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Oferta PTPiREE w zakresie opracowa  typizacyjnych 

1. Albumy linii napowietrznych niskiego napi cia z przewodami go ymi AL 25-95 mm2 na 
erdziach wirowanych Lnn 

2. Albumy linii napowietrznych wielotorowych niskiego napi cia z przewodami izolowanymi 
samono nymi o przekroju 25-120 mm2 Lnni 

3. Album przy czy napowietrznych i kablowych niskiego napi cia Lnn-pi 
4. Album linii napowietrznych niskiego napi cia Lnn + Lnni z przewodami izolowanymi 

samono nymi AsXS i AsXSn na istniej cych liniach niskiego napi cia z przewodami go ymi na 
s upach z erdzi N

5. Albumy s upowych stacji transformatorowych typu STSR na erdziach wirowanych 
6. Albumy s upowych stacji transformatorowych typu STSd na erdziach drewnianych 
7. Albumy linii napowietrznych redniego napi cia 15-20 kV z przewodami go ymi w uk adzie

trójk tnym na erdziach wirowanych typu E i ELV LSN 35(50) i 70(50) 
8. Albumy linii napowietrznych redniego napi cia 15-20 kV z przewodami go ymi w uk adzie

p askim na erdziach wirowanych LSN 70 (50) 
9. Albumy linii napowietrznych redniego napi cia 15-20 kV z przewodami go ymi na erdziach 

wirowanych LSN 120 (70) - uk ad przewodów p aski i trójk tny 
10. Albumy linii dwutorowych redniego napi cia 15-20 kV z przewodami go ymi na erdziach 

wirowanych LSN 
11. Albumy s upów z roz cznikami sterowanymi radiowo dla linii redniego napi cia 15-20 kV 
12. Album linii napowietrznych redniego napi cia 15-20 kV z przewodami go ymi w uk adzie 

trójk tnym na erdziach drewnianych LSNd 35 (50) 70 
13. Albumy linii napowietrznych redniego napi cia 15-20 kV z przewodami go ymi na erdziach 

wirowanych LSN-PR 
14. Albumy linii napowietrznych redniego napi cia 15-20 kV z przewodami niepe noizolowanymi 

LSNi 50÷120 na erdziach wirowanych – uk ad przewodów p aski i pionowy 
15. Albumy linii napowietrznych dwutorowych redniego napi cia 15-20 kV z przewodami 

niepe noizolowanymi o przekrojach 2x70÷120 mm2 w uk adzie pionowym na erdziach 
wirowanych 

16. Albumy linii napowietrznych dwunapi ciowych redniego napi cia z przewodami 
niepe noizolowanych i pe noizolowanymi niskiego napi cia z przewodami izolowanymi na 
erdziach wirowanych LSNi + LnNi 

17. Albumy linii napowietrznych redniego napi cia 15÷20 kV z przewodami niepe noizolowanymi 
w uk adzie pionowym na erdziach drewnianych LSNid 50÷120 

18. Albumy linii napowietrznych izolowanych redniego i niskiego napi cia LSNi / SAXKA + Lnni 
19. Katalog o wietlenia ulicznego 
20. Katalogi s upów i fundamentów linii 110 kV 

Rozpowszechnianie:
Polskie Towarzystwo Przemys u i Rozdzia u Energii Elektrycznej w Poznaniu 
ul. Wo y ska 22, 60 – 637 Pozna
tel. +48 61 846-02-33, fax +48 61 846-02-09 

Powielanie i rozpowszechnianie powy szych opracowa  bez zgody Polskiego Towarzystwa 
Przesy u i Rozdzia u Energii Elektrycznej oraz zespo u autorskiego jest wzbronione.
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Wydawca opracowania 

Polskie Towarzystwo  
Przesy u i Rozdzia u Energii Elektrycznej 

ul. Wo y ska 22, 60-637 Pozna
tel. +48 61 846-02-00, fax +28 61 846-02-09 
www.ptpiree.pl

