym 
programem działania 
układów sterowania i 
sygnalizacji 

Nie rzadziej niż raz w 
roku 

Ochrona 
przeciwporażeniowa w 
rozdzielnicach o napięciu 
znamionowym wyższym 
od 1 kV, a niższym niż 
110 kV 

Pomiar rezystancji 
uziemienia 

Zgodnie z przepisami w 
sprawie ochrony 
przeciwporażeniowej 

Nie rzadziej niż co 10 lat 

Pomiar napięcia rażenia 
dotykowego i krokowego 
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Ochrona 
przeciwporażeniowa w 
instalacjach o napięciu 
znamionowym do 1 kV 

Pomiar napięć i obciążeń Zgodnie z przepisami w 
sprawie obciążeń 
prądem przewodów o 
kabli 

Nie rzadziej niż co 5 lat, 
w miarę możliwości w 
okresie największego 
obciążenia 

Sprawdzenie 
skuteczności działania 
środków ochrony 
przeciwporażeniowej 

Zgodnie z przepisami w 
sprawie ochrony 
przeciwporażeniowej 

Nie rzadziej niż co 5 lat 

Pomiar rezystancji 
uziemień roboczych i 
ochronnych 

Sprawdzenie ciągłości 
przewodów ochrony 
przeciwporażeniowej 

Pomiar rezystancji 
izolacji przewodów 
roboczych instalacji 

Odpowiadające 
wymaganiom przy 
przyjmowaniu instalacji 
do eksploatacji  

Nie rzadziej niż co 5 lat 

 

Przegląd rozdzielnicy TPM wykonuje się po wyłączeniu spod napięcia całej stacji lub jej części. 

Przegląd może być wykonywany oddzielnie dla poszczególnych pól. Terminy i zakresy przeglądów 

stacji powinny wynikać z przeprowadzonych oględzin nie rzadziej, niż co 10 lat i powinny obejmować: 

- dokładne oględziny opisane powyżej; 

- sprawdzenie ciągłości przewodów uziemiających; 

- pomiary i próby eksploatacyjne; 

- sprawdzenie działania układów zabezpieczeń, automatyki, telemechaniki i sygnalizacji; 

- sprawdzenie działania i współpracy łączników oraz ich stanu technicznego; 

- sprawdzenie ciągłości i stanu połączeń głównych torów prądowych; 

- sprawdzenie stanu osłon, blokad i innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo pracy; 

- konserwacje i naprawy. 

Ponadto, o ile szczegółowe przepisy nie stanowią  inaczej,   należy   nie   rzadziej   niż   raz   na   10 lat 

wykonać: 

- pomiar rezystancji uziemień: roboczych, ochronnych i odgromowych, 

- pomiar napięcia rażenia dotykowego i krokowego w rozdzielnicach o napięciu znamionowym 1kV i 

wyższym. 

f) Remonty 

Remonty stacji przeprowadza się w terminach i zakresach wynikających z dokonanej oceny stanu 

technicznego, uwzględniając spodziewane efekty techniczno-ekonomiczne planowanych remontów. 

g) Ocena stanu technicznego 

Przy dokonywaniu oceny stanu technicznego stacji uwzględnia się w szczególności: 

- wyniki oględzin, przeglądów, prób, pomiarów i badań eksploatacyjnych, 
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- dane o uszkodzeniach i zakłóceniach w pracy, 

- wymagania określone w dokumentacji fabrycznej, 

- wymagania wynikające z warunków eksploatacji, 

- wiek stacji oraz zakresy i terminy wykonanych zabiegów eksploatacyjnych, napraw i remontów, 

- warunki wynikające z planowanej rozbudowy stacji, 

- warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 

- warunki ochrony środowiska naturalnego. 

Oceny stanu technicznego stacji należy dokonywać nie rzadziej niż raz na 5 lat, a jej wyniki należy 

odnotować w dokumentacji eksploatacyjnej stacji. 

h) Konserwacja rozdzielnicy TPM 

Konserwację rozdzielnicy SN typu TPM zaleca się wykonać po każdym przeglądzie. Zakres konserwacji 

obejmuje: 

- kontrolę mechanizmów napędowych (zapylenie, korozja), 

- wykonanie cyklu załącz – wyłącz we wszystkich polach, 

- oczyszczenie osłon, elementów izolacyjnych, wskaźników uziemienia z pyłu, kurzu; 

- uzupełnienie uszkodzonych powłok ochronnych; 

- wymianę baterii w sprzęcie zabezpieczeniowymi kontrolno- pomiarowym w czasie każdych 

oględzin. 

Uzupełnienie gazu SF6 w rozdzielnicy TPM nie jest konieczne. Jednak, jeżeli rozdzielnica zostałaby 

zniszczona przez przypadkowe uderzenie, które spowodowałoby uszkodzenie izolatora 

przepustowego, zaworu bezpieczeństwa, rozdzielnica musi być odesłana do producenta. 

UWAGA 

Jest surowo zabronione, aby ktokolwiek próbował otwierać rozdzielnicę za pomocą wiertarki, 

palnika lub innych przyrządów. W takich przypadkach użytkownik traci gwarancję. 

i) Okres eksploatacji wyrobu 

Rozdzielnica została wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62271-200. Przewidywany czas 

eksploatacji w normalnych warunkach pracy, wewnątrz pomieszczeń wynosi 30 lat. Roz- dzielnice 

TPM napełnione są gazem SF6 o nominalnym ciśnienie bezwzględnym 125 kPa (0,125 MPa) przy 

temperaturze20OC. W rozdzielnicy TPM ubytek gazu SF6 jest < 0,1% i nie wymaga dopełnienia przez 

cały okres eksploatacji. 
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7. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przepisów przeciwpożarowych 
a) Podstawowe wymagania BHP 

Do pracy przy obsłudze stacji może przystąpić pracownik przeszkolony w zakresie BHP i ochrony 

przeciwpożarowej, zapoznany z instrukcją eksploatacji oraz posiadający aktualne orzeczenie lekarskie 

i świadectwo kwalifikacyjne. Osoby zatrudnione przy obsłudze stacji zobowiązane są do przestrzegania 

przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ochrony przeciwpożarowej. 

Prace w stacji transformatorowej należy wykonywać w odzieży roboczej lub ochronnej przystosowanej 

do istniejących warunków pracy, a także posługiwać się sprzętem ochronnym, zabezpieczającym przed 

porażeniem prądem elektrycznym, oparzeniami oraz innymi obrażeniami. Używany sprzęt ochronny 

powinien być sprawny oraz poddawany, zgodnie z dokumentacją producenta, odpowiednimi normami 

i rozporządzeniami: 

- kontrolom okresowym, 

- badaniom okresowym, obejmującym własności elektryczne i mechaniczne. 

Urządzenia stacji a w szczególności przyrządy pomiarowe, sprzęt elektroizolacyjny powinny być 
utrzymane w należytym stanie technicznym, zapewniającym bezpieczeństwo obsługi. 

Zabrania się obsługi stacji będąc w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków 
odurzających. 

Do obsługi stacji stosować tylko sprawne narzędzia. 

