Rozbudowa stacji 110 kV Recław
o rozdzielnię 220 kV

Inwestycja stacyjna

Inwestor

Wykonawcy

Kto jest kim w inwestycji?
Inwestor

Wykonawcy

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 Operatora Systemu Przesyłowego
(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
i połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są
właścicielem ponad 14 000 kilometrów linii oraz ponad 100
stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów
Sp. z o.o. – jest przedsiębiorstwem specjalizującym się
w realizacji kompleksowo „pod klucz” usług w zakresie
projektowania i wykonawstwa robót inwestycyjnych,
modernizacyjnych remontowych sieci i stacji elektroenergetycznych, sieci telekomunikacyjnych oraz traktów
światłowodowych. Od początku swojej działalności tj. od
roku 1976 zrealizował szereg znaczących obiektów elektroenergetycznych wszystkich rodzajów napięć, w tym obiektów nietypowych, wykonywanych w trudnych warunkach
terenowych. Najwyższą jakość prowadzenia działalności
przez ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. zapewnia wysoko wykwalifikowana kadra, efektywny system zarządzania, nowoczesny
sprzęt oraz znaczny potencjał produkcyjny i kapitałowy.
www.zwse.rzeszow.pl

www.pse.pl

PILE ELBUD S.A. – firma specjalizująca się w kompleksowej
realizacji zadań inwestycyjnych dla całej branży budownictwa elektroenergetycznego, począwszy od projektowania
poprzez kompletację dostaw, wykonawstwo i rozruch aż
do przekazania obiektu Inwestorowi.
Spółka PILE ELBUD powstała w 2000 roku na bazie kadry
inżynieryjno-technicznej wywodzącej się z Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Kraków.
www.pile-elbud.pl

Rozdzielnia 110 kV Recław. Konstrukcje wysokie
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Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110 kV Recław
o rozdzielnię 220 kV jest jednym z elementów programu
modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Celem inwestycji jest m.in. poprawa warunków
zasilania powiatu kamieńskiego i całego województwa
zachodniopomorskiego. Nowoczesna, gwarantująca
stałe dostawy energii infrastruktura elektroenergetyczna jest jednym z największych impulsów rozwoju ekonomicznego i zwiększania możliwości inwestycyjnych
w naszym kraju. Dzięki niezawodności dostaw energii
elektrycznej zwiększa się także komfort życia mieszkańców. Rozbudowa stacji Recław ma potrwać do końca
marca 2020 r.

Stacja 110 kV Recław - widok ogólny
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Krajowy System
Elektroenergetyczny
Powszechność dostępu i korzystanie z zalet energii
elektrycznej wymaga sprawnego działania rozbudowanego układu urządzeń do jej wytwarzania, przesyłania
i rozdziału. Energia elektryczna dostarczana do naszych
domów wytwarzana jest w elektrowniach. W Polsce
są to głównie elektrownie cieplne opalane węglem brunatnym lub kamiennym.
Nie ma możliwości magazynowania energii elektrycznej,
co oznacza, że w każdym momencie ilość energii
wytwarzanej w elektrowniach musi być równa
energii
zużywanej
przez
odbiorców.
System
elektroenergetyczny musi więc być zdolny do zmiany
kierunków i ilość przesyłanej energii. Jest to możliwe
dzięki licznym połączeniom pomiędzy elektrowniami,
stacjami
elektroenergetycznymi
oraz
grupami
odbiorców energii. Połączenia takie zapewnia sieć
linii elektroenergetycznych, które pracują na różnych
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poziomach napięć. Im sieć ta jest bardziej rozbudowana,
a linie nowoczesne, tym większa szansa na niezawodną
dostawę energii do każdego odbiorcy. Właścicielem
i operatorem sieci przesyłowej najwyższych napięć
jest w Polsce PSE S.A.
PSE realizuje zadania operatora systemu przesyłowego
w oparciu o posiadaną sieć przesyłową najwyższych
napięć, którą tworzy (stan na 31.12.2015 r.):
257 linii o łącznej długości 14 069 km, w tym:
ll
ll
ll
ll
ll

1 linia o napięciu 750 kV o długości 114 km,
89 linii o napięciu 400 kV o łącznej długości 5 984 km,
167 linii o napięciu 220 kV o łącznej długości 7 971 km,
106 stacji najwyższych napięć (NN),
podmorskie połączenie 450 kV DC Polska – Szwecja
o całkowitej długości 254 km (z czego 127 km należy
do PSE S.A.).