Rozpowszechnianie albumów 

Biuro Polskiego Towarzystwa Przesy u i Rozdzia u Energii Elektrycznej 
ul. Wo y ska 22, 60-637 Pozna
tel. +48 61 846-02-33, fax +48 61 846-02-09 
e-mail: ptpiree@ptpiree.pl 

Powielanie i rozpowszechnianie opracowania bez zgody
Polskiego Towarzystwa Przesy u i Rozdzia u Energii Elektrycznej
oraz zespo u autorskiego jest wzbronione 

Autor opracowania 

EN ENERGOLINIA
s p ó k a  z  o . o .  

ul. Kramarska 26, 61-765 Pozna
tel./fax +48 61 852-46-63 
e-mail: biuro@energolinia.poznan.pl 
NIP 778-01-62-287 
REGON 630174554 

Zespó  autorski: 
mgr in . Rafa  Nowicki 
mgr in . Andrzej Pó ról
tech. Andrzej Kubiak 
mgr in . Maciej Leman 
mgr in . Maciej Bogda ski
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1. Przedmiot i zakres opracowania
Opracowanie stanowi wytyczne podwieszania napowietrznych linii niskiego napi cia z przewodami 
izolowanymi samono nymi typu AsXS i AsXSn; na s upach istniej cych linii napowietrznych  
z przewodami go ymi Al 25 70, wykonanymi w oparciu o projekty typizacyjne Energoprojektu – 
– Pozna .
Konstrukcje wsporcze ww. linii stanowi  istniej ce s upy z erdzi elbetowych typu N
o d ugo ciach  9,  10  i  12 m.  Opracowanie  przeznaczone jest do stosowania na terenie ca ego 
kraju.
Wytyczne przedstawione w niniejszym opracowaniu mo na poprzez analogi  stosowa  dla linii 
wybudowanych na innych konstrukcjach wsporczych. 

2.  Opracowania zwi zane

Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napi cia z przewodami izolowanymi          
o  przekroju   25  120  mm2.   Lnni   Tom I.  Redakcja 2  z  czerwca 1 999 r. ,  wydany                   
i  rozpowszechniany  przez  PTPiREE  w Poznaniu.
Album przy czy napowietrznych i kablowych niskiego napi cia Lnn-pi  Redakcja 2
z pa dziernika 1999 r., wydany i rozpowszechniany przez PTPiREE  w Poznaniu.
Linie napowietrzne niskich napi  Lnn, symbol  T-4121   
autorstwa  BS i PE Energoprojekt w Poznaniu
Tom 2 – Album s upów linii wiejskich. Poziomy uk ad przewodów. 
Tom 3 – Album s upów linii wiejskich. Pionowy uk ad przewodów. 

Tablice zwisów i napr e  napowietrznych przewodów elektroenergetycznych aluminiowych 
Przewody Al  16  120 mm2. Symbol T-4590/2 autorstwa BS i PE  Energoprojekt w Poznaniu 

    Tom 1 - Strefa klimatyczna - nizinna, 
    Tom 2 - Strefa klimatyczna - górska. 
Tablice zwisów i napr e  napowietrznych przewodów elektroenergetycznych aluminiowych, 
samono nych o pow oce z polietylenu usieciowanego. 

      Przewody AsXSn  16 120 mm2. Symbol EN-109. Redakcja 1, pa dziernik 1993 r. 
    Tom 1 - Strefa klimatyczna - nizinna, 
    Tom 2 - Strefa klimatyczna - górska. 
PN-E-05100:1998. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
PN-74/E-90082 i PN-IEC-1089. Elektroenergetyczne przewody go e. Przewody aluminiowe. 
Warunki techniczne przewodów, erdzi, izolacji, osprz tu przewodowego i sprz tu
monta owego, wydane przez producentów poszczególnych wyrobów.
Wytyczne budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami 
izolowanymi na napi cie do 30kV.  PTPiREE, czerwiec 1998 r.
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3. Podstawowe dane techniczne
Napi cie znamionowe: linii - 400 V 

izolacji - 1000 V
Rodzaje  przewodów istniej cych: Al  25  70 mm2  - wg PN-74/E-90082 i PN-IEC-1089
Rodzaje przewodów podwieszanych: AsXS i AsXSn  25  120 mm2  - produkcji B.F.K.; K.F.K. 