 

b) Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

 

Zgodnie z Polską Normą PN-EN 62271-202:2010 [2], materiały użyte w konstrukcji stacji 

transformatorowej prefabrykowanej powinny posiadać minimalny poziom odporności na ogień 

pojawiający się wewnątrz lub na zewnątrz stacji. W wytrzymałości ogniowej uwzględniana jest tylko 

reakcja na ogień. Dopuszcza się rozważanie odporności na ogień, według lokalnych przepisów, co jest 

przedmiotem między wytwórcą i użytkownikiem. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [6], w dziale VI („Bezpieczeństwo pożarowe”) 

stacje transformatorowe zaliczane są do budynków grupy PM.  

Dla stacji typu MRw-bpp 15/1000-2 gęstość obciążenia ogniowego Qd wynosi: 

- dla transformatora olejowego o mocy 1000kVA – 2367 MJ/m2. 

- dla transformatora suchego <500 MJ/m2 

Materiały tradycyjne używane do konstrukcji obudów stacji transformatorowych, które uważane są 

za niepalne to: beton, metal (stal, aluminium, itp.), tynk, wata szklana lub wełna mineralna. Materiały 

z których jest zbudowana stacja transformatorowa nie rozprzestrzeniają ognia. 

Elementy obudowy posiadają klasę odporności ogniowej odpowiednio do ich klasy odporności 

pożarowej i nie rozprzestrzeniają ognia – trzy ściany i dach – REI 120. 

Aby ochrona przeciwpożarowa stacji była skuteczna niezbędne jest wyposażenie jej w niezbędne 

elementy systemu ochrony przeciwpożarowej oraz stosowanie się do podstawowych zaleceń  

i zakazów. 

Elementami systemu ochrony przeciwpożarowej w stacji są: 
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- zabezpieczenie przed wejściem niepowołanych osób do stacji, 

- ściany i stropy przeciwpożarowe, 

- wentylacja pomieszczeń, 

- przegrody przeciwpożarowe, 

- znaki bezpieczeństwa i oznaczenia elementów ochrony przeciwpożarowej, 

- podręczny sprzęt gaśniczy. 

Podręczny sprzęt gaśniczy do używania na terenie stacji stanowią gaśnice śniegowe, które 

przeznaczone są do gaszenia w zarodku pożarów cieczy palnych (np. oleje transformatorowe), gazów 

(np. metan, propan, acetylen) oraz pożarów urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem 

do 123 kV. Gaśnice śniegowe (GS 5x B/E – wersja energetyczna do 123 kV – min 2 szt. w stacji) 

znajdują się w pomieszczeniu rozdzielnicy SN i nN, komory transformatorowej. 

Wykaz podręcznego sprzętu gaśniczego wraz z instrukcją posługiwania się sprzętem gaśniczym 

powinny znajdować się pomieszczeniu stacji. 

Wszystkie występujące w stacji elementy systemu ochrony przeciwpożarowej powinny być 

poddawane cyklicznym oględzinom, pomiarom i przeglądom oraz sprawdzeniom zgodnych  

z wymaganiami producentów. 

Aby ograniczyć zagrożenie pożarowe w stacji należy stosować następujące zalecenia i zakazy: 

- na terenie stacji elektroenergetycznej należy utrzymywać porządek, 

- nie należy wykonywać jakichkolwiek połączeń prowizorycznych, nieosłoniętych, zagrażających 

bezpośrednio obsłudze lub eliminujących właściwą pracę urządzeń, 

- nie należy układać przewodów i instalować urządzeń na materiałach palnych lub w ich pobliżu, 

- zabrania się: 

• wypalania suchej trawy w obrębie stacji, 

• używania urządzeń gaśniczych i sprzętu pożarniczego do innych celów niż jest przeznaczony, 

• zastawiania, przestawiania lub uniemożliwiania skorzystania lub dostępu do sprzętu 

przeciwpożarowego, 

• używania otwartego ognia, palenia tytoniu w miejscach gdzie występuje zagrożenie 

pożarowe, 

• użytkowania elektrycznych urządzeń grzewczych, ustawianych na podłożu palnym,  

z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta, 

• przechowywania materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od: 

urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury 

przekraczającej 100°C, 

linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów 

odprowadzających zwody ochrony odgromowej (szczególnie przy wejściach do budynków), 

• rozgrzewania za pomocą otwartego ognia np. smoły i innych materiałów w odległości 

mniejszej niż 5 metrów od stacji, 

• ograniczania dostępu do: 
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urządzeń przeciwpożarowych, 

tablic rozdzielczych prądu elektrycznego na stacjach elektroenergetycznych związanych  

z bezpieczeństwem pożarowym, 

• zatykania w sposób trwały (np. na okres zimowy) kratek wentylacji grawitacyjnej (naturalnej). 

 
Wykaz podręcznego sprzętu przeciwpożarowego 

 

 

Rodzaj sprzętu 

Lokalizacja sprzętu gaśniczego  

Łącznie 

w 

stacji 

Część wnętrzowa 

Stanowiska 

Rozdzielnia 

SN i NN 

TRAFO 

1 Razem 

Gaśnica śniegowa GS 5x B/E 1 1 2 

Koc gaśniczy szklany 1 1 2 
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8. Identyfikacja zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz 

środowiska naturalnego związanych z eksploatacją stacji 

transformatorowej oraz zasady postepowania pozwalające na 

eliminację podanych zagrożeń 
 

a) Identyfikacja zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego 

Prace eksploatacyjne stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub 

życia ludzkiego zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 1830 z późn. zm.). 

Do prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych, stwarzających możliwość wystąpienia 

szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, zalicza się w szczególności prace: 

- z zakresu konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowe, wykonywane w pobliżu 

nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem, 

- z zakresu konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowe przy urządzeniach 

elektroenergetycznych odłączonych spod napięcia, lecz uziemionych w taki sposób, że żadne z 

uziemień nie jest widoczne z miejsca wykonywania pracy, 

- w wykopach lub na wysokości, 

- z zakresu konserwacji, remontów, kontrolno-pomiarowe, wykonywane przy urządzeniach 

elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem, z wyłączeniem prac wykonywanych stale 

przez osoby upoważnione w ustalonych miejscach pracy na podstawie instrukcji eksploatacji, 

- związane z identyfikacją i przecinaniem kabli elektroenergetycznych. 

Pracodawca ustala i aktualizuje szczegółowy wykaz powyższych prac z uwzględnieniem przepisów 

wydanych na podstawie art. 23715 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz wyników 

identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami, które mogą wystąpić 

podczas wykonywania prac. 

Poleceniodawca odpowiedzialny jest za identyfikację zagrożeń związanych  

z pracami eksploatacyjnymi na stacjach oraz za określenie środków ochronnych je likwidujących lub 

ograniczających. 

Prace i czynności niezaliczone do szczególnie niebezpiecznych mogą być wykonywane jednoosobowo. 

Należą do nich: 

- zdalne sterowanie łącznikami, 

- prace porządkowe, oględziny i kontrolę pracy urządzeń strefie określonej w IOBP, 

- odczyty wskazań i przyrządów pomiarowych i sygnalizacji, 

- wymiana wkładek topikowych oraz źródeł światła, 

- inne prace wykonywane wg instrukcji stanowiskowych. 
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b) Identyfikacja zagrożeń dla środowiska naturalnego 

Urządzenia elektroenergetyczne mogą stwarzać zagrożenia dla środowiska: 

- Emisja promieniowania elektromagnetycznego: 

Urządzenia elektroenergetyczne wytwarzają promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące o 

częstotliwości 50 Hz. Dopuszczalne wartości natężenia pola elektrycznego oraz magnetycznego 

podane są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448). 

