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WYBRANE ZAGADNIENIA BUDOWY  

IZOLOWANYCH LINII NAPOWIETRZNYCH SN  

 

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia linii napowietrznych, sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN,  

z punktu widzenia jej budowy. Szczegółowo opisano konstrukcje wsporcze linii, elementy osprzętu, takie jak: uchwyty, haki, 

pokrywy, zaciski. Scharakteryzowano ochronę przeciwłukową, opisano izolatory oraz budowę przewodów. W artykule zamiesz-

czono fotografie własne, wykonane przez autorów artykułu, przedstawiające poszczególne, rzeczywiste elementy linii napo-

wietrznej SN.    

 

WSTĘP 

Sieć elektroenergetyczna średniego napięcia SN [1], [2], [4] oraz 
[7] to sieć elektroenergetyczna, w której napięcie elektryczne wynosi 
od 1kV do 60kV. Średnie napięcie jest szeroko stosowane  
w sieciach elektroenergetycznych do przesyłania na średnie odległo-
ści jak również rozdziału  energii elektrycznej. Jest używane jako na-
pięcie pośrednie, pomiędzy napięciem wysokim używanym do prze-
syłu energii na duże odległości, a napięciem niskim doprowadzanym 
do odbiorcy końcowego. W Polsce sieć elektroenergetyczna śred-
niego napięcia SN jest jednym z elementów w Krajowym Systemie 
Elektroenergetycznym (KSE).  

W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia związane z 
budową elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia 
SN ze szczególnym uwzględnieniem warunków jakie muszą spełniać 
poszczególne elementy linii. 

 
Z uwagi na rozwój technologii oraz ciągłą nowelizację i ak-

tualizację Polskich Norm dotyczących sieci i urządzeń elektroe-
nergetycznych średniego napięcia SN, autorzy artykułu zalecają 
zbadanie możliwości zastosowania najnowszego wydania norm 
oraz aktualnych projektów Polskich Norm, nowszych od poda-
nych w artykule, i w jego bibliografii: [16], [17], [18], [19], [20], 
[21] oraz [22]. 

1. BUDOWA LINII NAPOWIETRZNYCH 

1.1. Konstrukcje wsporcze  

Słup (konstrukcja wsporcza) przygotowany jest pod względem 
elektrycznym i mechanicznym do prowadzenia linii napowietrznej. W 
doborze słupów należy sugerować się czynnikami atmosferycznymi i 
przede wszystkim napięciem roboczym. Główny podział konstrukcji 
wsporczych to funkcjonalność i budowa. 

Podział ze względu na rodzaj pracy i przeznaczenie: 
– mocne – konstrukcja ich wytrzymuje naprężenia wzdłuż przewo-

dów fazowych i odgromowych. Stosowane przy zmianie osi więk-
szych niż 2˚. Konstrukcja zależna od stopnia skrętu linii; 

– przelotowe – głównym zadaniem ,,przelociaków” (Rys. 1.) jest 
podtrzymywanie przewodów. Przyjmują oddziaływania ze-

wnętrzne obciążeń poziomych i pionowych. Przelotowe konstruk-
cje cechują się tolerancją zmiany osi do 5˚, a słupy tego typu to 
około 80% ogółu słupów w liniach napowietrznych; 

– skrzyżowaniowe – konstrukcja mocna umożliwiająca skrzyżowa-
nia linii (Rys. 2.); 

– narożne – stosowane przy zmianie osiowości większej jak 5˚; 
– odporowe – w przypadku awarii polegającej na zerwaniu prze-

wodu na sąsiednim słupie przelotowym – jego głównym zada-
niem to lokalizacja zakłóceń mechanicznych; 

– odporowo-narożne – jak sama nazwa wskazuje słup pełni funkcje 
oporowego i narożnego; 

– krańcowe – zastosowanie mają na końcach linii; 
– rozgałęźne – służą do rozbudowy rozgałęzień linii napowietrz-

nych, pełnią zadanie też  jako krańcowe lub przelotowe. 
 

