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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 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 mm2 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 61 846-02-33, 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 

Zespó  autorski: 
in . W odzimierz Szajkowski 
mgr in . Waldemar Kiwitt 
mgr in . Zbigniew Barski 
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WYKAZ   PRODUCENTÓW  I DYSTRYBUTORÓW   MATERIA ÓW
ZASTOSOWANYCH   W   NINIEJSZYM   ALBUMIE 

1.  Zak ady Wytwórcze Sprz tu Sieciowego  
 BELOS S.A. 

 43-301 Bielsko-Bia a, ul. Gen. Józefa Kustronia 74 
 tel. 033-814-50-21, fax. 033-814-13-52 
 e-mail: belos@belos.com.pl 
 www.belos.com.pl 

2.  TELE-FONIKA KABLE S.A. 
 32-400  My lenice, ul. Hipolita Cegielskiego 1 
 tel. 012-372-71-00, fax 012-372-71-39 
 e-mail: marketing@tfkable.pl 
 www.tfkable.pl 

3.  ENSTO POL  Sp. z o.o. 
 83-010  Straszyn, ul. Starogardzka 5 
 tel. 058-692-40-00, fax. 058-682-04-11 
 e-mail: magazyn@enstopol.com.pl 

  www.enstopol.com.pl

4.  NECKS  ELECTRIC  Sp. z o.o. 
 87-100  Toru , ul. M. Sk odowskiej – Curie 73 
 tel. 056-656-29-78, fax. 056-645-29-95 

 e-mail: biuro@necks-electric.com.pl 
 www.necks-electric.com.pl  

5.  Przedsi biorstwo Produkcyjno – Handlowo – Us ugowe  Sp. z o.o. 
 TRANZEX  

 44-100  Gliwice, ul. Ligonia 27 
 tel. 032-231-26-17, fax. 032-331-36-06 
 e-mail: tranzex@tranzex.pl 
 www.tranzex.com.pl 

6.  GPH Sp. z o.o. 
47-400  Racibórz, ul. Wiejska 18 

 tel. 032-418-23-49, fax. 032-418-22-48 
 e-mail: info@gph.pl 

 www.gph.pl 

7.  ELTEL Networks Olsztyn S. A. 
 11-041  Olsztyn,  Gutkowo 81D 

 tel. 089-522-25-00, fax. 089-523-81-98 
 e-mail: info.poland@eltelnetworks.com 

 www. eltelnetworks.com 
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8.  ABB Sp. z o.o. 
04-713 Warszawa, ul. aga ska 1 
tel. 022-51-52-200,  fax 022 51-52-689 
tel. 029-75-33-340 
e-mail: hubert.krukowski@pl.abb.com 
tel. kom.  603 720 093 
www.abb.pl

9.  GENERIK – ENERGETYKA Sp. z o.o. 
00-582  Warszawa, ul. Szucha 8 

 tel. 022-622-66-30, fax. 022-622-64-01 w. 166 
 e-mail: generik@generik-energetyka.pl 

 www.generik-energetyka.pl 

10.  PPU - Elprojekt  Sp. z o.o. 
60-167  Pozna , ul. Wo owska 92 A 

 tel./fax 061-868-94-81 
 e-mail: w.kiwitt@elprojekt.poznan.pl 
 www.   elprojekt.poznan.pl 
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Spis  tomów

Tom I - Album linii napowietrznych redniego napi cia 15  20kV 
z przewodami niepe noizolowanymi o przekrojach 50  120 mm2

w uk adzie pionowym na erdziach drewnianych 
LSNid 50 120

Tom II - Album s upów z od cznikami i roz cznikami dla linii napowietrznych  
redniego napi cia 15  20kV z przewodami niepe noizolowanymi

o przekrojach 50  120 mm2 w uk adzie pionowym
na erdziach  drewnianych 
LSNid-o 50 120

Tom III - Album s upów z g owicami kablowymi, od cznikami i roz cznikami  
dla linii napowietrznych redniego napi cia 15  20kV 
z przewodami niepe noizolowanymi o przekrojach 50  120 mm2

w uk adzie pionowym na erdziach drewnianych 
LSNid-g 50 120

Tom IV - Album linii napowietrznych redniego napi cia 15  20kV z przewodami 
niepe noizolowanymi o przekrojach 50  120 mm2 w uk adzie pionowym
na erdziach drewnianych 
LSNid 50 120 + LSNid-o 50 120 + LSNid-g 50 120
Konstrukcje stalowe do tomów I, II  i  III 
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9.5. Zamocowanie tablicy oznaczenia faz TF 196
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I.  OPIS TECHNICZNY 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

W albumie przedstawiono konstrukcje s upów w oparciu o impregnowane erdzie drewniane 
wykonane wg „Warunków technicznych jakim powinny odpowiada erdzie drewniane do 
budowy napowietrznych linii energetycznych” z kwietnia 2006r – opracowanie PTPiREE. 