i ALCATEL 
Uk ad przewodów linii istniej cych: p aski  i  pionowy  (naprzemianleg y) 
Typy erdzi: N-9, N-10  i N-12
Rodzaje gruntu: redni i s aby
Strefy klimatyczne: W I, W II, S I, S Ia, S II i S IIa

4. Oznaczenia

Oznaczenia istniej cych linii i s upów przyj to zgodnie z albumem s upów linii nn – opracowanym 
przez BS i PE Energoprojekt w Poznaniu  –  wymienionym w pkt. 2 opisu. 
W zwi zku z powy szym elementy linii podwieszanych oraz parametry istniej cych s upów przyj to
dla dwóch typów linii: 
L 250  o sumarycznym przekroju  250 mm2 , sk adaj cej si  np. z przewodów  

4  Al  50 mm2  +  2  Al  25 mm2

L 310  o sumarycznym przekroju  310 mm2 , sk adaj cej si  np. z przewodów 
3  Al  70 mm2  +  Al  50 mm2  +  2  Al  25 mm2

5. Zasady projektowania
Podwieszenie dodatkowych obwodów nn z przewodami izolowanymi na istniej cej linii niskiego 
napi cia z przewodami go ymi musi by  poprzedzone dok adn  inwentaryzacj  istniej cej linii, 
podczas której nale y ustali :
1. Stan techniczny s upów z uwzgl dnieniem okresu ich u ytkowania - szczególnie s upów 

mocnych. erdzie, na których przewiduje si  podwieszenie dodatkowych obwodów powinny 
by  w dobrym stanie technicznym zapewniaj cym katalogow  wytrzyma o erdzi
(nie powinny wykazywa  du ych p kni  i odprysków betonu). W zale no ci od wyników 
oceny stanu technicznego erdzi nale y przyj  odpowiednie wspó czynniki koryguj ce
ich wytrzyma o  mechaniczn .

2. Ilo , przekroje i uk ad istniej cych przewodów. 
3. Napr enia podstawowe przewodów (dawne napr enia obliczeniowe przewodów). 
4. Rodzaje s upów, ze wzgl du na pe nione funkcje. 
5. Maksymalne rozpi to ci prz se  w istniej cej linii. 
6. D ugo ci erdzi N, np. na podstawie ilo ci otworów ( N-9  –  9 otworów,  N-10  –  10 otworów, 

N-12  –  13 otworów). 
7. Wysoko  zawieszenia przewodów. Wysoko  t  mo na okre li  na podstawie pomiaru  

lub poprzez okre lenie g boko ci zakopania s upa, a nast pnie na podstawie za czonych
w opracowaniu kart katalogowych s upów ustali  wysoko  zawieszenia przewodów okre lonych
dla danej g boko ci posadowienia i rodzaju uzbrojenia s upa.
G boko  zakopania s upów mo na okre li  poprzez zmierzenie odleg o ci od dolnego zacisku 
uziemiaj cego erdzi (umieszczonego w dolnym otworze) do powierzchni ziemi i porównaniu jej      
z wymiarem „k” (podanym w karcie katalogowej erdzi) okre laj cym po o enie zacisku 
uziemiaj cego w stosunku do odziomka erdzi.

