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WSTĘP
Zadanie, „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Wroniawy wraz z przebudową układu zasilania
energetycznego i budową instalacji fotowoltaicznej 198,7 kWp” realizowane jest w ramach projektu
„Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie
aglomeracji Wolsztyn – Siedlec” dofinansowanego z Programu Infrastruktura i Środowisko 20142020, Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Roboty budowlane będą prowadzone podczas ciągłej pracy stacji uzdatniania wody eksploatowanej
przez Inwestora. Wykonawca jest zobowiązany tak prowadzić roboty, aby zminimalizować czas braku
dostawy wody do odbiorców.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie objętym zatwierdzonym
projektem budowlanym oraz zamiennym projektem technicznym. Wykonawca zobowiązany jest
rozpatrywać dokumentację całościowo. Wszelkie elementy nie ujęte w zamiennym projekcie
technicznym a ujęte w projekcie budowlanym, należy traktować jako objęte przedmiotem
zamówienia.

1. Zakres zamówienia obejmuje:
„Modernizację Stacji Uzdatniania Wody Wroniawy wraz z przebudową układu zasilania
energetycznego i budową instalacji fotowoltaicznej 198,7 kWp”
ZAMAWIAJĄCY:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Sp. z o.o. BERZYNA 6
64-200 WOLSZTYN
2. Zakres robót objętych opisem i specyfikacją
Zgodnie z założeniami zatwierdzonego pierwotnego projektu budowlanego zakres robót obejmuje:
a) Trwałą likwidację zasilania rezerwowego SN stacji SKo-171 pkt. 6.2 i 6.4 opisu technicznego w
projekcie budowlanym
b) Przebudowę pośredniego układu pomiarowego zgodnie z uzgodnionym z Enea Operator Sp. z
o.o. projektem technicznym – uzgodnienie z dnia 02.03.2017r. na zgodność z wymaganiami
technicznymi OD/ZZD/DS./SD/SS/4923/2013/10059189
c) Wykonanie remontowych robót budowlanych zgodnie z pkt 6.5 opisu technicznego
Ponadto zgodnie z rozszerzonymi założeniami zamiennego projektu technicznego zakres robót
obejmuje:
d) Wymianę rozdzielnicy SN
e) Wymianę transformatora
f) Wymianę rozdzielnicy RGnn i baterii kondensatorów
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g) Demontaż istniejących 2szt agregatów prądotwórczych i montaż nowego agregatu
300kVA
h) Wykonanie nowej instalacji uziemiającej stacji transformatorowej
i) Wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach stacji transformatorowej
j) Budowę w nowej lokalizacji w granicach objętych decyzją o warunkach zabudowy farmy
fotowoltaicznej on grid o mocy 198,7kWp
k) Ochronę odgromową farmy fotowoltaicznej
l) Wykonanie przyłączy kablowych farmy fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej
i teleinformatycznej
Zakres zadania obejmuje wykonanie robót od punktu „a” do „l”.
3. Zasilanie SUW Wroniawy
Stacja uzdatniania wody we Wroniawach zasilana jest za pośrednictwem wnętrzowej konsumentowej
stacji transformatorowej o numerze eksploatacyjnym SKo-171. Stacja jest zasilana z linii
napowietrznych Enea Operator Sp. z o.o. nr L-122 (zasilanie podstawowe) oraz L-106/7 (zasilanie
rezerwowe). Na chwilę obecną odłącznik zasilania rezerwowego nr O-1357 w linii L-106/7 jest
odłączony. Zgodnie z decyzją Inwestora zasilanie to należy trwale zdemontować poprzez likwidację
przyłącza kablowego SN typu 3xYHAKXs 1x120mm2 ze słupa nr 106/7/37 w linii L-106/7
wprowadzonego w pole liniowe nr 7 istniejącej rozdzielnicy. Docelowo zgodnie ze stanem obecnym
stacja nr SKo-171 zasilana będzie istniejącym przyłączem kablowym 3xYHAKXs 1x120mm2 ze słupa
122/88 w linii L-122 wprowadzonym do nowoprojektowanego pola liniowego rozdzielnicy SN.
Stan istniejący układu zasilania pokazano na rys. 2 wraz z opisem w pkt 6.1÷6.4 pierwotnego projektu
budowlanego. Stan projektowany pokazano na rys. 2z projektu technicznego zamiennego.
4. Stacja transformatorowa
Na stacji uzdatniania wody na dz. nr 592/3 zlokalizowana jest wnętrzowa murowana stacja
transformatorowa. Zgodnie z projektem pierwotnym zakłada się remont budowlany budynku w
zakresie zgodnym z opisem w pkt 6.5 projektu budowlanego. Zgodnie z opracowanym projektem
zamiennym, należy wykonać kompleksowy remont stacji transformatorowej obejmujący wymianę
rozdzielnicy SN, transformatora SN/nn, rozdzielnicy RGnn, baterii kondensatorów, agregatu
prądotwórczego oraz wymianę instalacji elektrycznej w budynku wraz z remontem instalacji
uziemienia stacji.
5. Rozdzielnica SN
Istniejącą 9-polową rozdzielnicę SN typu RUe-20 oraz połączenia szynowe z transformatorami należy
zdemontować. Na istniejącym kanale kablowym w miejscu wskazanym na rys. 5z umożliwiającym bez
mufowania wprowadzenie istniejącego kabla SN zabudować nową 3-polową rozdzielnicę SN typu
Rotoblok 24kV o konfiguracji:
 1 pole liniowe RL1,
 1 pole pomiarowe RP1,
 1 pole transformatorowe (RT1)
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Pole liniowe należy wyposażyć dodatkowo w cewkę wyłączającą sterowaną przyciskiem p-poż.
zlokalizowanym na elewacji budynku przy wejściu do pomieszczenia rozdzielnicy SN powodującym
wyłączenie rozłącznika w polu liniowym SN oraz wyłączenie (TRIP) wyłączników Q1,Q2,Q3 i blokadę
startu agregatu prądotwórczego.
Połączenie rozdzielnicy z transformatorem wykonać kablem 3x YHAKXs 1x70 mm2 12/20 kV. Kabel z
pola transformatorowego SN do istniejącego kanału wyprowadzić istniejącym kanałem kablowym
oraz w rurze DVK160 zatopionej w posadzce. Następnie w komorze transformatorowej kabel
mocować na wspornikach ściennych w izolacyjnych uchwytach kablowych. W polu liniowym,
transformatorowym i na transformatorze zastosować głowice firmy typu POLT-24D/1XI.
6.