- Emisja hałasu: 

W przypadku stacji SN/nN głównym źródłem hałasu są transformatory i urządzenia układu chłodzenia 

- wentylatory.  

Zagadnienia dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku uregulowane zostały w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 z późn. zm.). 

- Wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne: 

W trakcie prowadzenia prac eksploatacyjnych i w stanach awaryjnych wytwarzane są odpady. 

Odpady należy magazynować w miejscach do tego wyznaczonych w celu przekazania ich do dalszej 

utylizacji. 

- Zanieczyszczenie środowiska gruntowo – wodnego substancjami ropopochodnymi: 

Stacja transformatorowa swym rozwiązaniem nie stanowi zagrożenia ekologicznego. W podłodze 

komory transformatorowej znajduje się otwór, przez który może być odprowadzany olej w przypadku 

wycieku awaryjnego do szczelnej misy olejowej znajdującej się w prefabrykowanym fundamencie. 

Może ona pomieścić 100% zawartości oleju transformatorowego. Po wycieku oleju do misy olejowej, 

należy go usunąć za pomocą pompy lub czerpaka, uprzednio demontując jednostkę 

transformatorową. Operacje należy wykonać z wnętrza komory transformatorowej.  

Wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne 

pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych wprowadzane do wód 

lub do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800). 

 

c) Wykaz sprzętu BHP 

 

 

Rodzaj sprzętu 

Lokalizacja sprzętu gaśniczego Łącznie 

w 

stacji 
Część wnętrzowa 

Stanowiska 

Rozdzielnia 

SN i NN 

TRAFO 

1 Razem 

Uziemiacz U3-O/P-3/1-13-50 1 szt.  1 szt. 
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Uziemiacz uniwersalny dla 

wielkości 00, 1, 2, 3 
2 kpl.  2 kpl. 

Drążek izolacyjny UDI-20-B 1 szt.  1 szt. 

Uchwyty manewrowe do drążka 

UDI ZO, ZU, ZL 
1 kpl.  1 kpl. 

Wskaźnik akustyczno – optyczny 

JWNd-12/36 kV 
1 szt.  1 szt. 

Wskaźnik akustyczno – optyczny 

JWNd-0,2/1 kV 
1 szt.  1 szt. 

Uchwyt do wkładek 

bezpiecznikowych z rękawem 

ochronnym 

2 szt.  2 szt. 

Rękawice ochronne 

elektroizolacyjne ELSEC 2,5 kV 
2 pary  2 pary 

Rękawice ochronne 

elektroizolacyjne ELSEC 20 kV 
2 pary  2 pary 

Rękawice skórzane  4 pary  4 pary 

Wkładki bawełniane 4 pary  4 pary 

Hełm ochronny elektroizolacyjny 

z osłoną twarzy 
2 szt.  2 szt. 

Półbuty elektroizolacyjne 20kV 2 pary  2 pary 

Chodnik elektroizolacyjny 20 kV 

o długości 1,5m i szerokości 1,1m 
1 szt.  1 szt. 

Tabliczka ostrzegawcza 

„Pod napięciem” 
15 szt.  15 szt. 

Tabliczka ostrzegawcza 

„Nie załączać” 
15 szt.  15 szt. 

Tabliczka ostrzegawcza 

„Uziemiono” 
3 szt.  3 szt. 

Tabliczka ostrzegawcza 

„Miejsce pracy” 
2 szt.  2 szt. 

Instrukcja BHP ogólna 1 szt.  1 szt. 

Instrukcja pierwszej pomocy 1 szt.  1 szt. 

Instrukcja ppoż. ogólna 1 szt.  1 szt. 

Instrukcja ratowania osób 

porażonych prądem 
1 szt.  1 szt. 

Apteczka z wyposażeniem 1 szt.  1 szt. 

Szafa na sprzęt BHP 1 szt.  1 szt. 
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9. Organizacja prowadzenia prac eksploatacyjnych 
a) Wymagania ogólne 

Prace eksploatacyjne prowadzi się zgodnie z instrukcją eksploatacji urządzenia 

elektroenergetycznego opracowana przez pracodawcę prowadzącego eksploatację. 

Pracodawca prowadzący eksploatację zapewnia bieżącą aktualizację instrukcji eksploatacji. 

Prace eksploatacyjne wykonują osoby upoważnione. Każda osoba upoważniona powinna posiadać w 

strefie pracy ważne świadectwo kwalifikacyjne. 

Dopuszcza się wykonywanie prac eksploatacyjnych przy urządzeniach lub grupach urządzeń 

elektroenergetycznych przez osoby niebędące osobami uprawnionymi: 

- w celu przyuczenia do zawodu z uwzględnieniem przepisów w sprawie zatrudniania 

młodocianych, 

- reprezentujące organy nadzoru, 

- prowadzące specjalistyczne prace serwisowe. 
Prace stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego 

oraz prace o zwiększony zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach takie jak: 

- prace przy układach pomiarowych, urządzeniach automatyki i zabezpieczeń oraz telesterowania 

znajdujących się pod napięciem lub wyłączonych i nieuziemionych – za  wyjątkiem   tych,   które  

mogą   być   wykonywane  jednoosobowo,  określonych  w instrukcjach wykonywania tych prac, 

- w czasie których konieczne jest zdjęcie uziemiaczy przenośnych (otwarcie uziemników) w strefie 

pracy, 

- przy wykonywaniu prób i pomiarów, z wyłączeniem prac wykonywanych stale przez upoważnione 

osoby w ustalonych miejscach (np. laboratoria, stacje prób), 

- czynności łączeniowe – za wyjątkiem tych, które mogą być wykonywane jednoosobowo, 

określone w instrukcji wykonywania tych czynności, 

powinny być wykonywane, przez co najmniej dwuosobowy zespół, w celu zapewnienia asekuracji.  

Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz w ich pobliżu mogą być wykonywane tylko 

przy zastosowaniu sprawdzonych metod i technologii.  

Zabronione jest: 

- eksploatowanie urządzeń elektroenergetycznych bez przewidzianych dla nich urządzeń 

ochronnych w rozumieniu ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- podczas oględzin urządzeń elektroenergetycznych wykonywanie jakichkolwiek prac 

wymagających zdejmowania osłon i barier ochronnych, otwierania celek, wchodzenia na 

konstrukcje oraz zbliżania się do  nieosłoniętych  części  urządzeń  znajdujących  się  pod  napięciem. 

 

b) Osoby odpowiedzialne za organizację i wykonywanie prac 

1. Poleceniodawca – osoba, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru: 

a. upoważniona przez  pracodawcę  prowadzącego  eksploatację  do  działań  związanych  z 

wydawaniem poleceń, w tym podejmowania decyzji o wykonaniu prac bez polecenia, na 

podstawie instrukcji, 

b. odpowiedzialna za identyfikację zagrożeń związanych z pracą oraz określenie środków 

ochronnych je likwidujących lub ograniczających, podjęcie decyzji o wykonaniu pracy oraz 

sporządzenie i przekazanie polecenia pisemnego, jeżeli jest wymagane. 
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2. Koordynujący – osoba, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru: 

a. upoważniona przez pracodawcę  prowadzącego  eksploatację  do  działań  związanych  z 

koordynacją prac, 

b. odpowiedzialna za realizację działań związanych ze skoordynowaniem wykonania pracy z 

ruchem urządzeń elektroenergetycznych. 

