
Opracowanie zosta o przyj te do powszechnego stosowania przez Zespó  Zadaniowy 

Polskiego Towarzystwa Przesy u i Rozdzia u Energii Elektrycznej. 

Protokó  z dnia 21.01.1998 r. nr 80122T1 

KATALOG
S UPÓW I FUNDAMENTÓW 

LINII 110 kV

Zestawienie podstawowych rozwi za  technicznych 
s upów i fundamentów linii 110 kV 

TOM II 

LINIE DWUTOROWE

Pozna , marzec 1998 r. 



W a ciciel:

Polskie Towarzystwo Przesy u i Rozdzia u Energii Elektrycznej 

60-637 Pozna , ul. Wo y ska 22 

Realizator:

Instytucja: BSiPE Energoprojekt Kraków S.A. 

30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 21 

Komórka organizacyjna: Oddzia  Projektowania Linii 

Autorzy:

Pracownia Konstrukcyjna: mgr in . J. ebro

mgr in . E. Jastrz bska

mgr in . M. Tokarz 

Generalny Projektant: mgr in . P. Rajwa 



Oferta PTPiREE w zakresie opracowa  typizacyjnych 

1. Albumy linii napowietrznych niskiego napi cia z przewodami go ymi AL 25-95 mm
2

na erdziach wirowanych Lnn 

2. Albumy linii napowietrznych wielotorowych niskiego napi cia z przewodami 

izolowanymi samono nymi o przekroju 25-120 mm
2
 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 SN/nn typu STN, STNu 

z transformatorami o mocy do 630 kVA na erdziach wirowanych 

7. Albumy s upowych stacji transformatorowych typu STSd na erdziach

drewnianych

8. 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) 

9. Albumy linii napowietrznych redniego napi cia 15-20 kV z przewodami go ymi 

w uk adzie p askim na erdziach wirowanych LSN 70 (50) 

10. 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

11. Albumy linii dwutorowych redniego napi cia 15-20 kV z przewodami go ymi na 

erdziach wirowanych LSN 

12. Albumy s upów z roz cznikami sterowanymi radiowo dla linii redniego

napi cia 15-20 kV 

13. 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 

14. Albumy linii napowietrznych redniego napi cia 15-20 kV z przewodami go ymi 

na erdziach wirowanych LSN-PR 

15. 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 

16. Albumy linii napowietrznych dwutorowych redniego napi cia 15-20 kV 

z przewodami niepe noizolowanymi o przekrojach 2x70÷120 mm
2
 w uk adzie

pionowym na erdziach wirowanych 

17. 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 



18. Albumy linii napowietrznych redniego napi cia 15÷20 kV z przewodami 

niepe noizolowanymi w uk adzie pionowym na erdziach drewnianych LSNid 

50÷120

19. Albumy linii napowietrznych izolowanych redniego i niskiego napi cia

LSNi / SAXKA + Lnni 

20. Katalog o wietlenia ulicznego 

21. 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 61 846-02-35, 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 



Informacje ogólne

Katalog s upów i fundamentów linii 110 kV zosta  opracowany na zlecenie 

Polskiego Towarzystwa Przesy u i Rozdzia u Energii Elektrycznej w Poznaniu. 

Celem tego opracowania jest wype nienie istniej cej luki w dokumentacji 

niezb dnej dla potrzeb S u b Eksploatacyjnych. Niniejszy katalog nie mo e s u y  do 

celów projektowych. 

W zakres katalogu wchodz  parametry techniczne oraz gabaryty istniej cych

typowych s upów i fundamentów linii 110 kV. Cz  z nich to rozwi zania bardzo 

stare, od dawna ju  nie stosowane, dla których dokumentacja techniczna jest 

praktycznie nieosi galna. Karty katalogowe opracowano w oparciu o dane zawarte 

w albumach, projektach i dokumentacji technicznej b d cej w posiadaniu 

Energoprojektu Kraków S.A. Ogó em w katalogu zawarto: 

w tomie I: 18 serii s upów jednotorowych 

w tomie II: 13 serii s upów dwutorowych.

Zamieszczone w katalogu serie s upów stanowi  przegl d rozwi za

stosowanych w polskiej energetyce na przestrzeni kilkudziesi ciu lat od czasów 

powojennych do wspó czesnych. Stanowi  one dorobek projektowy Biura Studiów 

i Projektów Energetycznych „Energoprojekt” Kraków, które jest autorem tych serii. 

Pierwsze serie s upów projektowane by y pod koniec lat 40-tych dla potrzeb 

odbudowuj cej si  po zniszczeniach wojennych krajowej sieci energetycznej. 

Powsta y wówczas serie s upów dwutorowych D (D2) i D1. S u y y do powi zania

ze sob  lub odbudowy istniej cych linii 110 kV. 

Rozwi zania konstrukcyjne tych serii dostosowane by y do ówczesnych 

mo liwo ci technologicznych polskich wytwórni. By y to konstrukcje spawane, 

z niewielk  ilo ci  po cze rubowych, umo liwiaj ce stosunkowo prosty monta

s upów na budowie. Dominuj cym materia em konstrukcyjnym by a wówczas stal 

St0S. Konstrukcje by y zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie. 



Posadowienie s upów rozwi zywano za pomoc atwo dost pnych elementów 

i materia ów np. stosowano fundamenty progowe sk adaj ce si  z ci kich profili 

walcowanych i podk adów kolejowych. 