Transformator 15/0,4kV

W stacji zgodnie z projektem budowlanym należy wykonać montaż transformatora hermetycznego
T3O 17,5/400 400kVA 15,75/0,42kV Dyn5 Uz= 4,5% typ chłodzenia ON AN. Transformator będzie
wstawiony przez drzwi, ustawiony na posadzce, po czym zabezpieczony przed przesuwaniem poprzez
zablokowanie kół blokadami. Obsługa transformatora odbywa się od zewnątrz po otwarciu drzwi
komory transformatora. Dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy w stacji przed transformatorem przy
drzwiach komory zamontować drewnianą barierkę ochronną.
Zgodnie z projektem budowlanym zastosować transformator 400kVA
(rezerwa mocy = 100%).

7. Pośredni układ pomiarowy
W celu dostosowania układu pomiarowo – rozliczeniowego do TPA, umożliwienia korzystania z prawa
wyboru sprzedawcy, spełnienia wymagań technicznych oraz IRiESD należy wymienić istniejący układ
pomiarowy pośredni w układzie dwusystemowym (Aron) na układ pośredni trójsystemowy na
napięciu 15kV.
Przebudowa pośredniego układu pomiarowego objęta jest uzgodnioną z Enea Operator Sp. z o.o.
dokumentacją techniczną – uzgodnienie z dnia 02.03.2017r. na zgodność z wymaganiami
technicznymi OD/ZZD/DS/SD/SS/4923/2013/10059189. W dokumentacji dla układu pomiarowo –
rozliczeniowego wyznaczono też współczynniki strat obciążeniowych i jałowych.
8.

Rozdzielnica niskiego napięcia RGnn

Istniejącą rozdzielnicę RGnn, 12 polową dwu sekcyjną, baterie kondensatorów oraz mosty szynowe
pomiędzy transformatorem a RGnn należy zdemontować. W miejscu zdemontowanej rozdzielnicy w
miejscu wskazanym na rys. 5z na istniejącym kanale kablowym zabudować nową rozdzielnicę
niskiego napięcia typu RN-W z układem SZR. Obudowa rozdzielnicy składa się z elementów giętych z
blachy alucynkowej nitowanych ze sobą w celu zapewnienia ekwipotencjalizacji.
Projektowane wymiary rozdzielnicy wynoszą:
 szerokość - 2950 mm
 wysokość - 2075/1275 mm
 głębokość - 600 mm
Na zasilaniu rozdzielnicy zabudować analizator (rejestrator) jakości parametrów energii elektrycznej
zgodnych z normami PN-EN 50160, PN-EN 61000-4-30, PN-EN 6100-4-7 z możliwością archiwizacji
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danych na karcie SD z serwerem WWW, FTP i interfejsem Ethernet 100 Base-T (Modbus TCP serwer).
Do zasilania analizatora zastosować UPS.
W celu uniemożliwienia wypływu produkowanej energii do sieci poprzez funkcję dynamicznej
redukcji mocy falowników na zasilaniu rozdzielnicy należy na zasilaniu RGnn zabudować półpośredni
licznik umożliwiający komunikację z falownikiem, celem dopasowywania mocy do aktualnego
obciążenia. Rozdzielnica wyposażona będzie w automatyczny wyłącznikowy układ SZR zbudowany z
trzech aparatów wykonawczych o prądzie znamionowym 2x 800A i 400A o diagramie łączeń
opisanym na rys. 3z z układem sterowania opartym na sterowniku PLC z dotykowym panelem
operatorskim wizualizującym stan pracy SZR z rejestracją zdarzeń oraz umożliwiający docelowo
ewentualną komunikację z systemem nadrzędnym poprzez MODBUS RTU lub MODBUS TCP. Układ
SZR wyposażyć w odpowiedni zasilacz UPS.
Należy uwzględnić możliwość ustawienia czasu zwłoki reakcji SZR na zanik napięcia w celu
wyeliminowania zbędnego zadziałania SZR w wyniku przemijających zakłóceń w zasilającej SN oraz
ustawienie czasu zwłoki reakcji SZR na powrót napięcia.
Ponadto układ SZR ma uwzględniać:
 automatyczne uruchamianie agregatu prądotwórczego i kontrolę jego gotowości do
przyjęcia obciążenia,
 wyłączenie wyłącznika Q3 PV podczas pracy agregatu prądotwórczego,
 automatyczne lub po ręcznym potwierdzeniu przełączanie powrotne na zasilanie
podstawowe i zatrzymywanie agregatu prądotwórczego po zadanym czasie wybiegu,
 wzajemne podwójne blokady elektryczno-programowe i mechaniczne aparatów
wykonawczych przed załączeniem źródeł do pracy równoległej,
 ręczne sterowanie aparatami wykonawczymi,
 wyłączenie (wyzwolenie) przeciwpożarowe (awaryjne) - miejscowe lub zdalne zapomocą
„głównego wyłącznika prądu”,
 sygnalizację optyczną obecności prawidłowych napięć źródeł, położenia
otwarty/zamknięty) styków łączników, wyłączenia przeciwpożarowego (awaryjnego)
oraz prawidłowego działania automatyki SZR,
 kontrolę wykonania dyspozycji zamknięcia i/lub otwarcia przez aparaty wykonawcze,
 kontrolę zadziałania wyzwalaczy nadprądowych wyłączników,
 kontrolę prawidłowego odwzorowania położenia styków aparatów wykonawczych.
Na odpływach do zasilenia odpływów zastosować listwowe rozłączniki bezpiecznikowe oraz pole
odpływów drobnych wyposażone w zabezpieczeniową aparaturę modułową. Na elewacji rozdzielnicy
przewidzieć wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie (TRIP) wyłączników Q1,Q2,Q3 i
blokadę startu agregatu prądotwórczego lub wyzwolenie wyłącznika głównego agregatu.
Połączenia rozdzielnicy RGnn z transformatorem wykonać kablem 4x(2xN2XH-O 1x240mm²).
Rozdzielnica przystosowana do pracy w układzie TN-C-S z osobnymi szynami N i PE połączonymi
mostkiem szynowym.
Parametry rozdzielnicy:
 napięcie znamionowe – 400 kV,
 liczba faz – 3,
 napięcie znamionowe izolacji – 690 V,
 częstotliwość znamionowa – 50 Hz,
 prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych – 1000 A,
 prąd zwarciowy krótkotrwały wytrzymywany – 20 kA / 1s,
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prąd zwarciowy szczytowy wytrzymywany – 50 kA,
stopień ochrony obudowy – min. IP 2X
odporność na uderzenia mechaniczne – IK 10

