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1 UVOD
1.1 SPLOŠNO
Tehnična smernica GIZ TS-16 za gradnjo kompaktnih transformatorskih postaj 20(10)/0,4 kV je pripravljena na osnovi
upoštevanja dobre prakse in upoštevanja aktualnih predpisov in standardov o gradnji tovrstnih objektov.

1.2 POMEN IN VLOGA
Tehnične smernica GIZ TS-16 je dokument, v katerem so združene rešitve, ki predstavljajo zadnje stanje tehnike in izkušenj na
tem področju.

1.3 NAMEN IN PODROČJE UPORABE
Tehnična smernica GIZ TS-16 na pregleden način prikaže nabor priporočenih gabaritov, s kratkim opisom tehničnih lastnosti TP.
Namenjena je enotnim kriterijem za projektiranje, nabavo, gradnjo in vzdrževanje transformatorskih postaj 20(10)/0,4 kV na
območju Gospodarskega interesnega združenja distribucijskih podjetij Slovenije (GIZ).

2 REFERENČNI DOKUMENTI
Referenčni dokumenti so navedeni v poglavju 2 TS-12 Usmeritve za gradnjo transformatorskih postaj 20/0,4 kV.

3

POMEN IZRAZOV

Pomeni izrazov so opisani v poglavju 3 TS - 12 Usmeritve za gradnjo transformatorskih postaj 20/0,4 kV.

4 TEHNIČNE ZAHTEVE
4.1 UPORABA
Kompaktna transformatorska postaja je namenjena za transformacijo srednje napetosti na nizko napetost in napajanje
odjemalcev z električno energijo nizke napetosti.
 Kompaktne TP uporabljamo:
 za napajanje naselij, manjših industrijskih objektov, kmetijskih objektov, gradbišč in podobno,
 v distribucijskem omrežju kot končna postaja ali postaja v zanki,
 Uporabljamo naslednje Izvedbe (tipe) kompaktnih TP:
 kompaktne postaje s pločevinastim ohišjem (Tabela 1): KTP/p 250/1, KTP/p 250/3, KTP/p 630/3, KTP/p 1000/3
uporabimo, ko je okolje pretežno ruralno (npr. podeželje) ter na slabi nosilnosti tal in težko dostopnem terenu,
 kompaktne postaje z betonskim ohišjem (Tabela 2): KTP/b 250/3, KTP/b 400/3, KTP/b 630/3, KTP/b 1000/3
uporabljamo predvsem tam, ko je okolje pretežno urbano (okolica TP so stavbe, asfalt, skale in podobno), kjer je velika
nosilnost tal in tam kjer je možen dostop z avtodvigalom zaradi postavitve.
 Za posamezne tipe kompaktnih TP se odločimo v naslednjih primerih SN in NN omrežja:
 KTP/p, KTP/b 250 kVA
Uporabimo v primeru, ko imamo kabelski SN priključni vod in kabelske NN izvode ter potrebno moč Tr 50 do 250 kVA.
 KTP/p/b 630 kVA, KTP/p/b 1000 kVA
Uporabimo v primeru, ko imamo kabelski SN priključni vod in kabelske NN izvode ter potrebno moč Tr 250 do 630 ali
1000 kVA.
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4.2 OZNAČEVANJE
Označevanje kompaktnih kabelskih transformatorskih postaj z zunanjim posluževanjem se izvaja na naslednji način:

KTP / p

250 / 1Č

--1-- -2-

--3--
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20/0,4 kV
--------6--------

1. Vrsta
KTP
Kompaktna transformatorska postaja
2. Ohišje
p
Pločevinasto
b
Betonsko
3. Nazivna moč (kVA)
250
400
630
1000
4. Priklop na SN omrežje
1
direktni SN kabelski priključek (brez stikalnega bloka)
3
SN stikalni blok max. 3 celice (npr.:SF6, suhi zrak)
4
SN stikalni blok max. 4 celice
4M
SN stikalni blok max. 4 celice z meritvami
5. Razporeditev posluževalnih vrat
Č
Čelna, Čelna postavitev je takrat, ko so vrata Tr in SN in NN stikališča na isti steni
6. Nazivna napetost
20/0,4 kV

4.3 IZBIRA LOKACIJE
Pri izbiri lokacije KTP je potrebno upoštevati naslednje pogoje:













da je TP postavljena, kar se le da blizu težišča obremenitve,
da so priključni vodi kratki, ter njihov razvod enostaven,
da je dostop do lokacije urejen in omogoča neovirano gradnjo in vzdrževanje objekta,
da se TP ne postavlja na nestabilna tla oz. plazeča tla hudournikov, površinskih ali podzemnih voda (možnost poplav);
uporaba pogoja stoletnih vod,
da TP ne postavljamo na podzemne inštalacije drugih komunalnih vodov ter da se zagotovi ustrezne odmike le-teh v
okolici TP,
da se pri postavitvi TP v urbanem okolju držimo arhitekturnih zahtev (npr. barvna uskladitev),
da je lokacija usklajena z urbanističnimi prostorskimi pogoji in zahtevami, ki jih zahteva upravni organ,
da je oddaljenost TP od sosednje parcelne meje več kot 2 m, za kar ni potrebno predhodno pridobiti soglasij sosednjih
lastnikov, v primeru soglasja je lahko oddaljenost najmanj 1 m,
da je na stranici TP, kjer se nahajajo vrata Tr ter SN in NN postroja zagotovljen minimalno 1,5 metrski manipulativni
prostor do ovir, na ostalih stranicah pa zadostuje manipulativni prostor v širini do 1 m od zunanje stene TP.
dovoz mora biti v širini najmanj 2,5 m, da je omogočen neoviran uvoz z večjimi transportnimi sredstvi oz. kamioni z
dvigali,
v primeru lokacije na parkirišču mora biti talna oznaka narisana za prepovedano parkiranje pred vrati TP,
minimalno velikost površine parcele oziroma funkcionalnega zemljišča za posamezni tip TP tudi glede na navedene
zahteve strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, v izjemnih primerih, kjer zemljišča ni mogoče odkupiti pa
pridobitev služnosti (npr. za ozemljitvene obroče in ozemljitvene krake izven parcele (za določitev parcele oziroma
funkcionalnega zemljišča glej dodatek »E«).
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4.4 ZGRADBA IN DIMENZIJE
Kompaktna transformatorska postaja je sestavljena iz dveh delov in sicer iz ohišja in snemljive strehe. Vanjo je možno glede na
velikost ohišja vgraditi transformator moči do vključno 1000 kVA. Predvidena je za posluževanje z zunanje strani.
Glede na tip ohišja poznamo dve vrsti kompaktnih transformatorskih postaj in sicer:



kompaktno postajo s pločevinastim (AlMg3) ohišjem in streho ter
kompaktno postajo z armiranobetonskim ohišjem in streho (trdnostni razred betona min. C30/37).

Stopnja mehanske zaščite mora biti najmanj IP23 in stopnja zaščite proti mehanskim udarcem najmanj IK 10. Beton (za ohišja
betonskih postaj) mora ustrezati pravilniku [2.1.5].
Vsa vgrajena kovinska oprema (vrata, okvirji za vrata …) mora biti iz nerjavnega materiala (Al, nerjaveča pločevina, pocinkana
pločevina - prašno barvana) po [2.2.10].
Vsa vrata so izvedena s tritočkovnim zapiranjem, z možnostjo montaže ključavnice z ustreznim cilindričnim vložkom, skladno s
postrojem (SN, NN ali TR), ki ga zapira/zaklepa.
Negibljive žaluzije in ostale ventilacijske odprtine morajo omogočati učinkovito prezračevanje ohišja in zadostno hlajenje
transformatorja z naravnim kroženjem zraka. Odprtina mora biti zaščitena proti vstopu malih živali in predmetov.
Vsa vrata morajo biti trajno označena z opozorilnimi napisnimi tablicami, ustrezno glede na opremo in kot npr. »SN PROSTOR«,
»NN PROSTOR« in »TRANSFORMATOR«. Na vrata, ki omogočajo dostop do NN postroja je nameščena tablica z imenom
postaje in letnico izdelave postaje. Na vseh vratih morajo biti še opozorilne tablice »POZOR! VISOKA NAPETOST SMRTNO
NEVARNO«

Slika 1: Primer ustrezne sestave opozorilne tablice
Vsa vrata morajo biti povezana z ohišjem postaje oziroma ozemljena z bakrenimi finožičnimi vodniki Cu 16 mm2 ter kabelskimi
čevlji za vijak M12 ali bakrenimi pokositranimi pletenicami minimalnih dimenzij 30×2 mm s Cu zaključki in luknjo za vijak M12.
Streha mora biti snemljive izvedbe oziroma mora omogočati enostavno zamenjavo energetske opreme v postaji. Namenu oljne
jame služi spodnji del postaje, namenjen prestrezanju nekontroliranega iztekanja transformatorskega olja ali izolacijsko-hladilne
tekočine distribucijskih transformatorjev. Dimenzioniran mora biti za odgovarjajočo količino tekočine glede na nazivno moč TP
oziroma ustreznega transformatorja ter mora biti vodotesen (opravljen pozitiven test vodotesnosti).

Za uvod SN in NN kablov v postajo služijo:



pri pločevinasti kompaktni postaji za to predvidene uvodne cevi, tesnjene s krčnim materialom (cevmi) po uvlečenju
kablov,
pri betonski postaji pa uvodna okna, v katere se montirajo posebne uvodnice (adapterji), ki omogočajo tesnjenje kablov
( npr. Hauff Technik ali podobno).
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Tabela 1: Osnovni tehnični podatki pločevinastih kompaktnih TP
Oznaka

Vgrajena SN oprema

Vgrajena NN oprema
dovod / izvodi

KTP/p
250/1

brez SN opreme-priklop SN kabla
direktno na TR (z vgrajenim SN
varovalčnim podnožjem)

KTP/p
250/3

STr MAX

Informativne mere ohišja

[kVA]

(d × š × v)
[mm]

1× VVL 400 A /3
/
(do največ) 6× VVL 400 A /3

250

1700 × 1320 × 2605

do največ 3-celični SN stikalni blok
(VzVzT)

1× VVL 400 A /3
/
(do največ) 6× VVL 400 A /3

250

2070 × 1700 × 2760

KTP/p
630/4

do največ 4-celični SN stikalni blok
(VzVzVzT)

1× bremensko stikalo In=1250 A, 50 kA
/
(do največ) 8× VVL 400 A /3

630

KTP/p
630/4Č

do največ 4-celični SN stikalni blok
(VzVzVzT)

1× bremensko stikalo In=1250 A, 50 kA
/
(do največ) 9× VVL 400 A /3
(možno tudi 630A podnožja)

630

KTP/p
1000/4

do največ 4-celični SN stikalni blok
(VzVzVzT)

1× odklopnik In=1600 A, 50 kA
/
(do največ) 9× VVL 400 A /3
(možno tudi 630A podnožja)

1000

2500 × 2000 × 2825

3600 × 1700 × 3017

3200 × 2200 × 2830

Tabela 2: Osnovni tehnični podatki betonskih kompaktnih TP
Oznaka

Vgrajena SN oprema

Vgrajena NN oprema
dovod / izvodi

KTP/b
250/1

brez SN opreme-priklop SN kabla
direktno na TR (z vgrajenim SN
varovalčnim podnožjem)