 
Rys. 1. Słup przelotowy SN [fotografia wykonana przez autorów
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Rys. 2. Słup skrzyżowaniowy [fotografia wykonana przez autorów] 
 

Podział na rodzaje słupów: 
– słupy strunobetonowe i żelbetowe (Rys. 3.); 
– słupy kratownicowe stalowe (Rys. 4.); 
– słupy stalowe rurowe. 

 

 
Rys. 3. Słup betonowy SN [fotografia wykonana przez autorów] 
 

  
Rys. 4. Słup kratownicowy WN [fotografia wykonana przez autorów] 

1.2. Osprzęt 

Osprzęt który używany jest do budowy linii napowietrznej powi-
nien spełniać normy: PN-E-06400:1991 (PN-91/E-06400). W skład 
osprzętu wchodzą min: uchwyty, wieszaki, złączki, zaciski, trzony, 
półrolki, śruby i inne elementy do połączenia izolatorów z przewodem 
napowietrznym. Ważnym elementem  jest także osprzęt do ochrony 
przed łukiem elektrycznym oraz przeciwdrganiowej. 

Uchwyty odciągowe 

Rodzaj takiego uchwytu (Rys. 5.) służy do zamocowania prze-
wodu na końcu linii jako odciągowy. Minimalna średnica przewodu to 
16mm2 a maksymalna to 120mm2. Część plastikowa wykonana jest 
ze sztucznego tworzywa odpornego na niską temperaturę, promie-
niowanie UV. Część metalowa jest ze stali cynkowanej na gorąco 
bądź ze stali nierdzewnej jak w przypadku uchwytu końcowego SN. 
Mocując przewód w uchwycie nie ma prawa się wysunąć ponieważ 
skonstruowany jest w sposób klina samozaciskającego bez uszko-
dzenia izolacji przewodu. 
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Rys. 5. Uchwyty odciągowe [fotografia wykonana przez autorów] 

Uchwyty przelotowe i narożne 

W przypadku linii napowietrznej niskiego napięcia nN uchwyty 
tego typu (Rys. 6.) służą do zawieszenia przewodu izolowanego na 
słupach przelotowych oraz narożnych. Uchwyt zakładany jest głów-
nie na hak wieszakowy zamontowany w szczycie słupa. Wyposażony 
jest w szczękę z metalu z gwintem a korpus jest jednoczęściowy z 
jednolitego odlewu przeważnie z aluminium. Szczęka jak i korpus po-
siada nakładkę z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowa-
nie UV i warunki atmosferyczne a także zabezpiecza przewód przed 
mechanicznym uszkodzeniem w miejscu uchwytu. 

 

 
Rys. 6. Uchwyty przelotowe [fotografia wykonana przez autorów] 

Uchwyty dystansowe 

Uchwyt dystansowy (Rys. 7.) służy do trwałego zamocowania 
przewodu bądź kabla do słupa. Głównym jego zadaniem jest ergono-
miczne i bezpieczne sprowadzenia przewodu bądź kabla ze szczytu 
słupa/ stacji transformatorowej do rozłącznika bezpiecznika lub szafy 
transformatorowej RS-W.  Istnieje kilka rodzajów uchwytów np.: 
– pojedynczy do żerdzi wirowanej; 
– pojedynczy do żerdzi typu ŻN; 
– podwójny do żerdzi typu ŻN; 
– potrójny do żerdzi wirowanej głownie dla kabli ziemnym SN; 
– uchwyty do mocowania przewodów do ścian. 

 
Rys. 7. Wygląd uchwytu dystansowego do przymocowania kabla do 
słupa [fotografia wykonana przez autorów] 

Haki wieszakowe 

Haki stosowane są do zawieszania uchwytów przelotowych i od-
ciągowych (Rys. 8.). Charakteryzują się różnymi długościami w za-
leżności od grubości ściany bądź słupa a także różną wytrzymałością 
gdzie głównym czynnikiem jest przekrój montowanego przewodu. 
Montaż jest bardzo prosty ponieważ montujemy go w odpowiednio 
przygotowanych otworach żerdzi typu E i ŻN. 

