Analiza stanu technicznego agregatu prądotwórczego
oraz rozdzielni niskiego napięcia stacji transformatorowej B360
w Bytomiu ul. Olimpijska 2
Na podstawie przedstawionych dokumentów:
1. Instrukcja obsługi AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY GP 450 S/V-S2-A z silnikiem
VOLVO PENTA
2. Schematy elektryczne dla agregatu prądotwórczego GP 450 S/V-S2-A
3. Dokumentacja techniczno-ruchowa rozdzielnicy niskiego napięcia RN-W nr
fabryczny 997/07 autor dokumentacji ZPUE Włoszczowa
4. Protokół z pomiarów oświetlenia awaryjnego nr RAP07/05/2016 z dnia 12.05.2016 r.
5. Projekt budowlany PRZEBUDOWA STADIONU SPORTOWEGO w Bytomiu przy ul.
Olimpijskiej 2 ETAP I OśWIETLENIE BIOSKA GŁÓWNEGO (2007 r. Firma Zdzienicki)
oraz
na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 20-go września , 3-go i 11-go
października 2016 r.
stwierdzam co następuje:
I. Agregat prądotwórczy
Oględziny stanu technicznego AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO GP 450 S/V-S2-A

zdj. 1
1. Agregat prądotwórczy wolnostojący w obudowie kontenerowej (zdj. 1) z silnikiem
VOLVO PENTA o mocy znamionowej 450 kVA/360 kW i prądzie znamionowym 649A Instrukcja obsługi agregatu istniejąca nie znajduje się bezpośrednio w miejscu dostępnym
dla obsługi.
2. Stwierdzam brak bieżącej eksploatacji (zdjęcia poniżej zdj. nr 2, 3, 4, 5, 7), brak
aktualnych (jakichkolwiek) protokołów pomiarowych elektrycznych.
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zdj. 2

zdj. 3

zdj. 4

zdj. 5

3. Stwierdzono wyciek oleju ze zbiorniczka - zdj.7.

zdj. 6

zdj. 7

4. Wykonano próby uruchomienia agregatu - czynności wykonywała Osoba wskazana przez
Użytkownika.
Próby uruchomienia agregatu prądotwórczego negatywne.
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5. Ocena porównawcza zasilania masztów oświetleniowych murawy boiska z
alternatywnego źródła zasilania - agregatu prądotwórczego.
5.1. Aspekt ekonomiczny zastosowania takiego rozwiązania.
Na podstawie przedłożonego dokumentu: PB OśWIETLENIE BIOSKA GŁÓWNEGO z 2007
r. moc zapotrzebowana dla zasilenia oświetlenia boiska głównego wynosi docelowo 502
kW.
Na wytworzenie 1 kWh potrzeba zużyć 194 g co odpowiada 228 ml. Stąd przyjmując
średnio 3 zł/l ON wytworzenie 1kWh energii elektrycznej kosztuje około 0,684 zł.
Do ceny wytworzenia 1 kWh należy dodać koszt obsługi agregatu podczas imprez
oraz koszt eksploatacji bieżącej agregatu. Koszt dodatkowy - eksploatacja bieżąca agregatu
- można byłoby pominąć ze względu na konieczność bieżącej eksploatacji agregatu bez
opcji wykorzystania go na cele zasilania instalacji oświetleniowej boiska.
Cena 1 kWh wyprodukowanej przez agregat (bez kosztów pośrednich/dodatkowych)
jest porównywalna. Natomiast taryfa B21, wg której rozliczana jest energia przez Dostawcę
posiada oprócz ceny 1 kWh również składowe stałe i zmienne w tym moc zamówiona.
W tym porównaniu wykorzystanie agregatu prądotwórczego do zasilania zamiast
zasilania z sieci dostawcy energii elektrycznej jest tańsze o składowe zmienne wraz z
kosztami mocy zamówionej.
Ale to tylko ekonomiczna część tego rozważania. Jest to spójne wtedy, gdy aspekt
techniczny zasilania z alternatywnego źródła energii jest zachowany - chodzi o zapewnienie
bezpieczeństwa ludzi.