1× VVL 400 A /3
/
(do največ) 6× VVL 400 A /3

KTP/b
400/4

do največ 4-celični SN stikalni blok
(VzVzVzT)

1× bremensko stikalo In=1250 A, 50 kA
/
(do največ) 8× VVL 400 A /3

KTP/b
630/4

1× bremensko stikalo In=1250 A, 50 kA
do največ 4-celični SN stikalni blok
/
(VzVzVzT)
(do največ) 10× VVL 400 A /3, možno 630A
podnožja

KTP/b
1000/4

do največ 4-celični SN stikalni blok
(VzVzVzT)

1× odklopnik In=1600 A, 50 kA
/
(do največ) 10× VVL 400 A /3, možno
630A podnožja

STr MAX
[kVA]

Informativne mere ohišja
(d × š × v)
[mm]

1700 × 2000 × 2550
250

teža ohišja z opremo na teren:
≈do 75 kN
2800 × 2000 × 2400

400

teža ohišja z opremo na teren:
≈do 100 kN
1800 × 3000 × 2650

630

teža ohišja z opremo na teren:
≈do 120 kN
2400 × 3100 × 2650

1000

teža ohišja z opremo na teren:
≈do 130 kN

Opcijsko je možno:
 v betonsko kompaktno postajo KTP/b 250/1 vgraditi tudi 2-celični SN stikalni blok (VzT),
 v betonsko kompaktno postajo KTP/b 630/4 vgraditi tudi SN 4-celični SN stikalni blok s SN merilno celico(VzVzMT). V
tem primeru ni možno vzankanje transformatorske postaje.
Enopolne sheme za posamične TP so podane v Dodatku A.
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4.4.1

KTP/P IN KTP/B 250/1 (KONČNA)

4.4.1.1

SPLOŠNO – UPORABA

Uporablja se predvsem kot končna postaja za napajanje po moči manjših uporabnikov ali manjšega števila odjemalcev s skupno
močjo največ do 250 kVA. Ta tip postaje je primeren za vgradnjo na ruralnem področju, kjer se predvideva kabelsko SN ali NN
omrežje.
Priporoča se kot nadomestna postaja ali alternativa stebrni postaji na betonskem drogu. Pri odločitvi o uporabi je potrebno
upoštevati varnostni vidik s stališča neizoliranega podnožja SN varovalk. V kolikor mesto vgradnje zahteva večjo varnost
posluževanja, kot jo lahko dosežemo s prekritjem podnožja s prozornim polikarbonatnim ali kovinskim zastorom prikazanem v
Dodatku E, je potrebno uporabiti izvedbo KTP s SN stikalnim blokom.

4.4.1.2

SN POSTROJ

Pri tem tipu postaje so predvidene naslednje variante SN priklopov in prednostno vgrajene opreme:



neizolirano podnožje SN varovalk ter prigrajeni SN odvodniki prenapetosti na steno SN postroja ali
opcijsko dvocelični SN stikalni blok (v izvedbi VzT), v kolikor obstaja potreba po bremenskem stikalu.

Prehod dovodnih SN kablov v TP se pri pločevinasti in betonski izvedbi ohišja izvede preko za to namenjenih uvodnih cevi, ki so
del postaje in omogočajo po uvlečenju kablov tesnitev s krčnimi cevmi ali pri betonski izvedbi ohišja preko posebnega adapterja.

4.4.1.3

TRANSFORMATOR

V postajo je možno vgraditi distribucijski transformator nazivne moči do 250 kVA.

4.4.1.4

NN RAZDELILNA PLOŠČA

NN razdelilna plošča je vgradne izvedbe. Predvidena je vgradnja vertikalnih varovalčnih ločilnikov (VVL) standardne širine 100
mm, tako za zaščito dovoda kot izvodov.
Vgradi se VVL za predvidene NN izvode in en opremljen rezervni izvod za interventno priključevanje porabnikov oz. priklop
agregata, ostalih prostih rezerv (za morebitne bodoče NN izvode) se predvidoma ne vgrajuje, saj so zbiralke predpripravljene na
montažo celotnega števila izvodov (vložne matice ali vijaki) za kasnejšo dograditev oziroma montažo dodatnih VVL.
Opis in obseg NN razdelilne plošče:









varovalke dovoda in možnost vgraditve do vključno šestih (6) odcepov (izvodov) – vsi NN VVL so 400 A širine 100
mm.
sistem zbiralk L1, L2, L3 (E-Cu 40×5 mm) ima pripravljene izvrtine in vložne matice za vgradnjo maksimalnega števila
(do vključno 6) VVL 400 A /3 ter PE in N zbiralko (E-Cu 40 × 5 mm) z možnostjo njune povezave,
NN prenapetostne odvodnike razred 1 z ustreznim predvarovanjem (izoliran horizontalni ločilnik ali vertikalni varovalčni
ločilnik 160 A širine 50 mm na sistemu zbiralk z ustreznimi varovalkami), notranja montaža (po [2.2.11]; Un = 230 V,
Iimp ≥12,5 kA (10/350 µs)),
tokovne merilne transformatorje x (do 400) / 5 A razreda točnosti 0,5,
ožičenje za daljinsko zajemanje podatkov skladno z vezalno shemo in predpisanim naborom opreme s strani
upravljavca distribucijskega omrežja,
meritve električnih parametrov (U,I,…) skladne z vezalno shemo in predpisanim naborom opreme s strani upravljavca
distribucijskega omrežja. Za spremljanje meritev je smotrna uporaba merilnega centra s snemalnikom omrežja,
ostalo opremo po priloženi shemi.

Za priklop dizel agregatov je na ohišju predvidena odprtina, skozi katero se uvlečejo priključni NN kabli.