 

 
Rys. 8. Wygląd haków wieszakowych rożnych długości i grubości [fo-
tografia wykonana przez autorów] 

Słupowe rozłączniki bezpiecznikowe 

Rozłączniki bezpiecznikowe służą do zabezpieczenia linii napo-
wietrznej przed przeciążeniami i zwarciami. Przewody które są w nim 
połączone muszą być izolowane dla bezpieczeństwa użytkowania. 
Obudowa wykonana jest z materiału nieprzewodzącego i odpornego 
na warunki atmosferyczne zarówno po części stałej i odejmowanej. 
Stosuję się materiały ze stopów aluminium, tworzyw sztucznych a 
także stali kwasoodpornej. Część stała mocowana jest do słupa a w 
środku znajdują się zaciski do przymocowania przewodu oraz 
szczęki trzymające bezpiecznik. Część odejmowana tzw. ,, szuflada” 
ma możliwość demontażu i mocowania bezpieczników. Obie te czę-
ści połączone są zawiasem a dolna część odejmowana posiada do-
datkowo otwory do inspekcji wkładek topikowych. 

Słupowe rozłączniki bezpiecznikowe stosuje się:  
– do sekcji sieci rozległych; 
– jako dodatkowe zabezpieczenie dłuższych odcinków linii; 
– do połączenia i zabezpieczenia izolowanych przewodów z gołą 

linią; 
– jako zabezpieczenie odgałęźnych linii napowietrznych. 
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Pokrywy izolacyjne 

Pokrywy izolacyjne (Rys. 9.) stosowane są do osłony zacisków 
odgałęźnych Al/Al i Al/Cu. Ich zadaniem jest ochrona izolacyjna zaci-
sków i antykorozyjna .Pokrywy posiadają specjalne otwory wentyla-
cyjne oraz służą do upuszczania wody nagromadzonej w zacisku. 
Podczas instalacji należy zwrócić uwagę aby otwory upustowe skie-
rowane były do dołu. Materiał z jakich są zrobione jest materiałem 
odpornym na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. 

 

 
Rys. 9. Wygląd pokrywy izolacyjnej [fotografia wykonana przez auto-
rów] 

Zaciski przebijające izolację 

Zaciski (Rys. 10.) stosowane są do połączenia linii głównej  
z odgałęźną. Wykonane są z twardego aluminium odpornego na wa-
runki atmosferyczne. Wytrzymałość na rozciąganie sięga 300N/mm2. 
Osłona takiego zacisku wykonana jest z tworzywa sztucznego odpor-
nego na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne.  
 

 
Rys. 10. Wygląd zacisku przebijającego izolację [fotografia wyko-
nana przez autorów] 

Zaciski przebijające izolacje dla ograniczników przepięć 

Konstrukcja tego zacisku (Rys. 11.) jest bardzo podobna do zwy-
kłego zacisku izolowanego. Głównym jego zadaniem jest montaż 
wraz z ogranicznikiem przepięć do montażu na przewodach izolowa-
nych o przekrojach od 12 do 150mm2. Jego montaż na przewodzie 
jest taki sam jak zwykłego izolowanego zacisku z tym, że w dolnej 
części posiada gwint, w który wkręca ogranicznik tworząc połączenie 
odgromnika z linią izolowaną. Dzięki temu wymiana uszkodzonego 
ogranicznika nie wymaga demontażu zacisku z przewodu. 

 

 
Rys. 11. Wygląd zacisku przebijającego izolację służącego do mon-
tażu ogranicznika przepięć na przewodach izolowanych [fotografia 
wykonana przez autorów] 

 
Inny rodzaj zacisków (Rys. 12.) daje możliwość montażu ogra-

nicznika na przewodzie izolowanym i jednocześnie wykonanie odga-
łęzienia. Najczęściej  przystosowane są do montażu na izolowanych 
przewodach Al o przekrojach od 10 do 95mm2. Cechą charaktery-
styczną są zrywalne łby śrub, dzięki temu nie wymagają stosowania 
klucza dynamometrycznego. 