9.

Bateria kondensatorów

Zgodnie z projektem budowlanym zastosować baterię kondensatorów o mocy 100kVAr. Zastosować
baterię kondensatorów dławikową 100/5kvar/400V/50Hz z dławikami p=7% w wersji szafowej w
obudowie metalowej, wnętrzowej, wolnostojącej o wym. szer. 850mm, wys. 2000mm i głęb. 600mm
o parametrach:
 kolor RAL 7035
 stopień ochrony min. IP 20
 układ sieci TN-S
 szyny fazowe i PE oraz N wyprowadzone w dół
 ilość członów kondensatorowych - 8
 szereg regulacyjny: 1:1:2:2:2:4:4:4 (5:5:10:10:10:20:20:20 kvar)
 regulator mocy biernej DCRG8
 kondensatory N. C.
 dławiki ochronne typu ED3F mocowane w szafie na podkładkach antywibracyjnych
 zabezpieczenie stopni kondensatorowych - rozłączniki bezpiecznikowe
 styczniki dedykowane do załączania kondensatorów
 szynowanie baterii miedzią
 system wentylacji wymuszonej

10. Agregat prądotwórczy
Istniejące agregaty prądotwórcze należy zdemontować. W miejsce zdemontowanego agregatu w
miejscu wskazanym na rys. 5z na istniejącym fundamencie należy zabudować nowy stacjonarny
agregat prądotwórczy np. FDF 300S (V) na ramie ze zintegrowanym zbiornikiem paliwa z
automatycznym rozruchem, do współpracy z zewnętrznym układem SZR. Dodatkowo agregat
wyposażyć w wyłącznik główny 4 polowy (z cewka wybijakową), elektroniczny regulator obrotów
silnika, sterownik AMF25 z kartą Ethernet oraz ładowarkę akumulatora i grzałkę do podgrzewania
bloku silnika.
Agregat powinien być wyposażony w wibroizolatory drgań silnika i prądnicy oraz kompensator drgań
na układzie wydechu. Układ wydechu wraz z tłumikiem wewnątrz budynku zaizolować materiałem
odpornym termicznie celem zabezpieczenia przed dotykiem oraz ograniczając oddawanie ciepła w
pomieszczeniu. Wyprowadzenie na zewnątrz poprzez wyizolowany żaroodpornym materiałem
przepust.
Powietrze chłodzące doprowadzić przez czerpnię powietrza zabudowaną w zewnętrznej ścianie
pomieszczenia. Czerpnia z żaluzją ruchomą (przepustnicą elektryczną wielopłaszczyznową z
siłownikiem ze sprężyną) z siatką ochronną, zamknięta w czasie postoju agregatu. Otwieranie i
zamykanie żaluzji sterowane automatycznie z agregatu. Powierzchnia czerpni dobrana do agregatu.
Minimalny wymiar powierzchni 1,5 do 2 powierzchni chłodnicy. Wielkość czerpni dopasować do
szerokości ściany. Wyrzut ciepłego powietrza musi być odseparowany od pomieszczenia kanałem
wyrzutowym z kołnierzem elastycznym, łącznikiem elastycznym i kanałem prostym z wyrzutnią
zabudowaną w ścianie wyposażoną w lamele i siatkę zabezpieczającą. Do połączenia kołnierzy należy
użyć śrub i nakrętek miedziowanych lub posmarować je smarem grafitowym.
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Pomiędzy układem SZR a tablicą sterowniczą agregatu należy ułożyć przewód OLFLEX CLASSIC 110
BLACK 7G1,5 0,6/1kV (sygnał startu agregatu, praca i alarm z agregatu oraz w celu realizacji funkcji
awaryjnego zatrzymania zespołu prądotwórczego lub uniemożliwienia pracy po uruchomieniu funkcji
wyłączenia awaryjnego p-poż.). Wyprowadzenie zasilania ze skrzynki przyłączeniowej zespołu do
rozdzielnicy RG wykonać kablem OLFLEX CLASSIC 100 450/750V 2x 5x95mm². Kable z pola Q2 RGnn
do agregatu doprowadzić w przepustach rurowych RHDPE zatopionych w posadzce.
11. Uziemienie stacji