8. Obci enia dodatkowe s upów pochodz ce od przy czy i opraw o wietleniowych.
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Po dokonaniu inwentaryzacji i stwierdzeniu, e stan techniczny s upów pozwala na podwieszenie 
dodatkowych obwodów nn nale y ustali  istniej ce obci enia poszczególnych s upów. Ma to  
na celu okre lenie zapasu ich wytrzyma o ci w stosunku do warto ci katalogowej (podanej  
przy sylwetce s upa) – zapewniaj cej mo liwo  dowieszenia przyj tego przewodu izolowanego. 
Sposoby wyznaczania obci e  statycznych s upów pochodz ce zarówno od istniej cych,  
jak i podwieszanych przewodów przedstawione zosta y w czwartej cz ci opracowania. 
Mo liwo  dowieszenia dodatkowego obwodu linii uzale niona jest od ww. ustale  oraz warunków 
terenowych wyst puj cych na trasie przebiegu linii. Sprawdzenia nale y dokonywa  w oparciu  
o schematy statyczne poszczególnych s upów przedstawione w opracowaniu oraz korzysta
z tablic i kart katalogowych zawieraj cych parametry techniczne s upów oraz warto ci obci e
przyjmowanych do oblicze .

6.  Dobór elementów linii

6.1.  Rodzaje  przewodów

Do wykonania dodatkowego obwodu nn na istniej cej linii napowietrznej niskiego napi cia
przewidziano zastosowanie przewodów elektroenergetycznych samono nych  o izolacji z polietylenu 
usieciowanego odpornego na dzia anie promieni wietlnych w wersji uodpornionej (typu AsXSn)     
i nie uodpornionej na rozprzestrzenianie si  promieni (typu AsXS) produkowane przez Bydgosk
i Krakowsk  Fabryk  Kabli. Wariantowo przewidziano zastosowanie przewodów samono nych
typu AsXSn produkcji Alcatel Cable France. 
Linie istniej ce przewidziane do  podwieszenia dodatkowych obwodów nn wykonane s  przewodami 
go ymi aluminiowymi typu Al 25  70 mm2.
Parametry techniczne tych przewodów przedstawiono w tablicy nr 1 w cz ci a do e oraz w tablicy nr 2. 

6.2.  Podstawowe napr enia przewodów  

Ustalenie napr e  podstawowych (naci gów) przewodów w istniej cych liniach stanowi bardzo 
istotny element sprawdzenia mo liwo ci zawieszenia dodatkowych obwodów izolowanych nn. 
Zastosowane napr enie podstawowe przewodów decyduje bowiem o obci eniu s upów mocnych  
i naro nych podlegaj cych naci gowi, a tym samym wyznacza zapas si y dzia aj cej na s up,
w stosunku do warto ci katalogowej.   
Napr enia podstawowe przewodów istniej cych linii mo na ustali  w oparciu o ich dokumentacj
lub paszporty i zweryfikowa  na podstawie pomiaru zwisów. 
W tablicy 3 niniejszego opracowania zestawiono  maksymalne napr enia katalogowe  podstawowe
i wynikaj ce z nich naci gi przewodów, wyst puj ce w wi kszo ci istniej cych linii. 
Napr enia i naci gi podstawowe przewodów podwieszanych (przedstawione w tablicy 3) dobrano     
w sposób  pozwalaj cy na zachowanie koordynacji zwisów z przewodami istniej cymi. Napr enia
te nale y traktowa  jako warto ci maksymalne, zapewniaj ce zachowanie odleg o ci min. 35 cm 
pomi dzy przewodami istniej cymi a przewodami dowieszonego obwodu. 
Przy ustalaniu napr enia przewodów dowieszanych  mo na  stosowa  warto ci ni sze ni  podane 
w tablicy 3 (w zale no ci od zapasu wytrzyma o ci istniej cych s upów mocnych) zwracaj c uwag
na maksymalny zwis przewodu i zachowanie odpowiedniej odleg o ci do ziemi i krzy owanych
obiektów.
Naci gi przewodów przedstawione w tablicy 3 wyznaczono z uwzgl dnieniem najwi kszych
przekrojów rzeczywistych przewodów (spo ród podanych producentów). 
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