Budowa stacji 400(220)/110 kV Pelplin
wraz z montażem autotransformatora 220/110 kV

Inwestycja stacyjna

Szanowni Państwo!

W całym kraju prowadzony jest obecnie szereg zadań inwestycyjnych, których celem jest poprawa warunków zasilania w energię
elektryczną milionów Polaków.
Część z nich polega na modernizacji istniejących obiektów, inne
na budowie nowych.
Budowa stacji elektroenergetycznej Pelplin to zadanie bardzo
ważne, zwłaszcza dla zasilania północnej części kraju. Stacja łączyć
będzie zarówno linie najwyższych napięć, jak również zasilające
region linie wysokiego napięcia. Równocześnie pozwoli wprowadzać do sieci przesyłowej energię elektryczną wytwarzaną w planowanej Elektrowni Północ i w nowych elektrowniach wiatrowych.
Dzięki temu, północna Polska będzie stabilniej niż dziś zasilana w
energię elektryczną, co będzie mieć niebagatelne znaczenie dla jej
dalszego rozwoju.

Konsorcjum firm PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o. i Energoprojekt
Kraków S.A. jest odpowiedzialne za realizację tego przedsięwzięcia. Jesteśmy jednymi z najbardziej doświadczonych w Polsce
wykonawców infrastruktury elektroenergetycznej – od ponad
sześćdziesięciu lat zajmujemy się kompleksową realizacją linii oraz
stacji elektroenergetycznych. Wiemy także, że inwestycje takie jak
ta, wzbudzają zrozumiałe zainteresowanie ze strony interesariuszy
projektu. Pragnąc wyjść im naprzeciw, przygotowaliśmy niniejszy
folder informacyjny. Znajdą w nim Państwo informacje o znaczeniu zadania i firmach odpowiedzialnych za jego realizację, a także
o sposobie działania i oddziaływaniu stacji elektroenergetycznej.
W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu, nasze dane teleadresowe znajdują się na końcu folderu.
Z poważaniem,
Zespół PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o.
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Kto jest kim w inwestycji?

Inwestor

Wykonawcy

www.pse.pl

www.elbud.waw.pl

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako
OSP – określony jest w ustawie Prawo energetyczne.
PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego
systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej
oraz połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są
właścicielem ponad 13 400 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji
elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Lider Konsorcjum, PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o. to nowoczesna i ceniona na rynku spółka, specjalizująca się w realizacji inwestycji z zakresu budownictwa elektroenergetycznego. Wieloletnie
doświadczenie w budowie linii i stacji elektroenergetycznych,
profesjonalna kadra i szeroki zakres usług sprawiają, że spółka
należy do grona czołowych firm działających w branży. ELBUD
Warszawa Sp. z o.o. buduje i modernizuje przede wszystkim linie
napowietrzne i kablowe najwyższych i wysokich napięć (400, 220
i 110 kV) oraz stacje elektroenergetyczne. Prowadzi także prace
związane z konserwacją tego rodzaju obiektów, a także prace elektroenergetyczne dla branży ogólnobudowlanej.
Firma świadczy także usługi z zakresu projektowania i wsparcia
formalno-prawnego inwestycji. Na krajowym rynku ELBUD Warszawa Sp. z o.o. rozwija skupioną wokół siebie grupę kapitałową,
zapewniającą większą konkurencyjność i bardziej kompleksową
ofertę.

Inżynier Kontraktu

www.pse-inwestycje.pl

http://www.energoprojekt.poznan.pl/

PSE Inwestycje S.A. to spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Firma wykonuje zadania wspierające realizację projektów inwestycyjnych krajowego Operatora
Systemu Przesyłowego, czyli PSE S.A. Jej działalność obejmuje
nadzór inwestorski nad prowadzonymi inwestycjami (funkcja Inżyniera Kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń
elektroenergetycznych (biura projektów).