3. Dopuszczający – osoba wyznaczona przez poleceniodawcę, posiadająca ważne świadectwo 

kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji: 

a. upoważniona przez pracodawcę prowadzącego eksploatację albo wykonawcę zewnętrznego do 

działań związanych z dopuszczeniem do prac, 

b. odpowiedzialna za realizację działań związanych z przygotowaniem i przekazaniem strefy pracy, 

zakończeniem pracy i likwidacją strefy pracy. 

4. Kierujący zespołem: 

a. osoba upoważniona, w danym zakresie wykonywanej pracy lub czynności, przez pracodawcę 
prowadzącego eksploatację, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku 
eksploatacji oraz umiejętności zawodowe i znajomość instrukcji obowiązujących u pracodawcy 
prowadzącego eksploatację w zakresie wykonywanej pracy, wyznaczona przez poleceniodawcę, 
jako bezpośrednio   odpowiedzialna   za   realizację   działań   związanych   z   rozpoczęciem i 
wykonywaniem prac eksploatacyjnych. 
W szczególności kierujący zespołem jest bezpośrednio odpowiedzialny za: 

- dobór osób do wykonania poleconej pracy, 

- egzekwowanie od członków zespołu stosowania właściwych środków ochrony indywidualnej, 

odzieży i obuwia oraz narzędzi i sprzętu, zapewnienie wykonania pracy w sposób bezpieczny, 

5. Członek zespołu: 

a. osoba upoważniona, w danym zakresie wykonywanej pracy lub czynności, przez pracodawcę 
prowadzącego eksploatację, posiadająca ważne  świadectwo  kwalifikacyjne   na   stanowisku   
eksploatacji   odpowiedzialna za wykonywanie pracy zgodnie z przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa pracy oraz stosowanie środków ochrony indywidualnej adekwatnych do 
występujących zagrożeń, 

6. Nadzorujący – osoba, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru, lub 

eksploatacji, upoważniona przez pracodawcę prowadzącego eksploatację lub wykonawcę 

zewnętrznego, wyznaczona przez poleceniodawcę, jako odpowiedzialna za: 

a. sprawdzenie przygotowania strefy pracy i przejęcie jej, jeżeli została przygotowana właściwie, 

b. zaznajomienie  nadzorowanych  osób  z  występującymi  zagrożeniami  w  strefie  pracy  i w jej 

bezpośrednim sąsiedztwie oraz z warunkami bezpiecznego wykonywania pracy, 

c. sprawowanie nadzoru nad zachowaniem wymaganych odstępów w powietrzu oraz 

nieprzekraczaniem wyznaczonej strefy pracy, przez osoby wykonujące prace lub sprzęt używany 

do wykonywania pracy, 

d. powiadomienie dopuszczającego lub koordynującego o zakończeniu pracy, podczas 

wykonywania prac w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych lub na terenie obiektów 

elektroenergetycznych przez osoby nieuprawnione. 

 

Organizując prace przy urządzeniach elektroenergetycznych lub w ich pobliżu zabrania się łączenia 

więcej niż dwóch funkcji jednocześnie. W przypadku prac wykonywanych na polecenie pisemne 

łączeniu nie mogą podlegać funkcje dopuszczającego i kierującego zespołem. 

Pracodawca prowadzący eksploatację prowadzi  wykazy   osób   upoważnionych,   o   których   mowa   

powyżej, a w szczególności do: wykonywania czynności łączeniowych, wykonywania prac bez 
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polecenia na podstawie instrukcji eksploatacji, wykonywania prac pod napięciem oraz posiadania 

kluczy do urządzeń elektroenergetycznych, zawierający: 

- imię i nazwisko osoby upoważnionej, 

- posiadane świadectwo/a kwalifikacyjne z podaniem numeru i daty ważności, 

- określenie okresu, na jaki upoważnienie zostało udzielone, 

- zakres upoważnienia. 

 

c) Podstawy wykonywania prac 

Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych, mogą być wykonywane: 

- na podstawie polecenia pisemnego, 

- bez polecenia, na podstawie instrukcji eksploatacji. 

Bez podstaw określonych powyżej mogą być wykonywane czynności związane z: 

- ratowaniem zdrowia lub życia ludzkiego lub środowiska naturalnego, 

- zabezpieczaniem przez osoby uprawnione mienia przed zniszczeniem. 

Na podstawie polecenia pisemnego należy wykonywać prace przy urządzeniach 

elektroenergetycznych oraz w ich pobliżu, stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego 

zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

Na podstawie polecenia pisemnego należy wykonywać również prace: 

- przy których poleceniodawca uzna, że warunki ich wykonywania wymagają polecenia pisemnego, 

- wykonywane przez wykonawców zewnętrznych, za wyjątkiem prac, dla których wymagania 

bezpieczeństwa w zakresie ich organizacji i wykonywania ustalono odrębnie na piśmie. 

 

e) Polecenie pisemne 

1. W pisemnym poleceniu wykonania pracy poleceniodawca powinien określić: 

a. osoby wyznaczone do organizowania oraz wykonania pracy: 

- imiennie kierującego zespołem, 

- imiennie nadzorującego i kierującego zespołem (w przypadku prac wymagających wyznaczenia 

nadzorującego), 

- imiennie lub stanowiskiem służbowym koordynującego, 

- imiennie dopuszczającego, jeżeli wchodzi w skład zespołu lub jest osobą wykonawcy 

zewnętrznego, 

- stanowiskiem służbowym dopuszczającego w pozostałych przypadkach. 

b. środki łączności, w przypadku prac wykonywanych przez wykonawców zewnętrznych (numery 

telefonów koordynującego, kierującego zespołem, nadzorującego oraz dopuszczającego o ile 

jest osobą wykonawcy zewnętrznego), 

c. liczbę osób upoważnionych i nieuprawnionych w zespole, z uwzględnieniem zapewnienia 

nadzoru nad osobami nieuprawnionymi, 

d. rodzaj i zakres prac do wykonania, 

e. strefę pracy – stacja, rozdzielnia, pole, pomieszczenie/pomieszczenia, urządzenie/urządzenia,  

linia  i   odcinek   linii,   kolejne   odcinki   lub   stanowiska   linii, w sposób wskazujący 

jednoznacznie strefę pracy i uniemożliwiający jej rozszerzenie, 

f. termin rozpoczęcia i zakończenia prac, 

g. warunki  i  środki  ochronne  niezbędne  do  zapewnienia  bezpiecznego  przygotowania  i 

wykonywania poleconych prac wynikających z zagrożeń występujących w strefie pracy  i jej 
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bezpośrednim sąsiedztwie: 

- realizowanych przy wyłączonym napięciu: 

