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Informacje ogólne

Kontenerowa stacja transformatorowa typu TSM OZE zaprojektowana według normy
IEC 62271-202 jest przystosowana do współpracy z siecią kablową lub kablowo-napowietrzną
średniego napięcia oraz siecią kablową niskiego napięcia. Służy do odbioru energii elektrycznej
wyprodukowanej przez odnawialne źródła energii takie jak:





2

farmy fotowoltaiczne,
farmy wiatrowe,
hydroelektrownie,
biogazownie.

Charakterystyka
Występują dwa typy stacji TSM OZE:
 TSMz- stacja transformatorowa metalowa z obsługą zewnętrzną,
 TSMw- stacja transformatorowa metalowa z obsługą wewnętrzną.

Stacje transformatorowe TSM to stacje w obudowie metalowej. Typ TSMz
dedykowany jest do obsługi z zewnątrz zarówno części niskiego, jak i średniego napięcia,
zaś typ TSMw posiada wewnętrzny korytarz obsługi rozdzielnic nn i SN.
Stacje wykonane są ze spawanej klatkowej konstrukcji i wypełnione płytami
warstwowymi z wypełnieniem zależnym od przeznaczenia stacji. W standardowym wykonaniu
stosuje się płytę o grubości 100 mm z wypełnieniem PIR.
Podłoga w stacji jest wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej z otworami
technologicznymi umieszczonymi pod rozdzielnicą SN i nn oraz w komorze transformatora
na wprowadzenie kabli. Kable SN i nn wprowadzane są z zewnątrz przez otwory przepustowe
umieszczone w dolnej części kontenera pod rozdzielnicami nn/SN. Po ułożeniu kabli należy
zamontować podłogi techniczne zapobiegające dostaniu się do środka gryzoni.
Standardowa konstrukcja przewiduje możliwość montażu rozdzielnic średniego
i niskiego napięcia oraz transformatora do 1250 kVA. Na życzenie istnieje możliwość
wyprodukowania stacji dla transformatorów o większych mocach. W standardowej stacji
dla OZE zabudowane są również urządzenia do komunikacji z system nadzoru OSD jak również
monitoring CCCV. Wszystkie stacje dedykowane dla OZE są wyposażone w siłownie napięcia
gwarantowanego zarówno 24 VDC jak i 230 VAC. Pod transformatorem znajduje się szczelna
misa olejowa wykonana z blachy mogąca pomieścić 100% oleju transformatora. Komora
transformatora jest doskonale wentylowana poprzez zastosowanie żaluzji o stopniu ochrony
IP23D.
Rozdzielnice SN i nn stanowią niezależne elementy. W stacjach można stosować
rozdzielnice SN o napięciu znamionowym do 36 kV oraz rozdzielnice nn o napięciu do 1000 V.
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Istnieją dwie wersje posadowienia stacji: bezpośrednio na zagęszczonym gruncie
jak i na fundamencie betonowym, na bloczkach typu F1 lub na fundamencie typu H.

Zalety stacji TSMz i TSMw:
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niska waga nieprzekraczająca 5 ton (łącznie z aparaturą),
bardzo dobra izolacja termiczna poprzez zastosowanie płyt warstwowych,
swobodny dostęp do rozdzielnic nn i SN,
szczelna misa olejowa będąca integralną częścią kontenera lub jako część fundamentu
betonowego,
krótki czas montażu na obiekcie,
bardzo duże możliwości konfiguracji rozdzielnic SN i nn,
zdecydowanie mniejsze koszty transportu oraz instalacji na obiekcie,
brak ograniczeń wymiarowych (stacje można wykonać w dowolnych wymiarach).