Członek Konsorcjum, ENERGOPROJEKT POZNAŃ S.A. to spółka
akcyjna z 65–letnią tradycją w projektowaniu elementów sieci
elektroenergetycznych – linii i stacji wszystkich napieć, obiektów
kubaturowych, obiektów łączności i innych, dla energetyki zawodowej i przemysłu, Przez lata swej działalności biuro miało wiodącą rolę w tworzeniu opracowań typowych i powtarzalnych linii
i stacji, projektowało i projektuje linie najwyższych napięć. Biuro
zatrudnia około 100 osób pracujących w Centrali w Poznaniu oraz
w Biurach Regionalnych w Katowicach i Warszawie.
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Jaki jest cel prac i kto skorzysta na modernizacji?

Inwestycja polega na budowie stacji elektroenergetycznej
400(220)/110 kV w gminie Pelplin. Stacja będzie jednym z ważniejszych elementów sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć
w północnej Polsce. Włączone do niej zostaną linie elektroenergetyczne 400 kV Grudziądz – Gdańsk Przyjaźń oraz regionalne linie wysokiego napięcia 110 kV. Stacja będzie także połączona z planowanymi
elektrowniami: Elektrownią Północ oraz zespołami elektrowni wiatrowych „Pelplin II” i „Sztum”.

Przedsięwzięcie ma kluczowe znaczenie zarówno dla regionu, jak
i całej Polski. Budowa stacji pozwoli bowiem na dalszy rozwój gospodarczy i społeczny województwa pomorskiego. Region ten od lat
zwiększa swoje zapotrzebowanie na energię elektryczną, co oznacza
konieczność rozbudowy istniejącej tu infrastruktury przesyłowej. Jej
realizacja oznacza zatem w praktyce, poprawę warunków zasilania
regionu, co w praktyce oznacza pewniejsze i stabilniejsze dostawy
prądu dla milionów odbiorców w regionie.

Gdańsk

Olsztyn

Pelplin
Grudziądz

Bydgoszcz

linia 220 kV:

istniejąca

projektowana

linia 400 kV:

istniejąca

projektowana

linia 750 kV:

istniejąca

stacja elektroenergetyczna
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elektrownia

Ostrołęka

Jak działa stacja elektroenergetyczna?

Stacje elektroenergetyczne to obiekty infrastruktury przesyłowej służące do transformacji i/lub rozdziału energii elektrycznej przesyłanej
na znaczne odległości. Stacja Pelplin łączyć będzie obydwie funkcje.
Znajdujący się na niej transformator pozwoli obniżać napięcie docierającej tu energii elektrycznej i zasilać nią regionalne linie wysokiego
napięcia. Dzięki temu, prąd dociera dalej, do kolejnych stacji i transformatorów, co w końcowym efekcie pozwala zaopatrywać w energię
użytkowników końcowych.

Z kolei nowa rozdzielnia pozwoli przesłać docierającą na stację energię elektryczną liniami najwyższych napięć do innych regionów kraju.
To bardzo ważne, ponieważ Krajowy System Elektroenergetyczny,
którego elementem będzie stacja Pelplin, odpowiada za zaopatrzenie w energię elektryczną całej Polski. Nowoczesna infrastruktura
przesyłowa zwiększa zatem bezpieczeństwo energetyczne milionów
Plaków.

Autotransformator mocy 110/15 kV

Rozdzielnia najwyższych napięć
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Oddziaływanie stacji

Stacja elektroenergetyczna jest obiektem niewątpliwie oddziałującym na środowisko. Dlatego też, inwestycja podlega szczegółowym
regulacjom prawnym określającym dopuszczalne oddziaływanie
obiektu na środowisko.
Pole elektromagnetyczne
Zjawisko pola elektromagnetycznego towarzyszy pracy wszystkich
urządzeń elektrycznych, nawet takich jak telewizor, komputer czy telefon komórkowy. Jego poziom oddziaływania określany jest poprzez
wskazanie dwóch wartości: natężenia pola elektrycznego i natężenia
pola magnetycznego.
Stacja elektroenergetyczna Pelplin została zaprojektowana tak, aby w
żadnym miejscu poza jej granicami, nie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy tych pól. Oznacza to, że nawet długotrwałe przebywanie nawet przy samej granicy stacji, jest całkowicie bezpieczne dla
zdrowia ludzi i zwierząt.
Zgodność poziomu pola elektromagnetycznego w sąsiedztwie stacji
weryfikowany będzie przez pomiary kontrolne. Dopiero gdy potwierdzą one zgodność z obowiązującymi przepisami, obiekt będzie mógł
rozpocząć swoją pracę.