• sposób uziemienia strefy pracy (urządzenia uziemione, nieuziemione, uziemienie 

jednostronne, uziemienie niewidoczne z miejsca wykonywania pracy), 

• przewidzieć zdjęcie uziemiaczy lub otwarcie uziemników oraz załączenie napięć 

sterowniczych oraz napięcia pierwotnego na czas prób i pomiarów, 

• wskazać nieosłonięte urządzenia lub ich części znajdujące się pod napięciem     w strefie 

pracy lub jej pobliżu oraz środki organizacyjne i techniczne eliminujące zagrożenia np. 

wyłączenie i uziemienie urządzeń lub zastosowanie sprzętu ochronnego w postaci 

przegród, osłon, ekranów lub obudów izolacyjnych, zachowanie odstępów, 

• wskazać skrzyżowania z liniami znajdującymi się pod napięciem, przewodami 

napowietrznej sieci trakcyjnej, drogami kolejowymi, wodnymi i kołowymi oraz środki  

organizacyjne   i   techniczne   eliminujące   zagrożenia   np.   wyłączenie i uziemienie linii, 

bramki zabezpieczające przed opadnięciem przewodu, wstrzymanie ruchu pojazdów, 

- realizowanych bez wyłączenia napięcia: 

• sprawdzenie stanu technicznego urządzeń, 

• zachowanie odstępów, 

• zablokowanie/odstawienie automatyki, 

- użycie sprzętu zmechanizowanego, rodzaj i ilość, 

h. załączniki do polecenia, np. schematy/szkice, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego, 

dokumentacja, 

i. przerwy w wykonywaniu prac, z określeniem rodzaju przerwy, „z likwidacją strefy pracy” lub 

„bez likwidacji strefy pracy”. 

 

Poleceniodawca może, w poleceniu pisemnym, dokonać zmiany uprzednio podanych terminów 

wykonania pracy oraz zmiany liczby osób w zespole. 

Po potwierdzeniu przez dopuszczającego i kierującego zespołem lub nadzorującego dopuszczenia 

do pracy podpisami w odpowiednich pozycjach polecenia pisemnego, jeżeli są wymagane dwa 

egzemplarze polecenia, dopuszczający przekazuje jeden egzemplarz kierującemu    zespołem     lub     

nadzorującemu,     a     drugi     egzemplarz     zatrzymuje u siebie. 

Po potwierdzeniu przez kierującego zespołem lub nadzorującego i dopuszczającego zakończenia 

pracy podpisami w odpowiednich pozycjach polecenia pisemnego, jeżeli są wymagane dwa 

egzemplarze polecenia, oba egzemplarze zatrzymuje dopuszczający. 

Po zakończeniu pracy i podpisaniu, kierujący zespołem lub nadzorujący przekazuje druk polecenia 

dopuszczającemu. 

Dopuszczający przekazuje poleceniodawcy druk (druki) zrealizowanego polecenia, bez zbędnej 

zwłoki. 

Poleceniodawca przechowuje druki poleceń pisemnych wystawionych oraz zrealizowanych przez 

okres 90 dni od daty zakończenia pracy. 

 

f) Zasady organizacji prac 

1. Skoordynowanie przez koordynującego wykonania prac z ruchem urządzeń 

elektroenergetycznych, obejmujące w szczególności: 

a. zapoznanie się z treścią  polecenia  pisemnego  lub  w  przypadku  wykonywania  prac na 

podstawie instrukcji eksploatacji, w tym instrukcji wykonywania prac, z zakresem prac, 
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warunkami i środkami ochronnymi, niezbędnymi do zapewnienia bezpiecznego przygotowania 

i wykonywania poleconych prac, 

b. określenie zakresu oraz kolejności wykonywania czynności łączeniowych związanych     z 

przygotowaniem i likwidacją strefy pracy, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo lub technologia 

wykonywania prac, 

c. wydanie zezwolenia dopuszczającemu na przygotowanie, przekazanie i likwidację strefy pracy, 

d. ustalenie kolejności prowadzenia prac, przerwania, wznowienia lub zakończenia prac, 

e. wydanie zezwolenia dopuszczającemu na uruchomienie urządzeń elektroenergetycznych, przy 

których była wykonywana praca, jeżeli w związku z jej wykonywaniem urządzenia te były 

wyłączone z ruchu, 

f. zapisanie powyższych informacji w dzienniku operacyjnym, 

2. Przygotowanie i przekazanie przez dopuszczającego strefy pracy oraz dopuszczenie do pracy 

obejmujące w szczególności: 

a. przekazanie koordynującemu treści polecenia pisemnego lub w przypadku wykonywania prac 

na podstawie instrukcji eksploatacji, w tym instrukcji wykonywania prac, zakresu prac, 

warunków i środków ochronnych, niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przygotowania i 

wykonywania poleconych prac, 

b. uzyskanie zezwolenia na dokonanie czynności łączeniowych, 

c. wyłączenie urządzeń z ruchu, jeżeli wymaga tego technologia lub bezpieczeństwo 

wykonywanych prac oraz ich zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem lub 

doprowadzeniem napięcia albo innych czynników powodujących zagrożenie, 

d. sprawdzenie, czy zostało usunięte napięcie (zagrożenie), 

e. zastosowanie wymaganych zabezpieczeń na wyłączonych urządzeniach lub na urządzeniach 

niewymagających wyłączenia zgodnie z technologią wykonywania prac, 

f. wygrodzenie stosownie do występujących potrzeb oraz oznaczenie strefy pracy znakami 

bezpieczeństwa, 

g. sprawdzenie świadectw kwalifikacyjnych  kierującego  zespołem oraz  członków  zespołu i 

nadzorującego (w przypadku, jeżeli został wyznaczony), 

h. w sposób udokumentowany udzielenie instruktażu oraz zapoznanie kierującego zespołem lub 

nadzorującego o zagrożeniach występujących w strefie pracy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie, 

i. sprawdzenie poprawności przygotowania strefy pracy oraz wskazanie zespołowi lub 

kierującemu/nadzorującemu strefy pracy, 

j. dopuszczenie do pracy, 

k. potwierdzenie zapoznania z zagrożeniami występującymi w strefie pracy i w jej bezpośrednim 

sąsiedztwie, udzielenia instruktażu dotyczącego tych zagrożeń oraz dopuszczenia do pracy 

podpisami przez dopuszczającego i kierującego zespołem lub nadzorującego (w przypadku, 

jeżeli został wyznaczony), w odpowiednich pozycjach polecenia pisemnego. W przypadku 

wykonywania pracy na podstawie instrukcji eksploatacji, w tym instrukcji wykonywania prac, 

potwierdzenie zapoznania z zagrożeniami występującymi w strefie pracy i w jej bezpośrednim 

sąsiedztwie, udzielenia instruktażu dotyczącego tych zagrożeń oraz dopuszczenia do pracy 

podpisami przy odpowiednim wpisie dokonanym przez dopuszczającego w dzienniku 

operacyjnym, 

l. poinformowanie koordynującego o realizacji ustaleń wynikających z powyższych punktów. 