4.4.1.5

VAROVANJE TRANSFORMATORJA

Varovanje transformatorja je obdelano v poglavju 4.4.3.4. TS-12 Usmeritve za gradnjo transformatorskih postaj 20/0,4 kV.
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TOKOVNE POVEZAVE VGRAJENE OPREME

Direktna povezava (SN dovod na podnožje SN varovalk) se praviloma izvede s SN kablom Al 1 × 70/16 mm2, 24 kV
opremljenega s SN končniki za notranjo montažo.
NN povezave med NN stranjo Tr in NN razdelilno ploščo so obdelane v poglavju 5.4.3.3 in Tabeli 8 Dodatka A v TS-12 Usmeritve
za gradnjo transformatorskih postaj 20/0,4 kV.

4.4.2

KTP/P 250/3 KVA 20/0,4 KV (RAZDELILNA)

Ta kompaktna razdelilna TP je predvidena le v varianti s pločevinastim ohišjem.

4.4.2.1

SN POSTROJ

Postaja je predvidena za vgradnjo triceličnega SN stikalnega bloka (SF6 ali zračnega), ki je običajno v izvedbi VzVzT
630 A/24 kV, če se to ne more izvesti se vgradi neizolirano podnožje VN varovalk ter odvodnike na steno SN postroja, in v tem
primeru je potrebno dograditi na vhodna vrata dodatno mrežo zaradi varnosti pred dotikom (glej sliko v Dodatku F).
SN priključni kabelski vodi se priključijo v vodni celici SN stikalnega bloka preko za to namenjenih uvodnih cevi, ki se po vpeljavi
zatesnijo s krčnimi cevmi.

4.4.2.2

TRANSFORMATOR

V postajo je možno vgraditi hermetično zaprt distribucijski transformator z OPD (okolju prijazni dielektrik npr. MIDEL, VEGETA
apd.) nazivne moči do vključno 250 kVA.

4.4.2.3

NN RAZDELILNA PLOŠČA

Za NN razdelilno ploščo veljajo isti parametri kot za kompaktno KTP/p 250/1 v poglavju 4.4.1.4.

4.4.2.4

VAROVANJE TRANSFORMATORJA

Varovanje transformatorja je obdelano v poglavju 5.4.3.4. TS-12 Usmeritve za gradnjo transformatorskih postaj 20/0,4 kV.

4.4.2.5

TOKOVNE POVEZAVE VGRAJENE OPREME

SN povezave med SN stikalnim blokom in Tr so obdelane v poglavju 5.4.3.2 v TS-12 Usmeritve za gradnjo transformatorskih
postaj 20/0,4 kV.
NN povezave med NN stranjo Tr in NN razdelilno ploščo so obdelane v poglavju 5.4.3.3 in Tabeli 8 Dodatka A v TS-12 Usmeritve
za gradnjo transformatorskih postaj 20/0,4 kV.

4.4.3
4.4.3.1

KTP/P IN KTP/B 630/3 (KONČNA ALI PREHODNA)
SPLOŠNO – UPORABA

Ta tip postaje se uporablja za napajanje uporabnikov tako v mestih kot v ruralnem področju in sicer za gospodinjske odjemalce
kot tudi manjše obrtne delavnice, trgovine itd..
Postajo je zaradi predvideno vgrajenega SN postroja moč vzankati v SN omrežje, lahko pa se uporabi tudi kot končna postaja.

4.4.3.2

SN POSTROJ

Postaja je predvidena za vgradnjo SN triceličnega SN stikalnega bloka (SF6 ali zračnega), ki je običajno v izvedbi VzVZT. Možna je
tudi vgradnja štiriceličnega SN stikalnega bloka v izvedbi VzVzVzT vendar samo v izjemnih primerih.
Uvod SN kablov se izvede pri pločevinasti izvedbi ohišja preko za to namenjenih uvodnih cevi (po uvlečenju se zatesnijo s
samokrčnimi cevmi) ali preko posebnega adapterja (ki po uvlečenju kablov omogoča zatesnitev le-teh); pri betonski izvedbi
ohišja pa preko posebnega adapterja, ki po vpeljavi kablov omogoča zatesnitev le-teh.

4.4.3.3

TRANSFORMATOR

V postajo je možno vgraditi hermetično zaprt distribucijski transformator z OPD (okolju prijazni dielektrik npr. MIDEL, VEGETA
apd.) nazivne moči do vključno 630 kVA .
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4.4.3.4

NN RAZDELILNA PLOŠČA

NN razdelilna plošča je vgradne izvedbe. Predvidena je vgradnja tripolnega bremenskega stikala kot glavnega stikala in VVL
400A/3 ali 630A/3 standardne širine 100 mm na NN izvodih.
Vgradi se VVL za predvidene NN izvode in en opremljen rezervni izvod z VVL 630 A /3 za interventno priključevanje porabnikov
oz. priklop agregata, ostalih prostih rezerv (za morebitne bodoče NN izvode) se predvidoma ne vgrajuje, saj so zbiralke
predpripravljene na montažo celotnega števila izvodov (vložne matice ali vijaki) za kasnejšo dograditev oziroma montažo
dodatnih VVL.
Opis in obseg NN plošče:










bremensko stikalo 1250 A – (se vgradi za vse enote TR do 630 kVA), kot glavno stikalo,
sistem Cu zbiralk L1, L2, L3 (E-Cu 80×10 mm) za vgradnjo maksimalnega števila (do vključno 8 oz. 10) VVL 400A/3 ali
630A/3 (pripravljene izvrtine na zbiralkah za naknadno vgraditev stikal) ter PE in N zbiralko (E-Cu 60×10 mm) z
možnostjo njune povezave,
NN prenapetostni odvodniki razreda 1 z ustreznim predvarovanjem (izoliran horizontalni varovalčni ločilnik ali VVL 160
A/3 širine 50 mm na sistemu zbiralk z ustreznimi varovalkami), notranja montaža (po [2.2.11]); Un = 230 V,
Iimp ≥12,5 kA(10/350 µs),
tokovni merilni transformatorji x (do 1000)/5 A razreda točnosti 0,5,
ožičenje za daljinsko zajemanje podatkov skladno z vezalno shemo in predpisanim naborom opreme s strani
upravljavca distribucijskega omrežja,
meritve električnih parametrov (U,I,…) skladne z vezalno shemo in predpisanim naborom opreme s strani upravljavca
distribucijskega omrežja. Za spremljanje meritev je smotrna uporaba merilnega centra s snemalnikom omrežja,
ostalo opremo po priloženi shemi.