 

 
Rys. 12. Wygląd zacisku przebijającego izolację służącego do mon-
tażu ogranicznika przepięć na przewodach izolowanych oraz wyko-
nywania odgałęzień [fotografia wykonana przez autorów] 

Zaciski odgałęźne Al./Al 

Zaciski te (Rys. 13.)  stosowane są do  połączeń przewodów 
aluminiowych/stalowych z przewodami aluminiowymi. Zaciski wyko-
nane są ze stopu aluminium, odpornego na korozję, o wytrzymałości 
na rozciąganie 300 N/mm2. Zaciski te nie mogą przenosić obciążeń 
mechanicznych. 

 

 
Rys. 13. Zacisk odgałęźny Al./Al wyposażony w jedną śrubę  
[fotografia wykonana przez autorów] 
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1.3. Ochrona przeciwłukowa  

Wyładowanie atmosferyczne w pobliżu  linii napowietrznej SN 
powodują powstanie  fali przepięciowej rozchodzącej się wzdłuż linii 
w obydwu kierunkach od miejsca wyładowania. Jeżeli wartość napię-
cia zaindukowanej fali przepięciowej jest duża może wywoływać 
przeskoki napięcia w miejscach  zbliżonych do potencjału ziemi, czyli  
izolatorach SN. Przeskoki te typu mogą  rozwinąć się w wyładowanie 
łukowe, między poprzecznikiem, a przewodami i będą podtrzymy-
wane napięciem sieci. Zazwyczaj jest to zwarcie trójfazowe o warto-
ści prądu zwarciowego. Wynika ono z warunków zwarciowych wystę-
pujących w danym miejscu sieci.  

Na skutek działania siły elektrodynamicznej w gołych liniach na-
powietrznych łuk  przemieszcza się wzdłuż przewodu i nie powoduje 
jego uszkodzeń. Zwarcie takiego typu wyłączane jest przez zabez-
pieczenia zwarciowe w stacjach WN/SN bądź ulega samoczynnemu 
wygaszeniu łuku na skutek jego wydłużenia. 

W liniach izolowanych typu PAS osłona izolacja uniemożliwia 
przemieszczanie się łuku wzdłuż przewodu skutkiem czego jest upa-
lanie się przewodu w jednym miejscu. Z racji tego linie typu PAS mu-
szą być zabezpieczone poprzez zastosowanie układów ochrony 
przeciwłukowej, która zapewni odpowiednią drogę wyładowczą dla 
łuku. Najprostszą ochroną jest ochrona rożkowa. Odpowiednio gruby 
drut aluminiowy oplatany jest wokół główki izolatora, połączony zaci-
skiem przebijającym izolację z przewodem.  

Łuk zapala się pomiędzy przewodem aluminiowym a poprzecz-
nikiem. Pod wpływem siły elektrodynamicznej przenoszony jest na 
końce rożków.  Jeżeli odległość pomiędzy przewodami jest mniejsza 
jak 70 cm to pali się między rożkami. Taki układ ma też wady. Jedną 
z nich takiego rozwiązania  jest to, że przy mniejszych prądach zwar-
cia przemieszczanie łuku jest wolniejsze, za to przy małych prądach 
zwarcia łuk w ogóle się nie przemieszcza. Poza tym odległość po-
między przewodami nie może być większa jak 70cm, tak aby umoż-
liwić palenie się łuku między rożkami.  Na słupach narożnych, odle-
głości między przewodami mogą być większe od 70cm, ochrona roż-
kowa może nie spełniać swojej funkcji i działaś nie poprawnie.  