Powstawanie kolejnych serii s upów wymuszone by o potrzebami 

rozwijaj cej si  sieci energetycznej. Zacz y by  potrzebne linie jednotorowe 

ró ni ce si  uk adem przewodów i ich typami. Na prze omie lat pi dziesi tych

i sze dziesi tych powsta y wówczas serie s upów jednotorowych A, S120, R, S185

z p askim lub trójk tnym uk adem przewodów o przekroju 120 i 185 mm
2
.

W po owie lat sze dziesi tych wraz z pojawieniem si  na rynku atestowanej stali 

w gatunku St3S zacz to j  stosowa  w projektowaniu s upów. Przeprojektowano 

wówczas niektóre istniej ce i stosowane do budowy linii 110 kV serie uzyskuj c

wymierne efekty ekonomiczne. Powsta y wówczas jednotorowe serie Ac, Sc120, Sc185,

Sc240, i dwutorowe Dc1, Dc2, Dc240.

Na prze omie lat sze dziesi tych i siedemdziesi tych powsta y dalsze serie 

s upów. Podyktowane to by o konieczno ci  stosowania przewodów roboczych 

o wi kszych przekrojach, zapotrzebowaniem na konstrukcje umo liwiaj ce

stosowanie d u szych prz se , oraz konstrukcje o zaw onych gabarytach 

elektrycznych do przej cia przez tereny le ne lub w skotrzonowe wygodne do 

stosowania na terenach aglomeracji miejskich, szkód górniczych, itp. Powsta y w tym 

czasie jednotorowe serie S12, A12, SBO-12, S24, SW24, SL24 i dwutorowe O24, 

OS24. Rozwi zania konstrukcyjne s upów tych serii dostosowane by y do 

mo liwo ci ich cynkowania. Uruchomienie w 1968 roku ocynkowni w najwi kszej

wytwórni konstrukcji stalowych s upów energetycznych jak  by  Zak ad Konstrukcji 

Stalowych ELBUD Kraków, pozwoli o od tego momentu na zabezpieczanie 

antykorozyjne s upów za pomoc  cynkowania ogniowego. 

Niektóre serie s upów ze wzgl du na potrzeb  ich szybkiego zastosowania 

w obiektach inwestycyjnych powsta y jako sk adaj ce si  z elementów pochodz cych

z ró nych serii. W ten sposób powsta y serie s upów jednotorowych S52 i SW52 dla 



przewodów AFL-8 525 mm
2
. W s upach tych zastosowano elementy pochodz ce ze 

s upów dwutorowych O24 i OS24. 

Kolejne serie s upów powsta y w ko cu lat 70-tych i w latach 80-tych jako 

zadania projektowe w ramach prac typizacyjnych i post pu technicznego, 

koordynowane i finansowane przez by e Ministerstwo Górnictwa i Energetyki. 

Projekty nowych serii uwzgl dnia y perspektywiczny rozwój linii 

przesy owych i potrzeby polskiej energetyki, a zw aszcza: konieczno  przesy ania

coraz wi kszych mocy (zwi kszone przekroje przewodów roboczych), ochron

rodowiska naturalnego (zaw enie gabarytów linii przesy owych), powi kszenie

i nasilanie si  wp ywów szkód górniczych i konieczno  przej cia i eksploatowania 

linii energetycznych na takich terenach. Powsta y wówczas jednotorowa seria B2 

i dwutorowe C3, CW3, CG2. W projektowaniu tych serii zacz to u ywa  ju

programu komputerowego, umo liwiaj cego uwzgl dnienie pracy konstrukcji s upa

jako kratownicy przestrzennej w ca o ci, przy zastosowaniu metody elementów 

sko czonych.

Na pocz tku lat 90-tych wraz ze zmianami jakie nast pi y w krajowej 

gospodarce zmieni y si  zasady finansowania tego typu prac projektowych. Widz c

konieczno  zastosowania i wdra ania nowoczesnych rozwi za  projektowych 

w zakresie budowy sieci przesy owych, „Energoprojekt” Kraków by  inspiratorem 

opracowania nowoczesnych serii s upów jedno i dwutorowych dla przewodów 

segmentowych AFLs-10-240 mm
2
, których produkcj  uruchomi a Fabryka 

Przewodów Energetycznych w B dzinie. W roku 1996 powsta y w ten sposób serie 

s upów S24S i D24S finansowane wspólnie przez ENERGOPROJEKT Kraków S.A. 

i ELBUD Gda sk Holding. 

Dodatkowo nale y zaznaczy , e na przestrzeni minionych dziesi cioleci

w projektowaniu linii i ich konstrukcji wsporczych obowi zywa y ró ne normy 

i przepisy. Jest rzecz  oczywist , e poszczególne serie s upów by y projektowane 

w oparciu o aktualne wówczas normy, których okres obowi zywania ju  dawno 



min , a zaprojektowane dawniej s upy nie spe niaj  aktualnych wymaga  w tym 

zakresie. Mog  one by  eksploatowane o ile ich stan techniczny na to pozwala, pod 

warunkiem, e obci enia pochodz ce od przewodów i osprz tu nie przekraczaj

tych, na które by y wtedy zaprojektowane. W przypadku wyst pienia zwi kszenia

podstawowych obci e , konstrukcje s upów starych serii wymagaj  sprawdzenia 

wytrzyma o ciowego na zgodno  z aktualnie obowi zuj cymi normami. 
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