Za priklop dizel agregatov je na ohišju predvidena odprtina, skozi katero se uvlečejo priključni NN kabli.

4.4.3.5

VAROVANJE TRANSFORMATORJA

Varovanje transformatorja je obdelano v poglavju 5.4.3.4. TS-12 Usmeritve za gradnjo transformatorskih postaj 20/0,4 kV.

4.4.3.6

TOKOVNE POVEZAVE VGRAJENE OPREME

SN povezave med SN stikalnim blokom in Tr so obdelane v poglavju 5.4.3.2 v TS-12 Usmeritve za gradnjo transformatorskih
postaj 20/0,4 kV.
NN povezave med NN stranjo Tr in NN razdelilno ploščo so obdelane v poglavju 5.4.3.3 in Tabeli 8 Dodatka A v TS-12 Usmeritve
za gradnjo transformatorskih postaj 20/0,4 kV.

4.4.4
4.4.4.1

KTP/P IN KTP/B 400(630)/3 (RAZDELILNA ALI KONČNA)
SPLOŠNO – UPORABA

Tudi ta tip postaje se uporablja za napajanje uporabnikov tako v mestih kot v ruralnem področju in sicer za gospodinjske
odjemalce. Poleg tega je uporabna za napajanje manjših obrtnih delavnic, trgovin in manjše industrije, kjer so predvidene meritve
električne energije na SN strani.
Postajo je zaradi predvideno vgrajenega SN postroja moč vzankati v SN omrežje, lahko pa se uporabi tudi kot končna postaja.
Postaja ima to posebnost, da jo je moč v celoti posluževati z ene (sprednje), kar je še posebej uporabno v primerih, kjer smo
omejeni s prostorom ali imamo na zadnji strani otežen ali onemogočen dostop (stena, spust terena,…) (npr. Dodatek B razporeditev III).

4.4.4.2

SN POSTROJ

Postaja je predvidena za vgradnjo SN tri ali štiriceličnega SN stikalnega bloka (SF6 ali zračnega), ki je običajno v izvedbi VzVzVzT.
Možna je tudi vgradnja oziroma prigraditev SN merilne celice k triceličnemu SN stikalniemu bloku.
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Priključitev SN kablov se izvede pri pločevinasti izvedbi ohišja preko za to namenjenih uvodnih cevi (po vpeljavi se zatesnijo s
samokrčnimi cevmi) ali preko posebnega adapterja (ki po vpeljavi kablov omogoča zatesnitev le-teh); pri betonski izvedbi ohišja
pa preko posebnega adapterja, ki po vpeljavi kablov omogoča zatesnitev le-teh. V kabelske odprtine morajo biti vgrajene
kabelske uvodnice z bajonetnim zapiralom (npr. HauffTechnik ali podobno).

4.4.4.3

TRANSFORMATOR

V postajo je možno vgraditi hermetično zaprt distribucijski transformator z OPD (okolju prijazni dielektrik npr. MIDEL, VEGETA
apd.) nazivne moči do vključno 630 kVA.

4.4.4.4

NN RAZDELILNA PLOŠČA

NN razdelilna plošča je vgradne izvedbe. Predvidena je vgradnja tripolnega bremenskega stikala 1250 A kot glavnega stikala in
in VVL 400A/3 ali 630A/3 standardne širine 100 mm na NN izvodih.
Vgradi se VVL za predvidene NN izvode in en opremljen rezervni izvod z VVL 630 A /3 za interventno priključevanje porabnikov
oz. priklop agregata, ostalih prostih rezerv (za morebitne bodoče NN izvode) se predvidoma ne vgrajuje, saj so zbiralke
predpripravljene na montažo celotnega števila izvodov (vložne matice ali vijaki) za kasnejšo dograditev oziroma montažo
dodatnih VVL.
Opis in obseg NN razdelilne plošče:









bremensko stikalo 1250 A – ne glede na moč transformatorja – 400 kVA oziroma 630 kVA,
sistem Cu zbiralk L1, L2, L3 (E-Cu 80×10 mm) za vgradnjo maksimalnega števila (do vključno 9 oz. 8) ustreznih VVL
400 A /3 ali 630 A /3 (pripravljene vložne matice na zbiralkah za naknadno vgraditev stikal) ter PEN zbiralko (E-Cu
60×10 mm) pri TN ozemljilnem sistemu ter PE in N zbiralko z možnostjo njune povezave pri TT ozemljilnem sistemu,
NN prenapetostni odvodniki razreda 1 z ustreznim predvarovanjem (VVL 160 A/3 širine 50 mm na sistemu zbiralk z
ustreznimi varovalkami), notranja montaža (po [2.2.11], Un = 230 V,in Iimp ≥12,5 kA(10/350 µs)),
tokovni merilni transformatorji x (400 kVA-600/5, 630 kVA-1000)/5 A razreda točnosti 0,5,
ožičenje za daljinsko zajemanje podatkov skladno z vezalno shemo in predpisanim naborom opreme s strani
upravljavca distribucijskega omrežja,
meritve električnih parametrov (U,I,…) skladne z vezalno shemo in predpisanim naborom opreme s strani upravljavca
distribucijskega omrežja. Za spremljanje meritev je smotrna uporaba merilnega centra s snemalnikom omrežja,
ostalo opremo po priloženi shemi.