3. Rozpoczęcie i wykonanie pracy przez kierującego zespołem lub nadzorującego (o ile został 

wyznaczony), obejmujące   w szczególności: 
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a. dobór osób do wykonania poleconej pracy (nie dotyczy nadzorującego), 

b. sprawdzenie przygotowania strefy pracy i przejęcie jej, jeżeli została przygotowana właściwie, 

c. zaznajomienie członków zespołu przed rozpoczęciem pracy oraz osób dołączających do zespołu 

w trakcie pracy z występującymi zagrożeniami w strefie pracy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie 

oraz z metodami (warunkami) bezpiecznego wykonywania pracy i potwierdzenie tego faktu 

podpisami w książce instruktaży, 

d. egzekwowanie od każdego członka zespołu stosowania właściwych środków ochrony 

indywidualnej, odzieży i obuwia oraz narzędzi i sprzętu, 

e. zapewnienie wykonania pracy w sposób bezpieczny, 

f. powiadomienie dopuszczającego lub koordynującego o przerwach w pracy lub zakończeniu 

pracy. 

4. Zakończenie pracy i likwidacja strefy pracy przez kierującego zespołem lub nadzorującego (o ile 

został wyznaczony) i dopuszczającego, obejmujące w szczególności: 

a. sprawdzenie, czy praca została zakończona, a sprzęt i narzędzia oraz zbędne materiały   i odpady 

wytworzone przy realizacji prac zostały usunięte ze strefy pracy, 

b. sprawdzenie, czy zespół opuścił strefę pracy, 

c. usunięcie środków ochronnych użytych do przygotowania strefy pracy i jej zabezpieczenia lub 

używanych przy wykonywaniu pracy, 

d. potwierdzenie zakończenia pracy podpisami przez kierującego zespołem lub nadzorującego i 

dopuszczającego, w odpowiednich pozycjach polecenia pisemnego lub w przypadku 

wykonywania pracy na podstawie instrukcji eksploatacji,  w   tym   instrukcji   wykonywania   

prac,   potwierdzenie   zakończenia pracy   podpisami   przy   odpowiednim   wpisie   dokonanym   

przez   dopuszczającego w dzienniku operacyjnym, 

e. poinformowanie koordynującego o zakończeniu pracy i gotowości urządzeń do ruchu, 

f. uruchomienie   urządzeń   elektroenergetycznych,   które    były    wyłączone    z   ruchu w związku 

z wykonywaną pracą. 

 

g) Zasady dodatkowe w zakresie organizacji prac 

W każdym zespole wykonującym prace należy wyznaczyć osobę bezpośrednio odpowiedzialną za 

prowadzenie pracy – kierującego zespołem. 

Jeżeli w czasie pracy warunki bezpiecznego jej wykonywania nie pozwalają kierującemu zespołem  

na  bezpośredni  udział  w  pracy  z  jednoczesnym  pełnieniem  funkcji  nadzoru  i kontroli, nie 

powinien on bezpośrednio wykonywać tej pracy, a wykonywać tylko czynności nadzorowania 

zespołu. 

Każdy członek zespołu mający zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa wykonywanej pracy, 

powinien niezwłocznie zgłosić je kierującemu zespołem lub nadzorującemu. 

W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy          i 

stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia członka zespołu albo gdy wykonywana 

przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, członek zespołu ma prawo 

powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie   kierującego   

zespołem   lub   nadzorującego.   Jeżeli   powstrzymanie   się  od wykonywania  pracy  nie  usuwa  

zagrożenia,  członek  zespołu  ma  prawo  oddalić  się  z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym 

niezwłocznie kierującego zespołem lub nadzorującego. 

Kierujący zespołem lub nadzorujący, w przypadku stwierdzenia braku możliwości wykonywania 
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pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, powinien niezwłocznie przerwać pracę zespołu i 

poinformować o tym fakcie koordynującego. 

Podczas wykonywania pracy zabronione jest w szczególności: 

- rozszerzanie pracy poza zakres i strefę pracy, 

- dokonywanie zmian w zastosowanych zabezpieczeniach z wyjątkiem przypadków przewidzianych 

w pisemnym poleceniu wykonania określonych prac. 

 

h) Wykonywanie prac eksploatacyjnych 

Prace   eksploatacyjne   przy    urządzeniach    elektroenergetycznych,    w    zależności    od 

zastosowanych metod oraz środków ochronnych zapewniających bezpieczeństwo pracy, mogą być 

wykonywane: 

- przy wyłączonym napięciu, 

- pod napięciem, 

- w pobliżu napięcia, 

- bez wyłączenia napięcia. 

Odstępy w powietrzu od nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części 

znajdujących się pod napięciem, wyznaczające zewnętrzne granice strefy prac, mają następujące 

wartości: 

 

 

* „bez dotyku” oznacza, że osoba wykonująca prace żadną częścią swojego ciała, odzieży, 

narzędziem lub innym przedmiotem, nie może bezpośrednio dotykać lub znajdować się w 

odstępie grożącym bezpośrednim dotykiem nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub 

ich części znajdujących się pod napięciem. 

 

i) Prace przy wyłączonym napięciu 

Prace przy wyłączonym napięciu, są to wszelkie prace przy urządzeniach elektroenergetycznych 

wyłączonych spod napięcia, podczas których osoba wykonująca prace dowolną częścią swojego 
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ciała, odzieży, narzędziem lub innym przedmiotem nie narusza strefy prac w pobliżu napięcia, 

określonej w kolumnie 3 Tabeli, innych urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się pod 

napięciem. 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych przy 

wyłączonym napięciu należy: 

- wyłączyć i odłączyć urządzenia, 

- zastosować odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym lub celowym załączeniem 

napięcia, 

- oznaczyć w sposób widoczny wszystkie miejsca odłączenia, 

- sprawdzić, czy nie występuje napięcie na odłączonych urządzeniach, 

- uziemić i zewrzeć odłączone urządzenia, poza przypadkami, gdy wymaga tego technologia prac, 

- oznaczyć znakami bezpieczeństwa i stosownie do występujących potrzeb wygrodzić strefę pracy 

oraz w razie potrzeby wygrodzić i oznaczyć urządzenia elektroenergetyczne lub ich części 

znajdujące się pod napięciem w pobliżu strefy pracy. 

Jeżeli w pobliżu strefy pracy znajdują się urządzenia elektroenergetyczne lub ich części znajdujące 

się pod napięciem, które mogą stwarzać zagrożenie podczas wykonywania prac: 

- urządzenia te należy wyłączyć na czas wykonywania prac, 

- w przypadku urządzeń elektroenergetycznych, których nie można wyłączyć, niezbędne jest 

podjęcie dodatkowych środków bezpieczeństwa, które należy zastosować przed rozpoczęciem 

pracy. 

Zabronione jest wykonywanie czynności łączeniowych za pomocą napędów ręcznych oraz prac w 

stacjach i rozdzielniach oraz na wysokich konstrukcjach, gdy występują widoczne lub słyszalne 

wyładowania atmosferyczne. 

 

j) Czynności łączeniowe 

Wyłączenie i odłączenie urządzeń elektroenergetycznych należy wykonać w taki sposób, aby 

uzyskać przerwę izolacyjną w obwodach zasilających urządzenia, za którą uważa się: 

- otwarte  zestyki  łącznika  w  odległości  określonej  w  przepisach  normatywnych  lub    w 

dokumentacji producenta, 

- wyjęte wkładki bezpiecznikowe, 

- stworzenie widocznej przerwy izolacyjnej (np. poprzez mostki rozłączalne, izolatory) zachowując 

odległości określone w przepisach normatywnych, 

- zdemontowane części obwodu zasilającego, 

- przerwanie ciągłości połączenia obwodu zasilającego w łącznikach o obudowie zamkniętej, 

stwierdzone w sposób jednoznaczny w oparciu o położenie wskaźnika odwzorowującego otwarcie 

łącznika. 

