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WYBRANE ZAGADNIENIA PROJEKTOWANIA I WYKONANIA  

IZOLOWANYCH LINII NAPOWIETRZNYCH SN  

 

W artykule omówiono problematykę projektowania i wykonania linii napowietrznych, sieci elektroenergetycznej średniego 

napięcia  SN. Artykuł został podzielony na dwie zasadnicze rozdziały. W rozdziale 1, przy opisie projektowania linii napowietrz-

nej, zwrócono szczególną uwagę na wymagania stawiana sieciom energetycznym, scharakteryzowano dobór przewodów, izola-

tory, osprzęt, konstrukcje wsporcze oraz warunki zawieszenia przewodów. Opisano rozpiętość przęseł oraz wybór trasy.  

W rozdziale 2, dotyczącym wykonania linii napowietrznej, przedstawiono organizację robót, odtworzenie trasy, fundamentowa-

nie i stawianie słupów, montaż przewodów, regulację zwisów, prace wykończeniowe oraz warunki odbioru.  

 

WSTĘP 

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia projektowania  
i wykonawstwa elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego 
napięcia SN. Przedstawiono problematykę projektową, a także wy-
mogi norm jakie towarzyszą w danych warunkach, a które muszą być 
spełnione i są niezbędne do poprawnego i bezpiecznego zaprojekto-
wania i wykonania 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. PROJEKTOWANIE LINII NAPOWIETRZNYCH 

1.1. Wymagania stawiane sieciom energetycznym 

Sieciom energetycznym stawiane są następujące warunki: 
– dobra jakość dostarczanej energii; 
– niezawodność i elastyczność pracy; 
– niskie koszty przesyłu i rozdziału energii; 

Jakość dostarczanej energii to utrzymywanie właściwego napię-
cia u odbiorcy. Kluczowym czynnikiem w tym wypadku jest przekrój i 
rodzaj przewodów, a także odpowiednia regulacja napięcia w sieci.  

Koszty przesyłu i rozdziału energii są to koszty wynikające ze 
strat w sieciach, jej obsługi i konserwacji. Powodowane są głównie 
zakłóceniami i awariami (np. silne wiatry, zerwanie linii napowietrznej 
przez drzewo). Zależność ceny budowy linii napowietrznej do jej nie-
zawodności jest proporcjonalna: im wyższy koszt budowy (np. stoso-
wanie przewodów izolowanych) tym większa jej niezawodność. 
Warto dodać, że budowa sieci energetycznej, która zagwarantuje 
kompletną niezawodność jest niemożliwa.  

Czynniki decydujące o niezawodności: 
– jakość materiałów i urządzeń; 
– jakość montażu i eksploatacji; 
– stopień zużycia materiałów i urządzeń; 
– prostota rozwiązań sieciowych i aparatury; 
– dobór, który uwzględni warunki pracy. 

Do najczęściej spotykanych awarii sieci zaliczamy: 
– Głównie wada i zużycie materiałów lub konstrukcji; 
– wada montażu; 
– praca urządzenia w warunkach innych od założonych; 
– uszkodzenia elektryczne (wywołane przewężeniami, przepię-

ciami, złą lub brakiem konserwacji); 
– zestarzenie się izolacji; 
– uszkodzenia mechaniczne (spowodowane praca elektryczną lub 

czynnikami zewnętrznymi). 

1.2. Dobór przewodów 

Przekrój przewodu każdej linii to podstawowy elementem decy-
dujący o jakości dostarczanej energii do odbiorników. Podstawowe 
kryteria decydujące o doborze przekrojów przewodu: nagrzewanie 
się przewodu; dopuszczalny spadek napięcia; wytrzymałość mecha-
niczna; bezpieczeństwo pracy; efekty gospodarcze; krytyczne napię-
cie ulotu. 