Z tych względów w albumie o izolowanych liniach napowietrz-
nych typu PASPTPiREE przyjęto: 
– dla izolacji wiszącej (odciągowej, narożnej) należy stosować wy-

łącznie układy ochrony przeciwłukowej typu iskiernikowego; 
– dla izolacji stojącej zaleca się stosowanie układów ochrony prze-

ciwłukowej typu iskiernikowego we wszystkich przypadkach, wy-
łącznie dla przypadków 1 i 2 dopuszcza się stosowanie ochrony 
przeciwłukowej rożkowej; 

– w układach ochrony przeciwłukowej typu iskiernikowego w miej-
scu przeskoku i zapalenia się łuku decyduje ustawiona przerwa 
iskrowa (ok. 9 -12 cm dla linii 15 kV i 12 - 15 cm dla linii 20 kV). 
Nie występuje tu, jak w ochronie rożkowej, przeskok na izolatorze 
i wędrówka łuku wzdłuż druta aluminiowegodo rożka, tylko prze-
skok i zapalenie łuku od razu między elektrodami układu ochrony 
przeciwłukowej.  
W związku z tym przy zastosowaniu układów ochrony przeciw-

łukowej typu iskiernikowego:  
– nie ma potrzeby stosowania drutu aluminiowego który łączy 

główkę izolatora z zaciskiem rożka zamontowanym na przewo-
dzie, 

– montaż układu ochrony przeciw łukowej z dowolnej strony izola-
tora, niezależnie od kierunku przepływu prądu, po jednym na fa-
zie przy izolatorze, 

– układy ochrony przeciw łukowej wg normy N SEP-E-003 nie wy-
magają uziemienia, w sytuacji kiedy słup jest uziemiony np. przy 
konieczności ochrony przeciwporażeniowej, układy ochrony 
przeciw łukowej spełniają jednocześnie funkcję iskierników.   

W przypadku montażu  układu ochrony przeciwłukowej na sta-
nowiskach oporowych montuje się je na izolatorach po jednej stronie 
słupa. Zgodnie z normą N SEP-E-003 z 2003 r. ochronę przeciwłu-
kową należy montować w następujących miejscach linii: 
– słupy przy przejściu z terenu odkrytego w teren leśny,  
– słupy ustawione na wzniesieniach,  
– słupy ustawione w terenach odkrytych (co najmniej na co trzecim 

słupie); 
– słupy ustawione w terenach leśnych (co najmniej na co piątym 

słupie); 
– na słupach ustawionych przy drogach i zabudowaniach; 
– słupy skrzyżowaniowe, odporowe, odgałęźne i rozgałęźne. 

W przypadku kiedy mamy zamontowane ograniczniki przepięć  
na słupach linii, to skutecznie rozładowują falę przepięciową nie po-
zwalając na zapalenie się łuku. Na tych słupach nie ma konieczności 
instalowania układów ochrony przeciwłukowej. 
 

 
Rys. 14. Ochrona rożkowa [fotografia wykonana przez autorów] 

 

 
Rys. 15. Ochrona typu iskiernikowego [fotografia wykonana przez 
autorów] 

1.4. Izolatory 

Izolatory energetyczne (rys. 16.) mają na ogół nazwę aparatu 
stasowanego w elektroenergetyce. Służą do podtrzymywania  
i izolowania przewodzących elementów linii. Taka izolacja ma wpływ 
na parametry linii , warunki eksploatacji, gabaryty linii a także kształt 
słupów. Oprócz właściwości izolacyjnych, mają za zadanie wytrzymy-
wać siłę naciągu przewodów, jak i w trudnych warunkach atmosfe-
rycznych przy szadzi, oblodzeniu czy wiatrem. 

Do oznaczania izolatorów w elektroenergetyce przypisane są  
symbole: 
– L - izolatory liniowe; 
– G - izolatory odciągowe; 
– S - izolatory stojące; 
– W - izolatory wsporcze; 
– P - izolatory pniowe (nie przebijalne); 
– K - izolatory kołpakowe; 
– D - izolatory deltowe (w kształcie litery delta); 
– Z - izolatory przeciw zabrudzeniowe. 
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Najczęściej spotykane izolatory w elektroenergetyce to: 
– izolatory liniowe stojące; 
– izolatory liniowe wiszące; 
– izolatory przepustowe; 
– izolatory odciągowe; 
– izolatory stacyjne wsporcze. 
 