W stacji wykonać nowe uziemienie ochronne i robocze jako wspólne, podłączone do wspólnego
nowego uziomu na zewnątrz stacji. Główną magistralę uziemiającą wewnątrz stacji wykonać z
płaskownika ocynkowanego Fe/Zn 30x4 układanego na wspornikach odstępowych. Wyprowadzenie
N z transformatora (Fe/Zn 30x4) należy dołączyć do osobnego wyprowadzenia z uziemienia
zewnętrznego.
W stacji do magistrali uziemienia podłączyć:
 Rozdzielnicę SN w dwóch punktach bednarką – Fe/Zn 30x4mm
 Rozdzielnicę nN i BKD w jednym punkcie bednarką – Fe/Zn 30x4mm
 Kadź transformatora – linką LgY 70 mm2,
 Konstrukcje wsporcze – linką LgY 35 mm2.
 Żaluzje oraz ościeżnice drzwi – linką LgY 35 mm2.
Do głównej magistrali należy dołączyć przez zaciski kontrolne dwuśrubowe wyprowadzenia
uziemienia zewnętrznego Uziemienie sztuczne wykonać jako otokowe z płaskownika FeZn 30x4
uzupełnionego w przypadku nieuzyskania wymaganej wartości uziemienia o cztery pionowe uziomy
szpilkowe. Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego) przy połączonych kablach
SN, żyłach PE(N) kabli nn oraz uziemieniu sztucznym powinna być mniejsza niż wartość obliczona w
projekcie budowlanym R≤1,74 .
12. Instalacje elektryczne
We wszystkich pomieszczeniach budynku stacji transformatorowej należy wymienić instalację
oświetlenia, gniazd 230/400W. Zastosować oprawy LED sterowane lokalnie za pomocą łączników
instalacyjnych. Instalację wykonać przewodami YDYpżo (3,4) x 1,5 mm2 Ui=750V układanymi n/t w
rurach RL W pomieszczeniu rozdzielnicy SN, nn, agregatu i na zewnątrz tych pomieszczeń
zaprojektowano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zapewniające widoczność drogi ewakuacyjnej
oraz bezpieczne wyjście z obiektu podczas zaniku normalnego zasilania. Przewidziano zastosowanie
dedykowanych opraw awaryjnych ze źródłem LED z własnymi akumulatorami. Oprawy na zewnątrz
będą w wersji awaryjno - sieciowej umożliwiającej działanie podczas normalnego użytkowania –
załączanie poprzez czujki ruchu z funkcją zmierzchową. Pomieszczenie agregatu wyposażyć w
kwarcowy promiennik podczerwieni o mocy 1500-2000W zabudowany nad drzwiami. Lokalizację
opraw i osprzętu z legendą pokazano na rzucie budynku – rys. 6z. W ramach remontu pokrycia dachu
budynku należy wykonać remont instalacji odgromowej polegający na jej całkowitej wymianie z
zastosowaniem nowych materiałów. Odtworzyć sztuczne zwody poziome z drutu cynkowanego DFe
Ø8 układanego na wspornikach odstępowych w tworzywie do montażu na dachach płaskich.
Metalowe elementy konstrukcyjne na dachu oraz ewentualnie rynny i opierzenia przyłączyć do
przewodów urządzenia piorunochronnego. Z uwagi na projektowane ocieplenie budynku przewody
odprowadzające wykonać p/t z drutu cynkowanego ∅8 układanego w rurkach instalacyjnych
odgromowych mocowanych uchwytami metalowymi UD. Przewody uziemiające wykonać z bednarki
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cynkowanej FeZn 25x4 układanej p/t. Połączenia przewodów odprowadzających i uziemiających
wykonać poprzez złącza kontrolne 4-otworowe umieszczone na wys. 0,8m w skrzynkach kontrolnych
do elewacji. Odtworzoną instalację należy sprawdzić pod kątem poprawności połączeń oraz wykonać
metrykę urządzenia piorunochronnego i niezbędne pomiary potwierdzone stosownym protokołem.

13. Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa
Budynek stacji posiada instalację odgromową chroniącą przed bezpośrednimi wyładowaniami
atmosferycznymi. Dla ochrony przepięciowej zaprojektowano w stacji transformatorowej w
rozdzielnicy SN w polu liniowym RL1 odgromniki POLIM-D18N, natomiast w rozdzielnicy nn
ograniczniki przepięć typ 1 i typ 1+2 w części odpływów drobnych. Dodatkowo urządzenia w tablicy
licznikowej będą chronione ochroną precyzyjną SPD.

14. Sprzęt ochronny i BHP w stacji
Stację należy wyposażyć w sprzęt ochronny BHP:
 chodniki dielektryczne przed rozdzielnią SN i nn;
 2 pary rękawic i półbutów dielektrycznych,
 kask ochronny z szybką,
 uziemiacze przenośne trójzaciskowe U3-P-3/1-18/1-70,
 drążek izolacyjny UDI- 20B + zaczep ZU,
 sygnalizator akustyczno-optyczny do montażu na drążku AOWN-5/4 12-36kV,
 uchwyty do zakładania uziemiaczy zainstalowane po stronie SN i nn transformatora,
 tabliczki informacyjne i ostrzegawcze,
 gaśnica przewoźna „energetyczna” GP25x ABC/E 25kg
15. Farma fotowoltaiczna
Farma fotowoltaiczna o projektowanej mocy 198,7kWp zlokalizowana na terenie stacji uzdatniania
wody zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018
r. poz. 2389, z późn. zm.) zalicza się do małej instalacji odnawialnego źródła energii i jako działalność
regulowana będzie wymagała wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w
zakresie małych instalacji odnawialnego źródła energii.
Naziemna elektrownia fotowoltaiczna będzie złożona z 621 szt. monokrystalicznych paneli
fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 320Wp zamontowanych na systemowych wolnostojących
konstrukcjach stalowych zakotwionych w gruncie metodą wbijania lub wkręcania w zależności od
występujących warunków gruntowych wraz z niezbędnym okablowaniem i urządzeniami po stronie
napięcia DC oraz urządzeniami i infrastrukturą kablową po stronie napięcia AC. Zakłada się
ustawienie paneli w kierunku południowym (azymut 180°) pod kątem 30° w układzie czterech
poziomych paneli w rzędzie na dziesięciu konstrukcjach (stołach).
Szacowana roczna produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej jest na poziomie ok. 200
MWh i ma być skonsumowana na potrzeby własne, tym samym ograniczone zostaną koszty zakupu
energii z sieci elektroenergetycznej.
Z uwagi na wymagania programu o dofinansowanie inwestycji instalacja fotowoltaiczna nie może
oddawać energii do sieci elektroenergetycznej. Jeżeli obiekt nie będzie w stanie skonsumować całej
produkowanej w danej chwili energii, elektrownia fotowoltaiczna musi zmniejszyć swoją moc.
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Ograniczanie mocy chwilowej falowników, poprzez funkcję dynamicznej redukcji mocy będzie
realizowane poprzez komunikację licznika zabudowanego na zasilaniu RGnn z falownikiem
wyposażonym w kartę sterującą. Dzięki takiemu rozwiązaniu istnieje możliwość zablokowania
wypływu mocy do sieci elektroenergetycznej.
Wymagane parametry elektryczne modułu PV:
 Moc znamionowa: 320Wp
 Typ ogniw: monokrystaliczne 5BB PERC
 Ilość ogniw: 60szt
 Maksymalne napięcie pracy 1000 VDC
 Klasa ogniw: A
 Temperaturowy współczynnik mocy: poniżej 0,40%/°C
 Wydajność: powyżej 19%
 Tolerancja mocy: tylko dodatnia +4,99Wp
 Temperatura pracy: -40/+85°C
 Maksymalne obciążenie: 8000Pa
 Maksymalne ssanie wiatru: 5400Pa
 Kula gradowa: φ=55mm, V=33,9m/s
 Szyba frontowa 3,2mm
 Rama: anodowane aluminium
 Grubość ramki: 40mm
 Maksymalna szerokość modułu: 1005mm
 Szyba frontowa: hartowana min.3,2mm
 Puszka przyłączeniowa: IP67, co najmniej 3 diody bocznikujące, konektory MC4 lub
równoważne
 Odporność potwierdzona certyfikatem na sól, amoniak
 Odporność na PID: zgodnie z normą ICE 62804 lub równoważną
 Gwarancja mocy po 10 latach pracy: nie mniej niż 91,5% wartości nominalnej
 Gwarancja mocy po 25 latach pracy: nie mniej niż 83% wartości nominalnej
Konstrukcje montażowe muszą spełniać łącznie następujące warunki:
 Konstrukcje wykonane ze stali cynkowanej ogniowo, zgodnie z normą PN - EN ISO
1461 i klasą korozyjności nie mniejszą niż C4 zgodnie z kategoriami korozyjności
według PN-EN ISO 12944-2
 Sposób posadowienia dostosowany do podłoża, uzależniony od wyników badań
geotechnicznych gruntu
 Konstrukcja wsporcza powinna umożliwiać mocowanie modułów do konstrukcji, które
nie przenosi obciążeń konstrukcji bezpośrednio na moduły
 Konstrukcja wsporcza powinna gwarantować odporność antykorozyjną do 25lat
 Konstrukcja nośna (konstrukcja stojakowa) dla modułów fotowoltaicznych powinna
składać się z ocynkowanej, stalowej ramy, aluminiowych poziomych lub pionowych
belek nośnych, elementów mocujących (elementów łączących) ze stali szlachetnej lub
aluminium. Łączenie elementów z różnych materiałów wymaga specjalnego
zabezpieczenia przed powstawaniem ognisk korozji
 Rama stalowa powinna zostać osadzona w gruncie za pomocą urządzeń, przy czym
głębokość osadzenia zależy od charakterystycznych warunków gruntowych
 W ramie stalowej należy przewidzieć otwory do podłączenia instalacji uziemiającej.
 Zastosować systemową konstrukcję pod mocowanie falownika
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 Niezależnie od zastosowanego rodzaju konstrukcji moduły fotowoltaiczne należy
mocować do szyn aluminiowych, nie dopuszcza się bezpośrednio pod modułami szyn ze stali
ocynkowanej
 Moduły na stołach mogą być ustawione jedynie poziomo
Wymagane parametry falowników:













Dla każdej konstrukcji (stołu) należy przewidzieć jeden falownik
Typ: beztransformatorowy 3 fazowy
Moc maksymalna: nie więcej niż 18kW
Rozłącznik DC: zintegrowany
sprawność europejska ważona: powyżej 97.5%
Liczba niezależnych MPPT: nie mniej niż 2
Stopień ochrony: min. IP 66
Współczynnik zawartości harmonicznych THD: nie więcej niż 2%
Pomiar rezystancji izolacji strony DC
Gwarancja nie krótsza niż 7 lat
Data produkcji: nie później niż 12 miesięcy przed datą montażu
Możliwość zabudowania ograniczników przepięć typu 1+2 wewnątrz przestrzeni
instalacyjno - przyłączeniowej falownika

Min. wyposażenie w interfejsy/komunikację:





Ethernet do rejestracji danych i webserver do zdalnego nadzorowania falowników
i produkcji energii
2x RS422 do połączenia falowników w jedną „sieć”
Wejścia sygnałowe: monitorowanie stanu ochronników przeciwprzepięciowych
RS485 Modbus RTU do podłączenie inteligentnego licznika energii

Kabel stałoprądowy DC będzie prowadzony zaraz pod panelami łącząc jeden z drugim, a następnie
grupy paneli zostaną wprowadzane na poszczególne wejścia MPPT inwerterów. Połączenie pomiędzy
poszczególnymi panelami w rzędzie zostanie wykonane za pomocą kabla DC dołączonego do skrzynki
przyłączeniowej każdego panelu fotowoltaicznego. Połączenie pomiędzy skrajnymi końcami
łańcuchów wykonać za pomocą kabla solarnego o przekroju 6mm2. Kabel stałoprądowy prowadzić
wzdłuż konstrukcji wsporczej i mocować do konstrukcji za pomocą opasek z tworzywa sztucznego
odpornych na promieniowanie UV. Zakończenia przewodów zostaną wykonane za pomocą
dedykowanych złączek w standardzie MC4.
Wymaga się wykonywanie połączeń za pomocą szybkozłączy jednego typu i producenta w ramach
jednego połączenia. Przewody muszą być luźno ułożone, nie mogą być układane pod obciążeniem
mechanicznym, muszą być odciążone i w wystarczającym stopniu uwolnione od naprężeń. W trakcie
funkcjonowania instalacji nie mogą być nigdy poddawane mechanicznemu naprężeniu. Należy unikać
kontaktu z ostrymi krawędziami lub porysowaniem na szorstkim podłożu. Do ochrony
przeciwprzepięciowej zaprojektowano system oparty na ogranicznikach przepięć typ 1+2,
umieszczonych skrzynce przyłączeniowej falowników dla strony DC oraz dodatkowej obudowie IP66
przy falowniku po stronie AC. Pomiędzy generatorem PV a rozdzielnicą główną niskiego napięcia w
stacji transformatorowej zaprojektowano rozdzielnicę pośrednią RPV skupiające wszystkie 10
falowników. Rozdzielnice pośrednią wykonać w prefabrykowanej obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego na fundamencie. Wyposażyć ją w listwowe rozłączniki bezpiecznikowe NSL-E3.
Rozłączniki bezpiecznikowe wyposażyć w wkładki bezpiecznikowe z charakterystyką gG i prądzie
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dobranym do obciążenia poszczególnych obwodów (wg schematu). Szynę PE szafki RPV należy
połączyć z uziemieniem farmy fotowoltaicznej.
Dla potrzeb poprawnej pracy farmy PV, sterowania i wizualizacji należy wykonać
następujące połączenia sygnałowe poprzez ułożenie kabli F/UTPżel 4x2x0,5mm2 kat.6:
 Pomiędzy licznikiem FSM a falownikiem nr 10 wyposażonym z kartę sterującą
(MODBUS RTU – sterownie mocą)
 Pomiędzy częścią teleinformatyczną szafki RPV a falownikiem nr 10 (ETHERNET
– przyłączenie farmy do internetu)
 Pomiędzy wszystkimi falownikami od F10 do F1 przelotowo (RS422 DAT COM sieć wymiany danych z falownikami)
Kable F/UTP układać w rurze osłonowej niebieskiej przeznaczonej do ochrony kabli układanych w
ziemi, w wykopach otwartych o karbowanej, dwuściennej konstrukcji i odporności na ściskanie
powyżej 450N. Połączenie pomiędzy poszczególnymi inwerterami a rozdzielnicą pośrednią wykonać
kablami YKYżo 5x16mm2 0,6/1kV ułożonymi bezpośrednio w ziemi. Rozdzielnicę pośrednią RPV
połączyć z rozdzielnią główną RGnn pole Q3 PV w stacji konsumentowej za pomocą kabla 5x YKXs
1x185mm2 1kV oraz kablem YKYżo 3x4mm2 dla potrzeb zasilania urządzeń teleinformatycznych RGnn obw. h. Kable układać zgodnie z normą N SEP-E-004 w wykopie o głębokości 80cm na podsypce
z piasku o grubości 10cm. Następnie należy zasypać warstwą piasku o grubości 10cm, warstwą
rodzimego gruntu o grubości 15cm, ułożyć taśmę kablową koloru niebieskiego i zasypać wykop. W
wykopie kable układać z zapasem ok. 3% oraz przestrzegać minimalnego promienia gięcia 12x
średnica kabla. Zwrócić uwagę, aby na dnie wykopu jak i w zasypywanym gruncie nie znajdował się
gruz lub kamienie. Podczas wykonywania wykopu związanego z ułożeniem kabli zwrócić szczególną
uwagę na uzbrojenie terenu i w miejscach skrzyżowań wykonać przekopy ręczne. Po ułożeniu kabla
dokonać zagęszczenia wykopów. Na kablach układanych w ziemi należy w odstępach co 10m nałożyć
opaski kablowe zawierające następujące informacje: typ kabla – rok ułożenia – długość – trasa –