5.2. Aspekt techniczny zastosowania takiego rozwiązania.
Należałoby rozważyć techniczne możliwości zastosowania takiego rozwiązania w aspekcie
zapewnienia bezpieczeństwa ludzi - użytkowników, kibiców, zawodników, obsłudze, ... .
Wiąże sie to z przebudową istniejących rozwiązań.
Jak już napisałam w Opinii do "ANALIZY TECHNICZNO - EKONOMICZNEJ budowy
oświetlenia modernizowanego Stadionu Miejskiego w Bytomiu przy ulicy Olimpijskiej 2" w
którym Autor proponuje rezygnację z zasilania z sieci Tauron - jedynie zasilanie oświetlenia
przez agregat prądotwórczy.
Uważam to za rozwiązanie błędne bez aktualizacji istniejącego rozwiązania:
zasilanie takie jest możliwe przy zastosowaniu UPS-u od długotrwałym podtrzymaniu
oświetlenia ewakuacyjnego podczas całego czasu ewakuacji publiczności z obiektu w
przypadku awarii agregatu, po zmianie agregatu na agregat o większej mocy dostosowanej
do potrzeb całego obiektu lub zmiany konfiguracji istniejącego zasilania, gdzie agregat
zasila wszystkie odbiory (nie tylko oświetlenie boiska głównego).
6. Na podstawie przedłożonego dokumentu: Protokół z pomiarów oświetlenia
awaryjnego nr RAP07/05/2016 z dnia 12.05.2016 r. (zdj.8, 9) należałoby przypuszczać,
że sprawdzono działanie agregatu przed wpisaniem uwagi: "Oświetlenie po zaniku napięcia
podtrzymywane jest przez układ UPS (z bateriami akumulatorów zdolnych podtrzymać
oświetlenie co najmniej 1h). W cyklu normalnym po 3 min. od zaniku napięcia z sieci i
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podtrzymaniu przez UPS załącza się agregat prądotwórczy podtrzymujący pracę
oświetlenia do momentu powrotu napięcia z sieci energetycznej."

zdj. 8

zdj. 9

Podsumowanie rozdziału I:
Należy w trybie pilnym wykonać przegląd agregatu prądotwórczego, pomiary i badania oraz wykonywać niezbędne rozruchy agregatu wskazane w Instrukcji co
pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa ludzi podczas imprez masowych.
Przed uruchomieniem agregatu po okresie postoju należy wykonać poniższe czynności:
A. Potwierdzenie aktualności badań i pomiarów agregatu – izolacja, ochrona
p. porażeniowa.
B. Sprawdzenie jakości elektrolitu i stopnia naładowania akumulatora rozruchowego.
C. Sprawdzenie jakości ON znajdującego się w zbiorniku agregatu – konieczne
zastosowanie ON zimowego.
D. Wymiana filtra paliwa.
E. Sprawdzenie składu płynu w układzie chłodzenia z określeniem temperatury
zamarzania.
F. Usunięcie ewentualnych nieszczelności silnika – wycieki, itp
G. Ustalenie dodatkowych czynności obsługowych po uruchomieniu agregatu w trybie
testowym.
Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń eksploatacyjnych zapisanych w
Instrukcji obsługi agregatu.

II. Rozdzielnia SN i nN stacji transformatorowej B360
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Rozdzielnia niskiego napięcia B360

zdj. 1

zdj.2

1. Oględziny stanu technicznego rozdzielni nN
Stan techniczny rozdzielni nN stacji transformatorowej B360 wskazuje na konieczność
wykonania podstawowej obsługi eksploatacyjnej: przeglądu urządzeń, napraw i uzupełnień
elementów rozdzielni, czyszczenia oraz konserwacji. Brak aktualizacji opisu obwodów
odbiorczych. Brak opisu wejścia do rozdzielni nN. Zdjęcia poniżej nr 2 - 8.

zdj. 3

zdj. 4

zdj. 5

zdj. 6
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zdj. 7

zdj. 8

2. Wyposażenie rozdzielni nN, SN w sprzęt bhp i ppoż.
Stwierdza się brak obowiązkowego wyposażenie rozdzielni nN, SN w sprzęt bhp i ppoż.
oraz sprzęt pomocniczy.
Użytkownik/eksploatator powinien zapewnić możliwość bezpiecznej obsługi rozdzielni powinien dostarczyć sprzęt BHP i poż dla stacji transformatorowej w zakresie jak poniżej.
2.1. Wyposażenie rozdzielni
Rozdzielnice elektryczne wnętrzowe niskiego napięcia i rozdzielnice średniego napięcia (20 kV)
powinny być wyposażone w następujący sprzęt ochronny, zabezpieczający i pomocniczy:
Dla rozdzielni SN:
 Rękawice dla 20 kV – 2 pary
 Półbuty – 2 pary
 Wskaźnik napięcia np. AOWN dla zakresu 12-36 KV – 2 szt
 Drążki izolacyjne do wskaźnika nap, do 20 kV – 2 szt
 Uziemiacze przenośne. UWAGA – dobrane do warunków zwarciowych stacji, posiadające
odpowiednie długości przewodów uziemiających w zależności od budowy stacji,
posiadające odpowiednie zaczepy dobrane do występujących w stacji elementów które
mogą wymagać konieczności uziemienia przy wykonywani pracy. W zależności od
modelu zaczepów mogą wymagać dodatkowych drążków w głowicach których
zatrzaskuje się zaczepy, czy zaczepu manewrowego w zależności od doboru - 2 komplety
 Chodniki
 Chwytaki manewrowe – tylko wtedy kiedy z instrukcji eksploatacji stacji wynika
konieczność ich stosowania np. do wyjmowania bezpieczników wysokiego napięcia w
polach liniowych czy pomiarowych.
 Gaśnica do gaszenia urządzeń pod napięciem o masie środka gaśniczego dobranej do
warunków przez specjalistę w zakresie p.poż
 Apteczka
 Okulary ochronne – 2 pary
 Szafka /i na sprzęt, wieszaki
 Tablice informacyjne, ostrzegawcze
 Oprawiony na plexi schemat jednokreskowy odzwierciedlający stan rzeczywisty urządzeń
 Inne jeżeli wymagane w szczegółowej instrukcji eksploatacji
Dla rozdzielni nN
 Rękawice, typ jak dla SN – 2 pary
 Kalosze – 2 pary
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Wskaźnik napięcia - dwubiegunowy do 1 kV
Okulary ochronne – 2 pary
Chodniki, dywaniki
Tablice ostrzegawcze
Uchwyty do BM – tylko wówczas jeżeli są urządzenia do których będą przydatne – 2 szt
Transformator bezpieczeństwa
Lampka przenośna zasilana z transformatora
Inne jeżeli wymagane w szczegółowej instrukcji eksploatacji
Gaśnica, apteczka

