Firma ATLAS jako jedyna oferuje pe³n¹ przemys³ow¹
prefabrykacjê budynków technicznych dla stacji
elektroenergetycznych, i otwiera nowy standard w
realizacjach tego typu obudów, wykonywanych
dotychczas w technologii tradycyjnej.
Produkowane przez nas prefabrykowane betonowe
budynki maj¹ zastosowanie do wszelkiego rodzaju
du¿ych stacji elektroenergetycznych, m. in. dla stacji
RS, GPO, RPZ oraz GPZ.

Budynek techniczny stacje elektroenergetycznej powinien zapewniæ pe³ne bezpieczeñstwo u¿ytkowania urz¹dzeñ
technologicznych s³u¿¹cych przetwarzaniu energii elektrycznej. Na program u¿ytkowy budynku sk³adaj¹ siê
pomieszczenia technologiczne - nastawnia, urz¹dzenia ³¹cznoœci, rozdzielnie, akumulatorownie, zespo³y
kompensacyjne, oraz pomieszczenia socjalne. Wielkoœæ obiektu jest dowolna, dostosowana œciœle do potrzeb
technologicznych danej inwestycji.
Obiekt skonstruowany jest z izolowanych termicznie prefabrykowanych przestrzennych elementów ¿elbetowych
sk³adaj¹cych siê z piwnic kablowych, segmentów i p³yt budynku stacji oraz stropodachu – p³yt ¿elbetowych opartych
swobodnie na œcianach.
W œcianach fundamentu osadzane s¹ szczelne przejœcia na kable wed³ug wytycznych technologicznych. Zgodnie z
wytycznymi inwestora wewn¹trz obudowy montowane s¹ pod³ogi techniczne, ok³adziny kwasoodporne, instalacje
elektryczne, sanitarne, elementy wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Elementy budynku prefabrykowane s¹ w zak³adzie
producenta, a sw¹ wielkoœci¹ dostosowane do
standardowego transportu drogowego. Prefabrykacja
pozwala na maksymalne skrócenie czasu monta¿u
obudowy, który zwykle nie przekracza trzech dni.
Realizacja budowy stacji trwa ok. 4 tygodni od chwili
uzgodnienia dokumentacji, i w wiêkszoœci odbywa siê w
zak³adzie produkcyjnym. Czas monta¿u w miejscu
przeznaczenia zosta³ zminimalizowany, co pozwala
znacznie ograniczyæ terminy wy³¹czenia obiektu z u¿ytku
(w przypadku rozbudowy/przebudowy ju¿ istniej¹cej
stacji). Standaryzacja elementów i pomieszczeñ pozwala
dok³adnie dopasowaæ parametry obudowy do potrzeb
inwestora. Zastosowanie materia³ów wysokiej jakoœci,
przestrzeganie norm i restrykcyjna kontrola zak³adowa
skutkuje niskimi kosztami eksploatacji i ponadstandartow¹
trwa³oœci¹ obudowy.
Produkcja obudów opiera siê o unikalne rozwi¹zania
stosowane w firmie ATLAS, m.in. chronione patentem nr
179217 – na wynalazek pt. „Wolnostoj¹ca prefabrykowana
obudowa”.

Budynek wykonany jest jako bry³a przestrzenna, a
wymiary graniczne, jakie nale¿y przyj¹æ, to:
D = max. 8,0 m (rozpiêtoœæ œcian pomieszczenia),
H = max. 3,0 m (wysokoœæ wewnêtrzna obudowy),
H = 1,2 m (wysokoœæ wewnêtrzna piwnicy
kablowej).
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Budynek techniczny stacji posadowiony jest bezwzglêdnie na ¿elbetowej p³ycie fundmanetowej, której gruboœæ œciœle
zale¿y od warunków gruntowych lokalizacji obiektu. Parametry techniczne p³yty ¿elbetowej oraz jej posadowienie okreœla
projektant po uprzednim zapoznaniu siê z warunkami gruntowymi.
¯elbetow¹ p³ytê fundamentow¹ mo¿na osadziæ w nastêpuj¹cy sposób:

A: izolacja dachu: 2 x papa
termozgrzewalna, we³na
mineralna
B: œciany: styropian
C: fundament: styrodur + hydroizolacja
D: ¿elbetowa p³yta posadowcza

Iloœæ i rozk³ad pomieszczeñ budynku stacji uzale¿niony jest od potrzeb inwestora. Stosowany przez nas system umo¿liwia
szybkie skonfigurowanie budynku przez dodawanie kolejnych bloków. Z racji pe³nionych funkcji podstawowe
pomieszczenia stacji to:
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Rozdzielnia SN,
Nastawnia,
Pomieszczenie telemechaniki,
Pomieszczenie transformatora potrzeb w³asnych [TPW] oraz rezystora uziemiaj¹cego lub urz¹dzenia do kompensacji
pr¹dów ziemno-zwarciowych,
Pomieszczenie kompensacji mocy biernej SN,
Akumulatornia,
Pomieszczenia ogólne i socjalne: WC, magazyn, BHP, pomieszczenia gospodarcze, korytarz, przedsionek.