 
Rys.16.  Izolator liniowy podwójny [fotografia wykonana przez auto-
rów] 

1.5. Przewody 

Charakterystyczną cechą dla napowietrznych nieizolowanych 
przewodów spośród innych nośników energii jest naturalna izolacja 
powietrzem między nimi i odstępy   dla wiszących  przewodów. Spe-
cjalne  izolatory stosuje się jedynie w miejscach podwieszenia prze-
wodów na słupach. Brak konieczności montażu dodatkowych mate-
riałów izolacyjnych oraz prosta i tania konstrukcja w połączeniu z 
technikami montażu składają się na dosyć niskie koszty budowy na-
powietrznej linii energetycznej. Z tego powodu, przewody nieizolo-
wane są do tej pory chętnie wybieranym środkiem transportu energii, 
głównie w przypadku linii  wysokich napięć.  

Obecnie stosowane, tradycyjne przewody nieizolowane można 
podzielić na trzy zasadnicze typy. Różnią się po między sobą w głów-
nej mierze materiałami wykorzystanymi do ich produkcji. 

 

Przewody aluminiowe, typu AL wg ZN-96/MP-13-K12 208.1 (i wy-
cofanej normy PN-74/E-90082)  

Główną wadą przewodu aluminiowego jest jego odporność me-
chaniczna (wytrzymałość) do masy. Stosuje się je gdzie przelot po-
między słupami jest ograniczony maksymalnymi długościami, dla-
tego spotyka się głównie w terenach zurbanizowanych, gdzie odle-
głości pomiędzy przelotami są mniejsze. Dużą zaletą tego wyrobu 
jest odporność na korozję. 

 

Przewody aluminiowe wzmacniane stalą, typu AFL w oparciu  
o ZN-96/MP-13-K12 208.02 oraz PN-EN 50182 

Przewód AFL w swojej konstrukcji zawiesza przewód alumi-
niowy a jego rdzeniem jest przewód stalowy. Przewód stalowy jest 
pojedynczy lub posiada więcej skręconych drutów. Rdzeń pokryty 
jest warstwą ochronną na korozje zazwyczaj w postaci powłoki 
cynku. Dodatkową osłoną jest także smar w środku pomiędzy rdze-
niem stalowym a przewodem aluminiowym. Wszystko to ma na celu 
zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi. W przewodach 
stalowo-aluminiowych obciążenia mechaniczne przenoszone są za-
równo przez stalowe druty rdzenia, jak i przewodzące warstwy alumi-
niowe. Dzięki temu wytrzymałość tych przewodów poprzez  dosta-
teczny niski ciężar pozwala rozwieszać je między daleko oddalonymi 
od siebie słupami przelotowymi. Stosowanie takiego przewodu 

wpływa na ekonomiczną budowę linii poprzez rzadsze rozmieszcze-
nie słupów. 

W obecnej chwili, standardem Polskich Sieci Energetycznych z 
zakresu linii wysokich napięć 400kV jest linia napowietrzna , w ukła-
dzie wiązki trójprzewodowej. Przewody fazowe AFL-8 350, które wy-
konywane w oparciu o europejską normę PN-EN 50182 noszą ozna-
czenie 357-AL1/46-ST1A. Przewód ten składa się z rdzenia wykona-
nego z 7 drutów stalowych ocynkowanych otoczonego 54 twardymi 
drutami aluminiowymi. Stosunek przekroju aluminium do stali wynosi 
8, powierzchnia drutów aluminiowych to ponad 350 mm2. 
 