Lokalizacja inwestycji

Stacja 110 kV Recław znajduje się w gminie
Wolin, w powiecie kamieńskim, województwie
zachodniopomorskim.
Stacja elektroenergetyczna 110 kV Recław położona jest
w pobliżu miejscowości Recław przy skrzyżowaniu torów
PKP relacji Świnoujście – Szczecin z drogą relacji Recław –
Kamień Pomorski. Od strony zachodniej działka graniczy
z drogą Recław – Kamień Pomorski, od strony południowej
z torami kolejowymi, od strony wschodniej i północnej
z terenem należącym do PKP na którym znajduje się
droga dojazdowa do stacji PKP Recław.
Teren obecnej stacji zajmuje teren o wymiarach
204 m / 143 m. Nowa część stacji będzie zawierać się
w obszarze istniejącej stacji i obejmie teren o wymiarach
88 m x 143 m.

Lokalizacja stacji Recław (REC)
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Pole elektromagnetyczne

Istotnym zjawiskiem towarzyszącym pracy każdej linii
i stacji elektroenergetycznej jest występowanie wokół
nich pola elektromagnetycznego. Przyczyną jego
powstawania jest obecność napięcia (pola elektryczne
– E) oraz przepływ prądu (pole magnetyczne – H).
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do obowiązującego
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30
października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych
poziomów (Dz. U. Nr 192/2003, poz. 1883) dopuszczalny
poziom pól elektromagnetycznych w środowisku dla
instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
o częstotliwości 50 Hz jest określony przez:

ll

ll

ll

dopuszczalną
graniczną
wartość
natężenia
składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego
Eg = 10 kV/m – dla obszarów dostępnych dla ludzi,
dopuszczalną
graniczną
wartość
natężenia
składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego
Eg = 1 kV/m – dla terenów przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową,
dopuszczalną graniczną wartość natężenia składowej
magnetycznej pola elektromagnetycznego Hg = 60
A/m – dla obszarów dostępnych dla ludzi.

Przebywanie ludzi i zwierząt w najbliższym otoczeniu linii
i stacji elektroenergetycznych jest całkowicie bezpieczne.

Hałas
Źródłem hałasu wytwarzanego przez napowietrzne
linie elektroenergetyczne jest przede wszystkim ulot
z elementów linii będących pod napięciem, głównie
z przewodów fazowych. Ulot jest zjawiskiem polegającym
na wyładowaniu elektrycznym zachodzącym tuż przy
powierzchni przewodu pod napięciem. Słychać go
bardziej podczas niekorzystnych warunków pogodowych,
podczas mżawki lub gdy powietrze jest bardzo wilgotne.
Wieloletnie badania poziomów hałasu linii elektroenergetycznych wskazują, że wartości określone
w normach nie są przekraczane.