Za priklop dizel agregatov je na ohišju predvidena odprtina, skozi katero se uvlečejo priključni NN kabli.

4.4.4.5

VAROVANJE TRANSFORMATORJA

Varovanje transformatorja je obdelano v poglavju 5.4.3.4. TS-12 Usmeritve za gradnjo transformatorskih postaj 20/0,4 kV.

4.4.4.6

TOKOVNE POVEZAVE VGRAJENE OPREME

SN povezave med SN stikalnim blokom in Tr so obdelane v poglavju 5.4.3.2 v TS-12 Usmeritve za gradnjo transformatorskih
postaj 20/0,4 kV.
NN povezave med NN stranjo Tr in NN razdelilno ploščo so obdelane v poglavju 5.4.3.3 in Tabeli 8 Dodatka A v TS-12 Usmeritve
za gradnjo transformatorskih postaj 20/0,4 kV.

4.4.5
4.4.5.1

KTP/P IN KTP/B 1000/3 KVA (PREHODNA ALI KONČNA)
SPLOŠNO – UPORABA

Ta tip postaje se uporablja za napajanje uporabnikov tako v mestih kot v ruralnem področju in sicer za gospodinjske odjemalce
kot tudi manjše obrtne delavnice , trgovine itd..
Postajo je zaradi predvideno vgrajenega SN postroja moč vzankati v SN omrežje, lahko pa se uporabi tudi kot končna postaja.
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4.4.5.2

SN POSTROJ

Postaja je predvidena za vgradnjo več celičnih SN stikalnih blokov (SF6 ali trdo izolacijo), ki je običajno v izvedbi VzVzT.
Priključitev SN kablov se izvede pri pločevinasti izvedbi ohišja preko za to namenjenih uvodnih cevi
(po vpeljavi se zatesnijo s samokrčnimi cevmi) ali preko posebnega adapterja (ki po vpeljavi kablov omogoča zatesnitev le-teh);
pri betonski izvedbi ohišja pa preko posebnega adapterja, ki po vpeljavi kablov omogoča zatesnitev le-teh. V kabelske odprtine
morajo biti vgrajene kabelske uvodnice z bajonetnim zapiralom (npr. Hauff-Technik ali podobno).

4.4.5.3

TRANSFORMATOR

V postajo je možno vgraditi hermetično zaprt distribucijski transformator z OPD (okolju prijazni dielektrik npr. MIDEL) nazivne
moči do vključno 1000 kVA.

4.4.5.4

NN RAZDELILNA PLOŠČA

NN razdelilna plošča je vgradne izvedbe. Predvidena je vgradnja tripolnega NN odklopnika 1600 A kot glavnega stikala in VVL
400A/3 ali 630A/3 vertikalnih varovalnih podnožij standardne širine 100 mm na NN izvodih.
Vgradi se le VVL za dejanske NN izvode in en opremljen rezervni izvod z VVL 630 A /3 za interventno priključevanje porabnikov
oz. priklop agregata, ostalih prostih rezerv (za morebitne bodoče NN izvode) se predvidoma ne vgrajuje, ker so zbiralke
predpripravljene na montažo celotnega števila izvodov (vložne matice ali vijaki) za kasnejšo dograditev oziroma montažo
dodatnih.
Opis in obseg NN razdelilne plošče:










tripolni odklopnik 1600 A – (se vgradi za vse enote Tr nad 630 kVA), kot glavno stikalo,
sistem Cu zbiralk L1, L2, L3 (E-Cu 100 × 10 mm) za vgradnjo maksimalnega števila (do vključno 8 oz. 10) ustreznih
VVL 400 A /3 ali 630 A /3 (pripravljene izvrtine na zbiralkah za naknadno vgraditev stikal) ter PE in N zbiralko (E-Cu 80
× 10 mm) z možnostjo njune povezave,
NN prenapetostni odvodniki razreda 1 z ustreznim predvarovanjem (VVL 160 A/3 širine 50mm na sistemu zbiralk z
ustreznimi varovalkami), notranja montaža (po [2.2.11], Un = 230 V, In≥25 kA (8/20) in
Iimp ≥12,5 kA(10/350 µs),
tokovni merilni transformatorji x (do 1500)/5 A razreda točnosti 0,5,
ožičenje za daljinsko zajemanje podatkov skladno z vezalno shemo in predpisanim naborom opreme s strani
upravljavca distribucijskega omrežja,
meritve električnih parametrov (U,I,…) skladne z vezalno shemo in predpisanim naborom opreme s strani upravljavca
distribucijskega omrežja. Za spremljanje meritev je smotrna uporaba merilnega centra s snemalnikom omrežja,
ostalo opremo po priloženi shemi.

Za priklop dizel agregatov je na ohišju predvidena odprtina, skozi katero se uvlečejo priključni kabli.

4.4.5.5

VAROVANJE TRANSFORMATORJA

Varovanje transformatorja je obdelano v poglavju 4.4.3.4. TS-12 Usmeritve za gradnjo transformatorskih postaj 20/0,4 kV..