Stosowany przez nas system produkcji i monta¿u umo¿liwa dowoln¹ konfiguracjê uk³adu pomieszczeñ oraz swobodne
dodawanie pomieszczeñ o nowych funkcjach. Uk³ad pomieszczeñ determinuje odpowiedni rozk³ad skrzyñ piwnic
kablowych, by zapewniæ mozliwoœc tworzenia ci¹gów komunikacyjnych dla instalacji a tak¿e zabezpieczyæ prawid³ow¹
eksploatacjê i konserwacjê budynku stacji. Pod pomieszczeniami transformatora oraz akumulatorni niezbêdne jest
stworzenie szczelnych mis do awaryjnego zrzutu oleju lub elektrolitu. Dla przejœæ kablowych zewnêtrznych stosowane s¹
systemowe przejœcia wodoszczelne.
W zale¿noœci od przeznaczenia pomieszczenia stosowane s¹ ró¿ne formy wykoñczenia wnêtrz, m.in:
! Œlusarka drzwiowa aluminiowa lub alucynkowa,
! Ró¿ne systemy ogrzewania elektrycznego, w tym grzejniki kamienne,
! Grawitacyjne i mechaniczne urz¹dzenia systemu wentylacyjnego instalowane w dachu i œcianach obiektu,
! Klimatyzacja obiektu,
! Pod³ogi techniczne,
! Wykoñczenie œcian farbami emulsyjnymi lub ok³adzinami ceramicznymi,
! Posadzki pokryte farb¹ silikatow¹ lub chemoodporn¹.

Proces powstawania obudowy stacji zostaje zapocz¹tkowany z chwil¹ zg³oszenia przez inwestora chêci
zamówienia. Kieruj¹c siê wytycznymi zamawiaj¹cego dzia³ konstrukcyjny firmy Atlas przygotowuje propozycjê rozwi¹zañ,
które uzgadniane s¹ z inwestorem. Na tym etapie ustala siê wszelkie wymogi, które musi spe³niaæ budynek by szybko i
bezproblemowo mo¿na by³o zamontowaæ w nim urz¹dzenia stacji. Precyzyjne sformu³owanie potrzeb inwestora w
zakresie przepustów, przejœæ kablowych, otworów w posadzce oraz wszelkich innych elementów, które mo¿na wykonaæ
ju¿ na etapie prefabrykacji umo¿liwi wydatne ograniczenie czasu budowy i wp³ynie na obni¿enie kosztów inwestycji,
umo¿liwi tak¿e pracê ekipom zajmuj¹cym siê monta¿em urz¹dzeñ od razu po wykonaniu budynku, z pominiêciem prac
przygotowawczych.
Po ca³kowitym uzgodnieniu dokumentacji rozpoczyna siê proces powstawania stacji, którego czas zwykle nie
przekracza czterech tygodni. Prace wykonywane s¹ w zak³adzie produkcyjnym. Przygotowywane s¹ ¿elbetowe
segmenty fundamentowe, przestrzenne prefabrykaty korpusu stacji oraz uzupe³niaj¹ce je p³yty posadzkowe, œcienne i
elementy dachów. Wtedy te¿ instalowane s¹ elementy stolarki i œlusarki budowlanej. Ca³y cykl produkcyjny budynku
organizowany jest w sposób maj¹cy na celu ograniczenie do absolutnego minimum prac wykonywanych na miejscu
budowy.
Technologia prefabrykacji budynku stacji poza skróceniem do minimum czasu budowy upraszcza tak¿e znacznie
prace instalacyjne prowadzone po zmontowaniu obiektu. Uzgodnienie ju¿ na etapie projektowania lokalizacji przejœæ
kablowych, przepustów, elementów wentylacyjnych, umiejscowienia instalacji pozwala zaraz po zmontowaniu budynku
zacz¹æ wyposa¿aæ go w urz¹dzenia i instalacje technologiczne.
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POMORSKIE

Pelplin, Postolin

WARMIÑSKO-MAZURSKIE

Elbl¹g, Ryn, Kisielice

ZACHODNIO-POMORSKIE

PODLASKIE

Warblewo, Pieñkowo,
Dygowo, Dunowo, Wa³cz,
Je¿yczki, Œwinoujœcie,
Kluczewo, Tychowo

Stawiski, Szczuczyn

KUJAWSKO-POMORSKIE

Linowo, Lubieñ Kujawski
LUBUSKIE

Lubiechnia Wielka

WIELKOPOLSKIE

MAZOWIECKIE

Piaseczno, Mi³osna,
Wola Rafa³owska

Widziszewo, Kromolice
£ÓDZKIE

Niewiadów
DOLNOŒL¥SKIE

Lubin [KGHM], Oleœnica,
Jelcz, Wykroty

PODKARPACKIE

Bukowsko
ŒL¥SKIE

Rybnik, Czêstochowa, Gliwice, Dêbieñsko

Powsta³a w 1989 roku firma ATLAS Sp. z o.o. produkuje betonowe i metalowe
obudowy urz¹dzeñ dla energetyki i gazownictwa. Oferta firmy Atlas skierowana dla
bran¿y energetycznej obejmuje ca³¹ gamê produktów, pocz¹wszy od indywidualnych
z³¹czy kablowych poprzez ró¿nego rodzaju obudowy stacji transformatorowych z
obs³ug¹ zewnêtrzn¹ i wewnêtrzn¹, a¿ do budynków technicznych dla stacji
elektroenergetycznych. Uzupe³nieniem oferty s¹ kompletne, ekologiczne stanowiska
postojowe transformatorów mocy oraz betonowe prefabrykaty ogólnego
zastosowania. Nasze produkty cechuje trwa³oœæ, niezawodnoœæ oraz ró¿norodnoœæ
rozwi¹zañ konstrukcyjnych i architektonicznych. Firma stosuje system zarz¹dzania
jakoœci¹ ISO-9001 oraz zarz¹dzania œrodowiskowego ISO-14001.