symbol użytkownika. Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia z istniejącymi i projektowanymi urządzeniami
sieci podziemnej należy wykonać zgodnie z przepisami PBUE, normą N SEP-E-004 stosując jako
ochronę rurę RHDPE koloru niebieskiego. Przebieg projektowych tras kablowych, przedstawiono na
rysunku 1z.Kable po ułożeniu w wykopach, a przed ich zasypaniem, należy zainwentaryzować
geodezyjnie oraz poddać badaniu w zakresie rezystancji izolacji i ciągłości żył przewodzących.
16. Instalacja odgromowa farmy fotowoltaicznej
Instalację odgromową wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305 (wymagany III poziom
ochrony odgromowej LPL). Promień toczonej kuli r= 45m, wysokość strefy ochronnej (konstrukcji)
h1=2,8m, wymagany odstęp między masztami d=13,5m, min. wymagana wysokość masztów
odgromowych h=3,8m. Do bezpośredniej ochrony przed wyładowaniem atmosferycznym projektuje
się zastosowanie 3 masztów wolno stojących aluminiowych ∅16 o wysokości 4m na podstawie
betonowej (np. 43.4) na jedną konstrukcję PV odsuniętych od konstrukcji z odstępem izolacyjnym
1m. W celu zwiększenia sztywności masztów zastosować drążek izolacyjny (np. 79.100) zamocowany
do konstrukcji stołu fotowoltaicznego. Wykonać sztuczny uziom otokowy wykonany z płaskownika
FeZn 30x4 ułożonego na głębokości 0,8m. Uziom połączyć z masztami oraz poprzez złącza kontrolne
ramę wsporczą konstrukcji PV. Uziemienie przyłączyć także do falownika i ochronników
przepięciowych. Wartość rezystancji uziemienia nie powinna przekraczać 10Ω.
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17. Instalacja teleinformatyczna
Dla potrzeb przyłączenia do sieci Ethernet urządzeń zabudowanych w stacji transformatorowej
(analizator sieci, agregat prądotwórczy) oraz farmy fotowoltaicznej (karty sterującej w falowniku nr
10) wykonać doprowadzenie z istniejącej szafki logicznej zlokalizowanej w pompowni II° światłowodu
SM 2J do projektowanego punktu PD (szafka wisząca 19” 12U z zasilaczem UPS) w stacji
transformatorowej oraz do wydzielonej części teleinformatycznej w szafce RPV. Zastosować
mikrokabel światłowodowy jednomodowy 2J [2 x SM (1x2)] z powłoką zewnętrzną wykonaną z PE
odpornego na promieniowanie UV, odporny na przeciąganie i na promieniowanie UV ułożony w
grubościennej mikrorurce 12/8 koloru pomarańczowego, z polietylenu wysokiej gęstości HDPE do
bezpośredniego zakopywania w gruncie. Szafki wyposażyć w mediakonwertery z modułem SFP z
WDM oraz switche do połączenia z siecią LAN przedsiębiorstwa. W miejscach skrzyżowań trasy
światłowodu z infrastrukturą techniczną wykonać przepusty osłonowe z rury karbowanej
dwuściennej o odporności na ściskanie powyżej 450N.
18. Realizacja robót
W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać i umieścić na swój
koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, które będą utrzymywane przez Wykonawcę w
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Na czas wykonania robót Wykonawca ma obowiązek
wykonać lub dostarczyć na swój koszt, tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty,
światła ostrzegawcze, sygnały, rusztowania itp. o ile będą wymagane.
Do zadań Wykonawcy należy również wykonanie badań i sprawdzeń obligatoryjnych w świetle
obowiązujących przepisów prawa oraz ochrony mienia w obrębie terenu budowy. Wykonawca
zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzonym projektem i
normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji zamówienia do obowiązków
Wykonawcy i na jego koszt, należy zrealizowanie inwestycji zgodnie z Prawem budowlanym a w
szczególności:
 wyłączne stosowanie do robót budowlanych materiałów najwyższej jakości, dopuszczonych
do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane,
 koordynacja robót branżowych wykonywanych na obiekcie,
 zapewnienie dostaw urządzeń zgodnie z OPZ, specyfikacją projektową i specyfikacją
techniczna wykonaną w projekcie,
 wykonanie wszystkich wymaganych: normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano-montażowych zawartymi w niniejszym OPZ oraz stosownymi przepisami:
pomiarów, badań, prób oraz rozruchów,
 udział w odbiorach technicznych i odbiorach częściowych robót budowlanych oraz w
Odbiorze Końcowym i Ostatecznym Przedmiotu Zamówienia,
 przeszkolenie obsługi w zakresie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej.
19. Transport materiałów
Transport materiałów na Plac budowy zapewnia Wykonawca na własny koszt.
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20. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi:
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 póz. 1596) z późn. zm.
- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 póz. 1650).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 póz. 401).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach
związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz. U. 2000 nr 26 poz.313) z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Dz.U.2013.492 z dnia 23.04.2013r.