4.4.5.6

TOKOVNE POVEZAVE VGRAJENE OPREME

SN povezave med SN stikalnim blokom in Tr so obdelane v poglavju 5.4.3.2 v TS-12 Usmeritve za gradnjo transformatorskih
postaj 20/0,4 kV.
NN povezave med NN stranjo Tr in NN razdelilno ploščo so obdelane v 5.4.3.3 in Tabeli 5 Dodatka A v TS-12 Usmeritve za
gradnjo transformatorskih postaj 20/0,4 kV.
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5 PREVZEM IN PREIZKUŠANJE
Dobavitelj oziroma ponudnik se obvezuje, da bo na poziv naročnika pred izborom omogočil ogled ponujene opreme in
dokumentacije (v Sloveniji) ter po potrebi na zahtevo naročnika omogočil testiranje ponujene opreme, od naročnika določeni
ustrezni neodvisni strokovni instituciji, zaradi ugotovitve ustreznosti ponujenega blaga z tehničnimi pogoji.
Naročnik ima pravico pred izbiro pridobiti strokovno mnenje o ustreznosti pri ustrezni neodvisni strokovni instituciji.
Dobavitelj mora pri prevzemu priložiti spremljajočo dokumentacijo o naročeni transformatorski postaji v tipski mapi (PZI, PID).

6 ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA ZA NAROČANJE
Dobavitelj oziroma ponudnik mora priložiti zahtevano dokumentacijo skladno z zahtevami tehničnih razpisnih pogojev naročnika,
ki vsebuje naslednje podatke:
proizvajalec, tip, material, nazivna napetost, kratkostična moč, enopolne sheme, zunanje dimenzije in merske skice, izjava o
lastnostih proizvajalca, poročilo o tipskih preskusih (neodvisne inštitucije), dokazila o vodotesnosti in oljetesnosti oljnega korita
ter navodilo za montažo in vzdrževanje vse v slovenskem jeziku.

7 SKLADIŠČENJE
Skladiščenje kot tako za kompaktne transformatorske postaje ni predvideno, ker se običajno postaja od proizvajalca dostavi
direktno na teren oziroma na mesto vgradnje.

8 TRANSPORT
Kompaktna transformatorska postaja se transportira s transportnim sredstvom ustrezne nosilnosti. Nalaganje in razlaganje
postaje mora biti izvedeno z dvigalom ustrezne nosilnosti oziroma avtodvigalom ustrezne nosilnosti – glede na težo postaje.
Kompaktna postaja ima za ta namen dvižna ušesa (pločevinasta postaja) oziroma (snemljive) dvižne vijake ali posebne kotnike
(betonska postaja), nalaga in razlaga pa se z uporabo vrvi (trakov) in pomožnega profila.

9 POSEBNE ZAHTEVE PRI GRADNJI
Kompaktna postaja se postavi v utrjeno gradbeno jamo (ravna podlaga) ter dimenzij (širina in dolžina), ki znašajo 0,7 m več na
vsako stran kot so dimenzije dna postaje. Globino gradbene jame se prilagodi zahtevam proizvajalca ohišja, oziroma zahtevam, ki
jih narekuje mesto vgradnje.
Priporočljivo je, da se na dnu jame za betonske kompaktne postaje izvede temeljna betonska plošča debeline 0,2 m z vgrajeno
železno armaturo ali utrjena plast gramoz-pesek debeline 0,2 m; za pločevinaste postaje pa zadostuje utrjena plast gramoz-pesek
debeline 0,2 m (gramoz do 5 cm v plasti debeline 15 cm, na to pa izravnava s peskom granulacije do 0,5 cm v debelini 5 cm).

10 POSEBNE ZAHTEVE PRI VZDRŽEVANJU
Za vzdrževanje ni posebnih zahtev, v smislu vzdrževanja se izvajajo pregledi in revizije kompletne postaje z vgrajeno opremo ter
upoštevanjem pravilnika [2.1.12] ter navodili s strani SODO.
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11 DODATKI
DODATEK A: ENOPOLNE SHEME TP
Enopolne sheme predstavljajo osnovno energetsko sliko KTP. Dejanska opremljenost KTP se določa skladno s potrebami mesta
vgradnje in zapisom te smernice. Sheme so zaradi preglednosti izdelane za transformacijo SN/NN 20/0,4 kV in z osnovno NN
opremo. Sheme se ob upoštevanju lastnosti SN opreme za priklop in transformacijo 10/0,4 kV uporabijo tudi za priklop na 10 kV
SN nivo.
Namestitev SN odvodnikov prenapetosti je prikazana načelno in je odvisna od normalnega načina obratovanja, oziroma drugih
predvidenih obratovalnih stanj, KTP vključene v zanki. Opremljenost posameznih SN dovodov/izvodov z odvodniki prenapetosti
se usklajeno z ostalimi službami v distribucijskem podjetju poda in potrdi v projektni nalogi.

Shema 1: ES KTP/p in KTP/b 250 /1 20/0,4 kV
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Shema 2: ES KTP/p in KTP/b 250 /3 20/0,4 kV
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Shema 3: ES KTP/b 400/3 20/0,4 kV
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Shema 4: ES KTP/p in KTP/b 630/3 20/0,4 kV
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Shema 5: ES KTP/p in KTP/b 1000/3 20/0,4 kV
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DODATEK B: IZVEDBE KOMPAKTNIH TP
RAZPOREDITEV I

Slika 2: Izvedba KTP razporeditev I
Razporeditev je značilna za končni tip TP do nazivne moči 250 kVA. Zaradi neposredne bližine delov pod napetostjo pri odprtju
vrat TP na strani SN varovalk je dostop do varovalk dodatno zaščiten z izolacijsko ali kovinsko pregrado (za primer glej
Dodatek F).
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RAZPOREDITEV II

Slika 3: Izvedba KTP razporeditev II
Razporeditev je značilna za prehodni tip TP. V TP so prostori med seboj ločeni bodisi s kovinsko pregrado (pri pločevinastih) ali
armirano betonsko pregrado (pri betonskih TP). Vsak prostor ima ločena vrata za dostopanje do vgrajene opreme.
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RAZPOREDITEV III (ČELNA)

Slika 4: Izvedba KTP razporeditev III
Razporeditev je značilna za prehodni tip TP. V TP so prostori med seboj ločeni bodisi s kovinsko pregrado (pri pločevinastih) ali
armirano betonsko pregrado (pri betonskih TP). Značilnost za ta razpored je posluževanje naprav in opreme s čelne strani KTP.
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RAZPOREDITEV IV