Hałas
Głównym źródłem hałasu na stacji elektroenergetycznej jest znajdująca się na niej aparatura, a także urządzenia służące do jej wentylacji.
Jednakże wytwarzany przez nie poziom hałasu nie będzie uciążliwy
dla sąsiedztwa stacji. Na jej granicy poziom hałasu będzie wynosić
bowiem jedynie 45 dB, czyli dokładnie tyle ile hałas wytwarzany przez
znajdujące się w naszych domach urządzenia.
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Przekładniki prądowe i napięciowe są jednym ze źródeł
pola elektromagnetycznego na stacji

145 dB

start odrzutowca

125 dB

ciężki sprzęt budowlany

105 dB

dyskoteka

93 dB

ciężki transport drogowy

55 dB

rozmowa

45 dB

mieszkanie

45 dB

na granicy terenu stacji
elektroenergetycznej

12 dB

las

Najczęściej zadawane pytania

Czy stacja będzie bezpieczna dla otoczenia?

Ile potrwają prace?

Tak, stacja została zaprojektowana zgodnie ze wszystkimi przepisami
określającymi dopuszczalny poziom oddziaływania na otoczenie, zarówno jeśli chodzi o pole elektromagnetyczne, jak również natężenie
hałasu. Teren stacji zostanie także ogrodzony.

Budowa stacji podzielona będzie na dwa etapy. Pierwszy, krótszy, potrwa od czerwca 2015 r. do stycznia 2016 r. Etap ten obejmie budowę
rozdzielni 110 kV, przebudowę wprowadzenia istniejącej linii 220 kV
Jasiniec - Gdańsk I oraz realizację prac niezbędnych do wprowadzenia
mocy z budowanej farmy wiatrowej Pelplin 2.
Etap drugi, planowany od lutego 2016 r. do grudnia 2018 r. obejmie
budowę docelowego układu stacji, w tym całej rozdzielni 400 kV wraz
z montażem dwóch autotransformatorów.

Jakie będą uciążliwości w związku z budową stacji?
Jedyne uciążliwości, które pojawią się w trakcie budowy stacji związane będą z transportem (krótkookresowe utrudnienia na drogach
w sąsiedztwie stacji) i wykorzystaniem ciężkiego sprzętu na terenie
stacji (zwiększony poziom hałasu).

Czy podczas budowy wystąpią przerwy w dostawach
prądu?
Nie, nie wystąpią. Wszystkim odbiorcom zostaną zapewnione dostawy energii elektrycznej z innych źródeł. W praktyce oznacza to, że
realizacja inwestycji będzie niemal nieodczuwalna dla mieszkańców
regionu.

Jakie korzyści odniesie gmina Pelplin?
Przede wszystkim poprawi się bezpieczeństwo energetyczne całego
regionu, a to oznacza stabilniejsze i pewniejsze dostawy energii elektrycznej do tysięcy odbiorców. Dodatkowo, po oddaniu stacji do użytkowania, budżet gminy zasilać będą podatki od inwestycji.

Dlaczego inwestycja będzie realizowana właśnie w Pelplinie?
O lokalizacji inwestycji zadecydowały dwa czynniki. Po pierwsze budowa stacji jest niezbędna dla wprowadzenia do Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego mocy z budowanej farmy wiatrowej Pelplin
II. Po drugie - przebiegajaca przez gminę istniejąca linia 220kV relacji
Jasieniec – Gdańsk 1, poprzez którą moc wytworzona przez turbiny
wiatrowe zostanie wprowadzona do KSE.

Tak wyglądać będzie aparatura rozdzielni 110 kV
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Inwestor:
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin Jeziorna
sekretariat@pse.pl
www.pse.pl

Zdjęcia:
Archiwum PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o.
Strona inwestycji:
www.stacjapelplin.pl
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Wykonawca:
PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o.
Al. Krakowska 264
02-210 Warszawa