Porównanie poziomów hałasu
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Najczęściej zadawane
pytania
Czym jest Krajowy System Elektroenergetyczny?
Krajowy System Elektroenergetyczny, w skrócie KSE,
to sieć połączonych ze sobą linii i stacji elektroenergetycznych, które służą dostarczeniu energii elektrycznej
od wytwórcy do wszystkich regionów kraju.
Co to jest i jak działa stacja elektroenergetyczna?
Stacje elektroenergetyczne są jednym z najistotniejszych
elementów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego –
bez nich niemożliwe byłoby jego funkcjonowanie. Energia elektryczna z elektrowni transportowana jest do stacji
elektroenergetycznych. Przesył energii odbywa się liniami
najwyższych napięć 400 kV i 220 kV, co pozwala znacząco
zmniejszyć jej straty podczas przesyłu. W systemowych
stacjach elektroenergetycznych następuje zmiana poziomów napięć. Energia, za pośrednictwem stacji wysokich
napięć trafia do sieci dystrybucyjnych (mniejszych stacji
elektroenergetycznych, zwanych Głównymi Punktami Zasilania (GPZ)). W stacjach tych następuje dalsze obniżenie
napięcia do poziomu 20, 15 lub 6 kV (tzw. napięcia średnie – SN) i rozdział energii elektrycznej przesyłanej stąd
do licznych stacji transformatorowych, które już bezpośrednio zasilają większość odbiorców końcowych – takich
jak zakłady przemysłowe, szkoły, szpitale i gospodarstwa
domowe.
Dlaczego stacje energetyczne są modernizowane?
Celem rozbudowy SE 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV
jest umożliwienie pracy stacji na napięciu 220 kV. Dzięki tej inwestycji zwiększy się bezpieczeństwo energetyczne województwa zachodniopomorskiego. Obecnie
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. realizują wiele inwestycji, dotyczących zarówno stacji elektroenergetycznych, jak i linii energetycznych, których celem jest rozbudowa i unowocześnienie systemu przesyłowego,
a finalnym efektem będzie zwiększenie pewności zasilania w energię elektryczną.
Czy jest możliwa likwidacja stacji lub jej przeniesienie w inne
miejsce?
Nie. Stacja Recław jest trwałym elementem KSE. Jej
likwidacja lub przeniesienie groziłoby utratą stabilności
dostaw energii w całym regionie. Przedsięwzięcia przenoszenia stacji w inne miejsca byłoby nieuzasadnione

ekonomicznie i powodowało konieczność przebudowywania setek kilometrów linii energetycznych. Takie działania mogłyby narazić odbiorców na przerwy w dostawach
energii elektrycznej.
Z jakich funduszy jest finansowana rozbudowa stacji?
Rozbudowa stacji finansowana jest ze środków własnych
PSE S.A., spółki Skarbu Państwa, która jest operatorem
systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce.
Czy w trakcie modernizacji będą wyłączenia prądu?
Modernizacja stacji nie będzie powodowała przerw
w dostawie energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych.
Jak stacja działa na środowisko?
Stacje i linie elektroenergetyczne są stałym elementem
otoczenia. Podobnie jak w przypadku linii napowietrznych, przebywanie ludzi w najbliższym otoczeniu stacji
elektroenergetycznych jest całkowicie bezpieczne. W
odniesieniu do istniejących obiektów, właściwe do tego
instytucje nie stwierdziły przekroczenia dopuszczalnych
norm, zarówno jeśli chodzi o pole elektryczne, magnetyczne, jak i norm dotyczących hałasu.
Czy rozbudowa stacji jest bezpieczna, czy nie zwiększy się np.
pole magnetyczne?
W bezpośrednim otoczeniu stacji nie zwiększy się ani
poziom oddziaływania pola elektromagnetycznego, ani
poziom hałasu. Po zakończeniu modernizacji przeprowadzone zostaną badania, które zweryfikują czy oddziaływanie obiektu jest zgodne z obowiązującymi normami.
Jak można się skontaktować z Wykonawcą prac?
Wszelkie sprawy dotyczące modernizacji można zgłaszać
do kierownika budowy lub inspektora nadzoru. Dane
kontaktowe do nich można znaleźć na tablicy informacyjnej budowy. Pytania, uwagi czy wiadomości można
również przekazywać poprzez formularz kontaktowy na
stronie www.stacjareclaw.pl lub skontaktować się z rzecznikiem inwestycji, Panem Tomaszem Dudzińskim, pod nr
telefonu: 502 870 617.
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Inwestor:
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
sekretariat@pse.pl
www.pse.pl
Zdjęcia:
ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.
Strona inwestycji:
www.stacjareclaw.pl

Konstancin-Jeziorna, grudzień 2017

Wykonawcy:
ZWSE Rzeszów sp. z o.o.
35-105 Rzeszów, ul. Przemysłowa 1
tel. : +48 17 85 04 916
fax: +48 17 86 26 783
PILE ELBUD S.A.
30 - 415 Kraków, ul. Wadowicka 12
tel.: +48 12/262-91-97
tel.: +48 12/262-91-98
fax: +48 12/262-91-99
sekretariat@pile-elbud.pl