2.2. Stosowanie sprzętu ochronnego
2.2.1. Wymagania eksploatacyjne
- Stan techniczny sprzętu należy sprawdzać bezpośrednio przed jego użyciem;
- Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzać stan techniczny, stosowanie, przechowywanie
i ewidencjonowanie sprzętu ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej;
- Niesprawne narzędzia i sprzęt ochronny oraz takie które utraciły ważność próby okresowej,
powinny być niezwłocznie wycofane z użycia;
- Zabrania się używania uszkodzonych lub niesprawnych narzędzi pracy i sprzętu ochronnego;
- Zabronione jest używanie narzędzi i sprzętu, które nie są oznakowane.
Wymaga się w ramach organizacji pracy, w zależności od rodzaju prac wykonywanych przy
urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych, stosowania odpowiedniego sprzętu
ochronnego, gwarantującego zatrudnionym pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy
przy:.
- wykonywaniu czynności łączeniowych,
- sprawdzaniu braku napięcia,
- zakładaniu i zdejmowaniu uziemiaczy przenośnych,
- wymianie wkładek bezpiecznikowych,
- uzgadnianiu kolejności faz,
- pomiarach wielkości elektrycznych oraz
- pracach konserwacyjnych i naprawczych.
Sprzęt ochronny należy każdorazowo przed użyciem obowiązkowo sprawdzić, w szczególności:
- dostosowanie napięcia znamionowego sprzętu do napięcia znamionowego urządzenia,
- aktualność badania okresowego,
- brak uszkodzeń mechanicznych.
2.2.2. Wykonywanie czynności łączeniowych
Przy wykonywanych czynnościach łączeniowych, zależnie od potrzeb, należy stosować
odpowiedni sprzęt ochronny i pomocniczy
2.2.3. Sprawdzanie okresowe sprzętu ochronnego
Niezależnie od obowiązku sprawdzania sprzętu ochronnego przed każdorazowym użyciem,
poszczególne rodzaje sprzętu należy poddawać badaniom okresowym - w zakresie i w terminach
ustalonym w przedmiotowych normach lub w dokumentacji fabrycznej. W przypadku braku
wymagań odnośnie badań okresowych, badania takie powinny być wykonywane w zakresie i
terminach określonych w szczegółowych instrukcjach bhp. W zakresie badań okresowych sprzętu
podstawowe znaczenie ma próba napięciowa. Zasady i warunki przeprowadzania takiej próby
określają normy przedmiotowe. Badaniom tym podlega zarówno sprzęt użytkowany, jak i sprzęt
zapasowy. Badania sprzętu ochronnego wykonują upoważnione laboratoria.
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2.2.4. Terminy badań sprzętu ochronnego
co 6 m-cy: rękawice elektroizolacyjne, obuwie elektroizolacyjne, wskaźnik napięcia 1-110 kV,
drążki izolacyjne pomiarowe
co 2 lata: wskaźnik napięcia 1-110 kV, drążki manipulacyjne, drążki do zakładania uziemień,
kleszcze do bezpieczników, dywaniki i chodniki gumowe
co 3 lata: pomosty izolacyjne

3. Wyposażenie rozdzielni w niezbędne dokumenty
Stwierdza się brak instrukcji współpracy ruchowej, schematu ideowego zasilania, książki
obsługi rozdzielni nN, aktualnych protokołów badań i pomiarów elektrycznych.
Podsumowanie rozdziału II: Należy w trybie pilnym wykonać przegląd rozdzielni,
pomiary i badania oraz wykonać niezbędne prace eksploatacyjne dla
zainstalowanych urządzeń w obiekcie.

Autor opracowania:

Barbara Orda
na podstawie zawartej

Umowy z BS w dniu 05.09.2016 r.
Data opracowania: październik 2016 r.
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