Zabezpieczenie przed przypadkowym lub celowym załączeniem napięcia poprzez: 

- w urządzeniach o napięciu znamionowym do 1 kV – wyjęcie wkładek bezpiecznikowych w 

obwodzie zasilającym lub zablokowanie napędu otwartego łącznika, 

- w    urządzeniach   o   napięciu    znamionowym   powyżej    1 kV   –    unieruchomienie   i 

zablokowanie napędów łączników lub wstawienie przegród izolacyjnych między otwarte zestyki 

łączników. 

W miejscach wyłączenia oraz miejscach zdalnego sterowania napędami łączników należy umieścić 

znaki bezpieczeństwa. 
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Czynności łączeniowe powinny być wykonywane: 

- przez osoby upoważnione do wykonywania tych czynności. 

 

k) Sprawdzanie braku napięcia 

Brak napięcia należy sprawdzać w miejscu lub tak blisko miejsca, jak to jest praktycznie możliwe,  

zakładania  uziemiaczy,  zwieraczy  przenośnych  lub  zamykania  uziemników,  na wszystkich 

przewodach roboczych wyłączonego urządzenia elektroenergetycznego. 

Do sprawdzania braku napięcia należy stosować  akustyczno-optyczne wskaźniki napięcia   z 

samokontrolą działania. Zakres napięcia znamionowego wskaźników powinien  odpowiadać 

napięciu znamionowemu wyłączonego urządzenia elektroenergetycznego. Napięcie znamionowe 

drążków izolacyjnych, z którymi są zespolone lub na których są zamocowane wskaźniki, powinno 

być równe lub wyższe od napięcia znamionowego wyłączonego urządzenia elektroenergetycznego. 

Do sprawdzania braku napięcia na instalacji niskiego napięcia (np. w rozdzielnicy nN, na tablicy 

licznikowej, w obwodach sygnalizacji, sterowania) należy stosować wskaźniki niskiego napięcia 

dwubiegunowe. 

W rozdzielnicach osłoniętych średniego napięcia dopuszcza się stosowanie, stanowiących 

wyposażenie  rozdzielnic,  układów  stacjonarnych  sprawdzania  braku  napięcia,  zgodnie  z 

zaleceniami producenta. 

Brak napięcia w kablach o uszkodzonej izolacji lub zerwanych żyłach należy sprawdzić na 

dostępnych żyłach kabla. 

Brak napięcia w kablach o nieuszkodzonej izolacji należy sprawdzić, po przecięciu kabla przy 

pomocy zestawu hydraulicznego, odpowiednim wskaźnikiem napięcia – bezpośrednio po 

przecięciu kabla oraz przed rozpoczęciem pracy na kablu. 

Dopuszcza się sprawdzanie braku napięcia w oparciu o inne technologie pod warunkiem 

opracowania instrukcji ich stosowania. 

 

l) Uziemianie i zwieranie 

Uziemianie i zwieranie należy wykonywać bezpośrednio po sprawdzeniu braku napięcia. 

Uziemianie   i   zwieranie   powinno   być   wykonane   ze   wszystkich   stron   strefy   pracy  i na 

wszystkich przewodach tam wprowadzonych. 

Uziemiacze i zwieracze przenośne powinny być dobrane do wielkości prądów i czasów zwarcia, 

mogących wystąpić w strefie pracy, przekroje przewodów uziemiaczy  lub zwieraczy przenośnych 

powinny być określone w instrukcjach eksploatacji danych urządzeń elektroenergetycznych. 

Przynajmniej jeden uziemiacz,  zwieracz  przenośny  lub  uziemnik,  powinien być widoczny z 

miejsca wykonywania pracy. Jeżeli jest to niemożliwe, należy zastosować inne środki techniczne 

lub organizacyjne  zapewniające  bezpieczeństwo  prowadzenia  prac  zawarte  w instrukcjach ich 

wykonywania. 

Jeżeli do uziemiania i zwierania urządzeń elektroenergetycznych stosowane są zdalnie sterowane 

uziemniki, położenie uziemnika powinno być niezawodnie sygnalizowane przez system zdalnego 

sterowania. W przypadku braku potwierdzenia stanu uziemnika przez system zdalny jego stan 

położenia należy sprawdzić lokalnie. 

Zaciski  uziemiaczy  i  zwieraczy  przenośnych  powinny  być  dostosowane  do   kształtu      i przekroju 

uziemianych lub zwieranych przewodów. 

Na urządzeniach elektroenergetycznych niskiego napięcia: 
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- dopuszcza się stosowanie zwieraczy zamiast uziemiaczy przenośnych pod warunkiem, że 

przewód ochronno-neutralny jest trwale uziemiony, 

- w każdym przypadku należy uziemiać lub zwierać wszystkie przewody robocze wyłączonego 

urządzenia elektroenergetycznego wraz z przewodem ochronno-neutralnym. 

Uziemiacze przenośne należy najpierw połączyć z uziomem, a następnie z częściami uziemianymi, 

natomiast zwieracze przenośne należy najpierw połączyć z przewodem ochronno-neutralnym, a 

następnie z częściami zwieranymi. 

W przypadku stosowania uziemiaczy pojedynczych na danym urządzeniu elektroenergetycznym, 

zwieranie należy realizować poprzez podłączenie zacisków uziomowych do wspólnego uziomu. 

Uziemiacze  przenośne  należy  zakładać   tylko   w  miejscach   do   tego   wyznaczonych, w 

przypadku braku takich miejsc uziemiacze przenośne należy zakładać na gołe, nieizolowane i 

niemalowane części urządzeń, zapewniając pewny styk. 

Do uziemiania należy wykorzystywać istniejące uziomy, zbrojenia lub konstrukcje słupów, jeżeli 

instrukcje użytkowania uziemiaczy przenośnych lub instrukcje eksploatacji nie stanowią inaczej. 

Częściowe lub całkowite zdjęcie uziemiaczy lub zwieraczy przenośnych w strefie pracy, załączenie 

napięć sterowniczych oraz podanie napięcia jest dopuszczalne w celu wykonania prób lub 

pomiarów, jeżeli jest to określone w poleceniu lub instrukcji eksploatacji, w tym instrukcji 

wykonywania prac. Zdjęcia uziemiaczy lub zwieraczy przenośnych na czas prób lub pomiarów może 

dokonać kierujący zespołem bądź członek zespołu pod jego nadzorem. 

Zabronione   jest   uziemianie    urządzeń    elektroenergetycznych    przez    bezpieczniki   w  stosunku  

do   strefy   pracy,   uziemianie   przez   łączniki   jest   dopuszczalne   jedynie w przypadkach, gdy 

nie ma innej technicznej możliwości. 