Konstrukcje s upów obj te niniejszym albumem przewidziane s  do stosowania w napowietrznych 
liniach redniego napi cia 15 i 20 kV na terenie ca ego kraju we wszystkich strefach klimatycznych, 
tj. W I i  W II obci enia wiatrem; SI, SII i SIa, SIIa obci enia sadzi   oraz w  I, II i III strefie 
zabrudzeniowej.
Na s upach tych przewiduje si  mo liwo  podwieszenia w pionowym uk adzie przewodów 
stopowych niepe noizolowanych o przekrojach 50, 70 i 120 mm2 nast puj cych typów:
- AALXS, AALXSn – produkcji Tele-Fonika Kable S.A.  
- AAsXS, AAsXSn, AAsXSnu –  produkcji Tele-Fonika Kable S.A.  Zak ad w Bydgoszczy 
- SAX-W – produkcji PIRELLI CABLES and System Oy (dystrybutor–TRANZEX Sp. z o.o.) 
- 25-ADX-K produkcji GENERIK – Energetyka Sp. z o.o. 

Przedstawione na kartach albumowych sylwetki s upów uwzgl dniaj  dobór ustojów dla gruntu 
redniego i s abego, okre laj  parametry zawieszenia przewodów, uzbrojenia s upów oraz 

zawieraj  zestawienia materia ów i wskazówki monta owe.
Z uwagi na du  trwa o  impregnowanych erdzi drewnianych (min. 40 lat)  oraz dla zmniejszenia 
kosztów eksploatacji, zaprojektowane elementy stalowe zabezpieczane s  przed korozj  przez 
cynkowanie na gor co. Dodatkowo, na yczenie odbiorców, mog  by  malowane. 
Stosowanie osprz tu innego ni  przewidziano w albumie, wymaga odpowiedniej adaptacji. 

 Album opracowano w oparciu o norm  N SEP-E-003, PN-E-05100-1:1998, normy, 
rozporz dzenia i przepisy podane w poszczególnych punktach opisu technicznego i wiedz
techniczn .
Album przeznaczony jest dla projektantów, wykonawców i u ytkowników napowietrznych linii
redniego napi cia 15 i 20 kV. 

2.  PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 

Napi cia znamionowe: 
 linii: 15 kV  i  20 kV, 
 izolacji: 24 kV   

Przewody robocze linii g ównej i odga nej:  przewody ze stopu aluminium w niepe nej
izolacji z polietylenu usieciowanego o przekrojach 50,70 i 120 mm2.

Uk ad przewodów:      pionowy. 

erdzie:
 drewniane, impregnowane o d ugo ciach:

11; 12; 13; 14; 15 i 16 m – dla s upów jedno erdziowych i bli niaczych
11; 12; 13; 14 i 15 m – dla s upów rozkracznych 
i w asno ciach mechanicznych: wg punktu 3 „Warunków technicznych – erdzie
drewniane” PTPiREE. 
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Wymiary, oznaczenia i si y u ytkowe zastosowanych erdzi przedstawiono na oddzielnej 
karcie albumu w cz ci „elementy zwi zane”.

Izolacja:
 izolatory stoj ce:    – porcelanowe, 

– kompozytowe, 
 izolatory wisz ce:  – porcelanowe, 

– kompozytowe, 
Wykaz typów i producentów wg punktu 6.5 opisu. 

Minimalny k t za omu dla s upów naro nych:   150  dla s upów z izolacj  stoj c
120  dla s upów z izolacj  wisz c

Stopnie obostrzenia:               0 , 1 , 2  i 3 .

Strefa klimatyczna:     W I, W II – obci enia wiatrem 
  SI, SIa i SII, SIIa – obci enie sadzi

Strefa zabrudzeniowa:    I, II, III. 

Rodzaj gruntu:      redni i s aby.

3.  OZNACZENIA S UPÓW

Oznaczenia s upów ze wzgl du na funkcje jakie maj  do spe nienia w linii: 
P        - przelotowy, 
PS     - przelotowo – skrzy owaniowy dla obostrzenia 2 ,
N      - naro ny,
O       - odporowy, 
K       - kra cowy,
ON       - odporowo - naro ny,
RPK    - rozga ny przelotowo - kra cowy, 
RNK   - rozga ny naro no – kra cowy,
KK      - kra cowo-kra cowy,
ROK   - rozga ny odporowo - kra cowy, 
RONK  - rozga ny odporowo - naro no - kra cowy.

3.1.  Oznaczenie s upów przelotowych 
P   -  / 
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Dopuszczalne obci enie ustoju s upa:
3,8 - dla dopuszczalnego obci enia s upa Pu  3,8 kN 
4,6 - dla dopuszczalnego obci enia s upa 3,8 kN < Pu  4,6 kN 

s up przelotowy

d ugo erdzi (m)