Slika 5: Izvedba KTP razporeditev IV
Razporeditev je značilna za prehodni tip TP. V TP so prostori med seboj ločeni bodisi s kovinsko pregrado (pri pločevinastih) ali
armirano betonsko pregrado (pri betonskih TP). SN in NN prostor imata ločena vrata za dostopanje in posluževanje vgrajene
opreme (običajno s strani).
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DODATEK
C:
MINIMALNE
INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

ODDALJENOSTI

KTP

OD

Slika 6: Minimalne oddaljenosti KTP od objektov
Pogoji za umestitev TP v prostor:







za oddaljenost TP od sosednjih parcel v dolžini 4 m ni potrebno predhodno pridobiti soglasij lastnikov za 2 m
oddaljenost je potrebno soglasje,
minimalna oddaljenost TP od ceste ali pločnika, je v veliki meri odvisna od kraja, lokacije (predpisana nedovoljena
neposredna bližina določenih objektov, ter dimenzije TP, ki jih pogojuje soglasodajalec)
na stranici TP, kjer se nahajajo vrata z NN ali SN stikališčem, je potreben minimalni 2 metrski manipulativni prostor, na
ostalih stranicah pa zadostuje manipulativni prostor v širini 1 m,
dovoz mora biti v širini najmanj 2,5 m, da je omogočen neoviran uvoz z večjimi transportnimi sredstvi oz. kamioni in
dvigali,
A……dolžina TP,
B……širina TP.
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DODATEK D: PRIMER KABELSKIH JAŠKOV PRED
RAZPOREDITVI I IN IV

Slika 7: Kabelski jaški ter ozemljitev v okviru KTP s tremi ozemljitvenimi obroči

KTP PRI
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DODATEK E: ZAŠČITNA MREŽA
NEZAŠČITENIH SN VAROVALK

V

PRIMERU

VGRADNJE

Slika 8: Dimenzije zaščitne mreže v primeru vgradnje nezaščitenih SN podnožij varovalk v KTP/p 250/3 in KTP 630/p (TEN 6)
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Dodatek F: Primeri izvedb KTP 20(10)/0,4 KV DO 1000 KVA po
proizvajalcih
Tabela 3: Primerljive pločevinaste KTP po proizvajalcih in tipih:
Tip KTP

KTP/p 250/1
KTP/p 250/3
KTP/p 630/4
KTP/p 630/4Č
KTP/p 1000/4
Opcijske izvedbe:


Razporeditev

I
IV
IV
III
III

Proizvajalec

TSN
TSN
TSN
TSN
TSN

Dimenzije
[mm]

Tip TP

TEN 2/24
TEN 2/24 SF6
TEN 6/24 SF6
TEN 6C/24 SF6
TEN 10/24 SF6

A
1500
2000
2500
3800
3200

B
1250
1700
2000
1800
2200

C+C1
1520+850
1520+850
1900+805
1900+805
1900+805

Glede dimenzij glej dodatek B

Tabela 4: Primerljive betonske KTP po proizvajalcih in tipih:
Tip KTP

KTP/b 250/1
KTP/b 250/3
KTP/b 400/3
KTP/b 630/3
KTP/b 1000/3

Razporeditev

III
III
IV
IV
III
II
II
IV
IV

Proizvajalec

IGM Sava
TSN
TSN
IGM Sava
IGM Sava
IGM Sava
TSN
IGM Sava
TSN

Dimenzije
[mm]

Tip TP

NZ 170/200
Forem 1V
Forem 1S
NZ 200/280
NZ 200/280
NZ 180/300
Forem 2
NZ 240/310
Forem 3

A
2000
2000
2000
2800
2800
3000
3000
3100
3000

B
1700
1700
1700
2000
2000
1800
1800
2410
2400

C+C1
1750+800
1800+800
1800+800
1600+800
1600+800
1850+800
1800+800
1900+800
1800+800

Opcijske izvedbe:


V betonsko kompaktno postajo KTP/b 250/1 (NZ 170/200) je možno vgraditi tudi 2-celični SN stikalni blok (vodna in
transformatorska celica).
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Dodatek G: Slikovni primeri izvedenih KTP
KTP/B 250/3 RAZPOREDITEV II

Slika 9: Zunanji izgled KTP/b 250/3 za razporeditev II

Slika 10: Oprema KTP/b 250/3: Tr s konektorskimi skoznjiki (v levo) in SN stikalni blok (desno) za razporeditev II
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Slika 11: Primer lopute za priklop agregata na zunanji strani (levo), na notranji strani (desno)

Slika 12: Tehnologija uvodnic za uvod energetskih kablov

Slika 13: Tehnologija sider in vrvi za dviganje in transport TP
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KTP/B 400/3 RAZPOREDITEV III (ČELNA)

Slika 14: Zunanji izgled KTP/B 400/3 za razporeditev III

Slika 15: Oprema KTP/b 400/3: Čelni dostop do NN in SN opreme (levo), Transformator (desno) za razporeditev III
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KTP/P 250/3 RAZPOREDITEV IV

Slika 16: Zunanji izgled KTP/p 250/3 za razporeditev IV

Slika 17: Oprema KTP/p 250/3 za razporeditev IV

KTP/P 630/3 RAZPOREDITEV IV

Slika 18: Zunanji izgled KTP/p 630/3 za razporeditev IV

GIZ TS-16
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Slika 19: Oprema KTP/p 630/3: Transformator (levo), SN stikalni blok (desno) za razporeditev IV

Slika 20: Oprema KTP/p 630/3: NN razdelilnik (levo), hermetično zaprt transformator s konektorskimi skoznjiki (desno)
za razporeditev IV