 

m) Wygradzanie i oznaczenia 

Do oznaczania strefy pracy, miejsc odłączeń oraz uziemień urządzeń elektroenergetycznych, należy 

stosować odpowiednie znaki bezpieczeństwa: 

- „Nie załączać” lub „Nie załączać! Pracują ludzie” – w miejscu odłączeń, miejscu 

zablokowania/odstawienia automatyki samoczynnego powtórnego załączenia, 

- „Uziemiono” – w miejscu uziemienia, 

- „Pod napięciem” – na urządzeniach elektroenergetycznych pozostawionych pod napięciem w 

pobliżu strefy pracy, 

- „Strefa pracy” – na granicach strefy pracy. 

Zakres i sposób wygrodzenia, który uzależniony jest od wyznaczonej strefy pracy, zakresu pracy 

stosowanego sprzętu oraz warunków otoczenia, określa i realizuje dopuszczający uwzględniając 

zagrożenia dla osób wykonujących prace oraz dla osób postronnych. 

Wygrodzenie i  oznaczenie  strefy  pracy  musi  w  sposób  jednoznaczny  określać  strefę,  w  której   

mogą   znajdować   się   osoby   wykonujące   prace   oraz   sprzęt   niezbędny   do wykonania pracy. 

Wygrodzenie i oznaczenie urządzeń elektroenergetycznych lub ich części znajdujących się pod 

napięciem w pobliżu strefy pracy powinno: 

- w sposób jednoznaczny informować osoby wykonujące prace, o konieczności zachowania 

wymaganych odstępów w powietrzu. 

Do  wygradzania  zaleca  się  wykorzystywanie  linek,  łańcuchów,  taśm  ostrzegawczych     i płotków 

z materiału nieprzewodzącego. 

W przypadku urządzeń elektroenergetycznych wnętrzowych wygrodzenie można zastąpić 
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oznaczeniem taśmą ostrzegawczą sąsiednich urządzeń (pól) znajdujących się pod napięciem. 

 

n) Prace pod napięciem 

Prace pod napięciem, są to wszelkie prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących 

się pod  napięciem, podczas których osoba  wykonująca  prace  ma  kontakt    z  częściami   pod  

napięciem   lub   wkracza   w  strefę   prac  pod  napięciem,  określoną   w kolumnie 2 Tabeli, dowolną 

częścią ciała, odzieży albo trzymanymi narzędziami, elementami wyposażenia lub sprzętu. 

Wykonywanie prac pod napięciem, jest możliwe wyłącznie po podjęciu skutecznych środków 

organizacyjnych i technicznych zapobiegających porażeniom i zwarciom oraz zastosowaniu 

odpowiednich środków ochrony indywidualnej. 

Wymagania dotyczące prac pod napięciem, nie dotyczą czynności związanych ze: 

- sprawdzaniem braku napięcia, 

- stosowaniem uziemiaczy i zwieraczy przenośnych, 

- wymianą wkładek bezpiecznikowych niskiego napięcia lub źródeł oświetlenia przy zapewnieniu 

ochrony przed dotykiem bezpośrednim, 

- instalowaniem przegrody izolacyjnej między zestykami odłącznika SN, zakładaniem ekranów i 

osłon, 

- wykonywaniem pomiarów i czynności kontrolno-pomiarowych. 

 

o) Prace w pobliżu napięcia 

Prace w pobliżu napięcia, są to wszelkie prace przy nieosłoniętych urządzeniach 

elektroenergetycznych lub ich częściach znajdujących się pod napięciem, podczas których osoba 

wykonująca prace dowolną częścią swojego ciała, odzieży, narzędziem lub innym przedmiotem 

wkracza w strefę prac w pobliżu napięcia, określoną w kolumnie 3 Tabeli. 

Przy wykonywaniu prac w pobliżu napięcia należy zapewnić ochronę przed zagrożeniami poprzez: 

- zachowanie wymaganych odstępów w powietrzu, 

- zastosowanie sprzętu ochronnego w postaci ekranów, przegród, osłon lub obudów izolacyjnych 

ograniczających odstępy w powietrzu. 

 

p) Prace bez wyłączenia napięcia 

Prace bez wyłączenia napięcia, są to prace przy urządzeniach elektroenergetycznych lub ich 

częściach znajdujących się pod napięciem, podczas których osoba wykonująca prace dowolną 

częścią swojego ciała, odzieży,  narzędziem lub  innym przedmiotem nie  wkracza w strefę prac w 

pobliżu napięcia, określoną w kolumnie 3 Tabeli. 
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10. Wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub 

indywidualnej, zapewnienia asekuracji, łączności oraz innych 

technicznych lub organizacyjnych środków ochrony, stosowanych w 

celu ograniczenia ryzyka zawodowego 
 

Pracodawca prowadzący eksploatację powinien wyposażyć osoby wykonujące prace w niezbędne 

narzędzia pracy, sprzęt ochronny, środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie dostosowane 

do warunków i rodzaju wykonywanych prac oraz występujących zagrożeń. 

Narzędzia, sprzęt ochronny oraz środki ochrony indywidualnej powinny posiadać oznaczenie, 

zgodne z obowiązującymi przepisami oraz deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub 

jego upoważnionego przedstawiciela oraz powinny być: 

- dobrane, stosowane i użytkowane zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez producenta lub 

dostawcę, w szczególności z instrukcjami obsługi, użytkowania lub kartami technicznymi, 

- sprawdzone bezpośrednio przed ich użyciem, 

- przechowywane w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniających utrzymanie ich w 

pełnej sprawności oraz transportowane w powyższych warunkach, 

- poddawane,     zgodnie     z     dokumentacją     producenta,     odpowiednimi     normami i 

rozporządzeniami: 

- kontrolom okresowym, 

- badaniom okresowym obejmującym własności elektryczne i mechaniczne. 

Zabronione jest używanie uszkodzonego, niesprawnego, nieoznakowanego lub nieposiadającego 

aktualnych badań sprzętu ochronnego, środków ochrony indywidualnej oraz uszkodzonych i 

niesprawnych narzędzi. 

Urządzenia elektroenergetyczne stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego należy 

zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Do przekazywania i wymiany informacji oraz poleceń, a także w sytuacjach wymagających pilnego 

kontaktu ze służbami ratowniczymi (pogotowie, straż pożarna, policja) należy korzystać  

z posiadanych środków łączności (telefon komórkowy itp.). 
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11. Wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się 

eksploatacją stacji transformatorowej. 
 

Pracownicy zajmujący się eksploatacją stacji powinni posiadać wiedzę z zakresu stacji oraz ważne 

świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru (D) lub eksploatacji (E), zależnie od zajmowanego 

stanowiska. 

Minimalne wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługi stacji 

Osoby obsługi Osoby dozoru 

Aktualne świadectwo kwalifikacyjne eksploatacji „E” 
zawierające w grupie 1 pkt 3) sieci, urządzenia i 
instalacje o napięciu znamionowym wyższym od 1 
kV. 

Aktualne świadectwo kwalifikacyjne dozoru „D” 
zawierające w grupie 1 pkt 3) sieci, urządzenia i 
instalacje o napięciu znamionowym wyższym od 1 
kV. 

Upoważnienie przez Pracodawcę do prowadzenia 
prac eksploatacyjnych 

Upoważnienie przez Pracodawcę do prowadzenia 
dozoru nad eksploatacją tego obiektu. 

 