Parametry techniczne
SN
Maksymalna moc transformatora
Moc zainstalowanego transformatora
Napięcie znamionowe
Znamionowe napięcie izolacji
Częstotliwość znamionowa/liczba faz
Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej
Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50 s)
Prąd znamionowy ciągły pól liniowych
Prąd znamionowy ciągły pola transformatorowego
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (1 s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany
Odporność na działanie łuku wewnętrznego rozdzielnic
Klasyfikacja IAC stacji
Stopień ochrony
Klasa obudowy
Maksymalne moc znamionowa transformatora
Wytrzymałość dachu na obciążenia
Wytrzymałość obudowy na udary mechaniczne
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nn
1000 kVA
1000 kVA

36 kV
36 kV

0,8 kV
1 kV

50 Hz/3
70/80 kV
2,5 kV
170/195 kV
8 kV
do 1000 A
400 A
250 A
1600 A
20 kA
20 kA
40 kA/50 kA
50 kA
20 kA (1 s)
20 kA (0,5 s)
AB – 16 kA - (1 s)
IP43 i IP23D
10
do 3150 kVA
2500 N/m2
20 J (IK10)
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Zgodność z normami
Stacja transformatorowa metalowa wykonana jest zgodnie z poniższymi normami:
 PN-EN 62271-1:2009+A1:2011 „Wysokonapięciowa
aparatura rozdzielcza
I sterownicza. Część 1: Postanowienia wspólne”,
 PN-EN 62271-202:2014-12 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie
napięcie”,
 PN-EN 62271-200:2012 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część
200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie
znamionowe powyżej 1kV do 52kV włącznie”,
 PN-EN 61439-1:2011 „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1:
Postanowienia ogólne”,
 PN-B-02480:1986 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów,
 Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia
15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690) z uwzględnieniem późniejszych zmian.
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Dane technologiczne standard
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oświetlenie- LED,
wentylacja grawitacyjna,
otwory wlotowe i wylotowe żaluzyjne umieszczone w drzwiach i ścianach,
instalacja uziemiająca.

Dane techniczno-materiałowe
 ściany- płyta warstwowa o grubości 100 mm z wypełnieniem z pianki PUR,
 fundament F1- beton zbrojony wibrowany klasy C30/37,
 stolarka stacyjna- stalowa lub aluminiowa lakierowana wg palety RAL.
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Stacja metalowa z obsługą zewnętrzną TSMz
7.1 Informacje ogólne
Stacja wykonana jest jako stacja z obsługą zewnętrzną z wydzielonymi przedziałami:
 średniego napięcia,
 niskiego napięcia,
 transformatora.

7.2 Uziemienie wewnętrzne stacji
Jako środek ochrony przeciwporażeniowej w stacji zastosowano uziemienie ochronne.
Stacja posiada uziemienie robocze niskiego napięcia oraz uziemienie ochronne średniego
napięcia przyłączone do wspólnego uziomu (główna szyna uziemiająca). Połączenia
wyrównawcze obejmują wszystkie metalowe elementy konstrukcji i wyposażenia
instalacyjnego budynku. Stację wyposażono w zaciski uziemiające oraz uchwyty do zakładania
uziemień przenośnych.
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7.3 Przykłady stacji TSMz
Stacja TSMz/OZE/160-400

Obudowa – kontener metalowy, wyposażony w szczelną misę olejową o wymiarach:
 długość całkowita- 2700 mm,
 szerokość całkowita- 2400 mm,
 wysokość całkowita- max. 2800 mm.
Warunki eksploatacyjne i parametry techniczne:
Warunki eksploatacyjne:
Temperatura otoczenia:
- szczytowa krótkotrwała
- najwyższa średnia w ciągu doby
- najniższa długotrwała
Wilgotność względna powietrza:
- największa wilgotność względna
(przy temperaturze 25°C)
Dodatkowe warunki klimatyczne
Atmosfera w miejscu
zainstalowania
Napięcie po stronie SN
Napięcie po stronie nn
Stopień ochrony IP 23D
Stopień ochrony IP 43
Wentylacja komory trafo
Maksymalna moc
zainstalowanego transformatora

+ 45°C
+ 35°C
- 30°C
100%
deszcz, śnieg, szadź, oblodzenie o grubości warstwy lodu 5 mm, ciśnienie wiatru do 700 Pa
niezawierająca pyłów oraz gazów chemicznie czynnych lub zagrażających wybuchem oraz
wolna od pyłów przewodzących prąd elektryczny
24 kV
400/500 V
komora transformatorowa
pozostała część stacji
grawitacyjna
400 kVA