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 poz. 828)
21. Odbiory
Będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
a) Odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych (przejściowe)
za wykonanie części robót,
b) Odbiór końcowy,
c) Odbiór ostateczny,
d) Odbiór pogwarancyjny.
Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których
mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. Częściowemu odbiorowi robót podlegać będą roboty
ujęte w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, w ustalonych w umowie okresowych płatności.
Harmonogram rzeczowo – finansowy zostanie wykonany przez wykonawcę i przekazany
zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. Zamawiający może wnieść uwagi i
zastrzeżenia do przesłanego Harmonogramu w terminie do 10 dni od otrzymania. Wykonawca
zgłaszając odbiór robót jest zobowiązany przekazać Inspektorowi Nadzoru rozliczenie finansoworzeczowo, celem jego sprawdzenia i zatwierdzenia oraz inne dokumenty jak: pomiary geodezyjne –
wytyczenia i inwentaryzację powykonawczą, protokoły odbiorów technicznych, wyniki badań, wyniki
sprawdzeń, protokoły z uruchomienia, protokoły z prób napełnienia, szczelności, regulacji, nośności,
potwierdzające prawidłowe wykonanie robót. Z czynności odbioru częściowego wykonawca sporządzi
protokół odbioru robót budowlanych. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru
końcowego i ostatecznego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.
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Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne
wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy,
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
22. Uwagi końcowe
W urządzeniach do 1kV ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim zrealizować poprzez
izolowanie części czynnych i stosowanie obudów o odpowiednim stopniu ochrony IP. W obwodach
gniazd wtyczkowych zastosowano ochronę uzupełniającą za pomocą urządzeń różnicowo-prądowych
o działaniu bezpośrednim i prądzie różnicowym 30mA. Ochrona przeciwporażeniowa przy
uszkodzeniu została poprzez samoczynne wyłączenie zasilania przy pomocy urządzeń ochrony
przetężeniowej (nadmiarowo-prądowej). Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach o napięciu
powyżej 1kV jest realizowana przez izolacje roboczą, osłony i bariery a ochrona dodatkowa przez
stosowanie uziemienia ochronnego.
Przewody związane z przyciskiem p-poż.. należy prowadzić w listwach lub rurach spełniających
wymagania E-90 Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót powinien sporządzić lub zapewnić
sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę prowadzonych
robót budowlanych. Całość prac wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją, przepisami PBUE,
normami i przepisami oraz WTP wydanymi przez ENEA Operator sp. z o.o. Po zakończeniu prac
przeprowadzić wymagane pomiary elektryczne. Opracować i uzgodnić z Enea Operator Sp. z o.o.
instrukcję współpracy ruchowej obejmującą postanowienia dotyczące postępowania personelu
obsługującego stację transformatorową oraz personelu operatora systemu elektroenergetycznego w
związku z eksploatacją i obsługą urządzeń elektroenergetycznych (w instrukcji uwzględnić obecność
zasilania rezerwowego z agregatu prądotwórczego oraz farmy fotowoltaicznej).
Wymianę układu pomiarowego przeprowadzić w uzgodnieniu i porozumieniu ze służbami ENEA
Operator sp. z o.o. Niezbędne jest zawarcie przez Odbiorcę nowej umowy o świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej z Enea Operator Sp. z o.o. Wszystkie nazwy własne i marki handlowe
elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte w niniejszym
opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposażenia. Wykonawca ma
prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań własnych, pod warunkiem, że nie zostanie obniżony
określony w projekcie standard. Wprowadzone rozwiązania techniczne i materiałowe nie mogą
pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani zmieniać zasadniczych rozwiązań projektowych i
muszą uzyskać akceptację Inwestora.
Roboty budowlane będą prowadzone podczas ciągłej pracy stacji uzdatniania wody eksploatowanej
przez Inwestora. Wykonawca jest zobowiązany tak prowadzić roboty, aby zminimalizować czas braku
dostawy wody do odbiorców. Prace można wykonywać po poinformowaniu z odpowiednim
wyprzedzeniem i ustaleniu terminów tych prac z PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie. Wszystkie
zdemontowane urządzenia pozostają do dyspozycji służb technicznych PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie.
Wykonawca zapewnia paliwo do agregatu prądotwórczego dla potrzeb wykonania rozruchów i
testów.
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