Przewody z wysokowytrzymałego stopu aluminiowego, typu 
AAL wg ZN-KFK-021:2000 

Ich budowa składa się ze skręconych ze sobą drutów stopu Al-
MgSi w gatunku EN AW-6101. Zastosowany stop aluminium, o za-
wartości ok. 0,55% magnezu i 0,55% krzemu, po odkształceniu me-
chanicznym i dalszej obróbce cieplnej uzyskuje bardzo dobre wła-
sności mechaniczne przy zachowaniu dobrej przewodności. Z tego 
powodu przewody stopowe AAL stanowią alternatywę dla przewodu 
AFL, dlatego, że posiada podobną wytrzymałość mechaniczną oraz 
obciążalność prądową. Skutkiem tego charakteryzują się znacznie 
mniejszą wagą oraz lepszą odpornością na korozję. W porównaniu z 
wyrobami aluminiowymi, przewody AAL posiadają lepszą charakte-
rystykę zwisową oraz stosunek wytrzymałości do wagi. 
 

Przewody napowietrzne jedno- i wielożyłowe izolowane na na-
pięcie 0.6/1 kV 

Stosowane są w energetyce do przesyłu energii elektrycznej w 
relacji pomiędzy stacjami transformatorowymi a odbiornikami, do za-
silania gospodarstw domowych oraz w miejscach, gdzie ułożenie ka-
bla ziemnego jest ograniczone trudnościami terenowymi bądź koszty 
linii kablowej będzie przewyższają założenia budżetowe inwestora. 
Przewody podtrzymywane są na słupach. Żyła robocza tych przewo-
dów napowietrznych izolowanych składa się z konstrukcji jedno- i 
wielodrutowych z aluminium lub jego stopu, a także polietylenu usie-
ciowanego odpornego na rozprzestrzenianie płomienia.  

W zależności od typów takich przewodów i obowiązujących 
norm możliwe jest też stosowanie przewodów w izolacji polwinitowej. 
 

Przewody napowietrzne wysokotemperaturowe – linie śred-
niego napięcia z przewodami izolowanymi polietylenem siecio-
wanym w systemie PAS AALXSn 20/24 KV  PAS : SFS 5791 

Przewody napowietrzne izolowane z żyłami wielodrutowymi  ze 
stopu aluminium dają gwarancje na najwyższe możliwe do osiągnię-
cia własności mechaniczne idąc w parze z zachowaniem wysokich 
parametrów elektrycznych. Stosowane są w liniach średniego napię-
cia. Dzięki użyciu izolacji z polietylenu usieciowanego uzyskujemy 
poprawę właściwości użytkowych w stosunku do nieizolowanych 
przewodów napowietrznych, m.in.: 
– chwilowe zetknięcie bezpośrednie ze sobą na skutek wiatru, nie 

powoduje uszkodzeń linii i przerw w dostawie energii; 
– w chwili zetknięcia z ziemią nie powodują niebezpieczeństwa dla 

ludzi i zwierząt; 
– mogą być użyte na terenach leśnych w wąskim układzie gdzie 

wycinka drzew dla linii nie jest tak obszerna. W przypadku linii 
nieizolowanej wycinka drzew jest znacznie szersza na izolację 
powietrzną oraz zetknięciem bezpośrednim linii z gałęziami. 
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PODSUMOWANIE 

W pracy przedstawiono zagadnienia związane z budową linii 
elektroenergetycznych, napowietrznych średniego napięcia SN. Opi-
sano najważniejsze elementy składowe tworzące sieć elektroenerge-
tyczną SN. Opisano typowe i najczęściej stosowane przewody a 
także osprzęt przy budowie sieci elektroenergetycznej SN. 
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Selected issues of construction of overhead electrical power 
lines of medium voltage MV.  

The paper presents selected issues of overhead electrical 

power lines of medium voltage MV. The paper discusses the 

construction of overhead electrical power lines. Described in 

detail the support structures of the line. Mainly discusses the 

accessory items, such as: transmission towers, insulators, han-

dles, hooks, covers and clamps. The arcing protection devices 

are also described. The paper presents own photographs, 

made by the authors, depicting the individual, real elements of 

the MV line. 
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