Rozdzielnica SN
Napięcie znamionowe
Prąd znamionowy
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany
Rozdzielnica nn
Napięcie znamionowe łączeniowe
Prąd znamionowy ciągły szyn biorczych i pola trafo
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany
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do 24 kV
do 1250 A
16 i 20 kA
do 800 V
do 2500 A
do 25 kA/1s
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Stacja TSMz/OZE/630-1250

Obudowa – kontener metalowy, wyposażony w szczelną misę olejową o wymiarach:
 długość całkowita- 3000 mm,
 szerokość całkowita- 2400 mm
 wysokość całkowita- max. 2800 mm.
Warunki eksploatacyjne i parametry techniczne:
Warunki eksploatacyjne:
Temperatura otoczenia:
- szczytowa krótkotrwała
- najwyższa średnia w ciągu doby
- najniższa długotrwała
Wilgotność względna powietrza:
- największa wilgotność względna
(przy temperaturze 25°C)
Dodatkowe warunki klimatyczne
Atmosfera w miejscu
zainstalowania
Napięcie po stronie SN
Napięcie po stronie nn
Stopień ochrony IP 23D
Stopień ochrony IP 43
Maksymalna moc
zainstalowanego transformatora

+ 45°C
+ 35°C
- 30°C
100%
deszcz, śnieg, szadź, oblodzenie o grubości warstwy lodu 5 mm, ciśnienie wiatru do 700 Pa
niezawierająca pyłów oraz gazów chemicznie czynnych lub zagrażających wybuchem oraz
wolna od pyłów przewodzących prąd elektryczny
24 kV
400/500 V
komora transformatorowa
pozostała część stacji
1250 kVA

Rozdzielnica SN
Napięcie znamionowe
Prąd znamionowy
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany
Rozdzielnica nn
Napięcie znamionowe łączeniowe
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pola trafo
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany
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do 24 kV
do 1250 A
16 i 20 kA
400/500 V
do 2000 A
do 25 kA/1s
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Stacja metalowa z obsługą wewnętrzną TSMw
8.1 Informacje ogólne

Stacje z wewnętrznym korytarzem obsługi można wykonywać do bardzo dużych mocy.
Robione są na miarę, zależnie od potrzeb projektowych. Można składać stacje z kilku
kontenerów zarówno w poziomie jak i piętrowo. Stacje wykonana jest jako stacja z obsługą
wewnętrzną z wydzielonymi przedziałami:
 średniego napięcia,
 niskiego napięcia,
 transformatora.
Wentylacja komory transformatora grawitacyjna lub wymuszona, zależnie od mocy
transformatora. Dla transformatorów o mocy do 1000 kVA nie wymaga się wentylacji
wymuszonej.
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8.2 Przykłady stacji TSMw
Stacja TSMw/OZE/250-2500

Obudowa – kontener metalowy, wyposażony w szczelną misę olejową o wymiarach:
 długość całkowita- 3000 - 6000 mm,
 szerokość całkowita- 2400 - 3200 mm,
 wysokość całkowita- 2800 - 3000 mm.
Warunki eksploatacyjne i parametry techniczne:
Warunki eksploatacyjne:
Temperatura otoczenia:
- szczytowa krótkotrwała
- najwyższa średnia w ciągu doby
- najniższa długotrwała
Wilgotność względna powietrza:
- największa wilgotność względna
(przy temperaturze 25°C)
Dodatkowe warunki klimatyczne
Atmosfera w miejscu
zainstalowania
Napięcie po stronie SN
Napięcie po stronie nn
Stopień ochrony IP 23D
Stopień ochrony IP 43

+ 45°C
+ 35°C
- 30°C
100%
deszcz, śnieg, szadź, oblodzenie o grubości warstwy lodu 5 mm, ciśnienie wiatru do 700 Pa
niezawierająca pyłów oraz gazów chemicznie czynnych lub zagrażających wybuchem oraz
wolna od pyłów przewodzących prąd elektryczny
24 kV
400/500 V
komora transformatorowa
pozostała część stacji

Rozdzielnica SN
Napięcie znamionowe
Prąd znamionowy
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany
Rozdzielnica nn
Napięcie znamionowe łączeniowe
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pola trafo
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany
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do 24 kV
do 1250 A
16 i 20 kA
400/500 V
do 2000 A
do 25 kA/1s
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