Najważniejszym z wszystkich wyżej wymienionych kryteriów to 
nagrzewanie się przewodów prądem roboczym. Kryterium nagrzewa-
nia się przewodów  musi być spełnione w każdym przypadku. Pozo-
stałe z wyżej wymienionych warunków stosuję się w zależności od 
rodzaju linii: 
– dopuszczalny spadek napięcia– główne kryterium dla linii które 

są rozległe i mało obciążone. Dotyczy się to w szczególności dla 
linii niskich  napięć i  linii średnich napięć będących w miejscach 
uterenowionych; 

– krytyczne napięcie ulotu – warunek szczególnie istotny dla linii o 
najwyższych napięciach; 

– wytrzymałość mechaniczna – stosowane przy  małych przekro-
jach. 
Wyznaczenie przekroju na podstawie tylko jednego z kryteriów 

wymaga jeszcze sprawdzenia  ze względu na inne wymienione kry-
teria poprzez przeprowadzenie odpowiednich obliczeń. Ważne jest 
aby kryterium ekonomiczne nie było głównym powodem wpływają-
cym na przekroje przewodów. Po przeprowadzeniu obliczeń należy 
przyjmować przekrój znamionowy, który jest najbliższym większym 
przekrojem od znormalizowanego. 

W  liniach napowietrznych elektroenergetycznych należy stoso-
wać przewody o budowie i właściwościach według PN-IEC 
1089:1994, PN-E-90081:1974 (PN-74/E-90081). Zabrania się stoso-
wania przewodów jednodrutowych w elektroenergetycznych liniach o 



I Eksploatacja i testy 
 

 

   

12/2017 AUTOBUSY 773 
 

napięciu znamionowym powyżej 1kV. W elektroenergetycznych li-
niach napowietrznych o napięciu do 1kV dopuszcza się stosowanie 
przewodów jednodrutowych nieizolowanych miedzianych o przekro-
jach od 10 do 16mm2. W elektroenergetycznych liniach napowietrz-
nych nie należy stosować przewodów z następujących materiałów: 
– aluminium w środowiskach zanieczyszczonych wyziewami siarki, 

chloru i alkaliów; 
– brązu o wytrzymałości większej niż700N/mm2 ze względu na jego 

kruchość. 
 

Poniżej przedstawiono tabelę z przewodami w podziale ze 
względu na wytrzymałość mechaniczną w zależności od stopnia ob-
ostrzenia. 
  

Tab. 1. Najmniejsze dopuszczalne przekroje przewodów [2] 

 
 

Tab. 2. Największe dopuszczalne naprężenie przewodów [2] 

 

1.3. Izolatory 

Postanowienia ogólne 

Izolatory elektroenergetyczne linii napowietrznych o napięciu do 
1 kV powinny spełniać wymagania PN-E-91030:1996 oraz wymaga-
nia odpowiednich norm wyrobów. Izolatory elektroenergetyczne a 
także poprzeczniki izolacyjne linii napowietrznych dla napięcia zna-
mionowego większego niż 1 kV powinny spełniać wymagania  
PN-E- 06308:1990 (PN-90/E-06308).  

Wytrzymałość elektryczna 

Napięcie przebicia izolatorów liniowych szklanych, ceramicz-
nych lub z tworzyw sztucznych powinno być wyższe niż napięcie 
przeskoku. Narażenie na zabrudzenie izolatorów należy uwzględnić 
w określonych strefach zabrudzeniowych zgodnie z wymaganiami 
normy PN-E-06303:1979 (PN-79/E-06303). 

Wytrzymałość mechaniczna i elektromechaniczna 

– Wytrzymałość mechaniczna izolatorów dla linii o napięciu do 1 kV 
Izolatory liniowe o napięciu do 1 kV powinny mieć znamionową 
wytrzymałość mechaniczną nie mniejszą niż dwukrotne obciąże-
nie działającej na niego siły. Zależnością mechaniczną wyróż-
niają się też izolatory typu: 
– izolator odciągowy – naciąg podstawowy i przy obciążeniu 

przewodu sadzią normalną,  

– izolator przelotowy-  w przypadku izolatorów pracujących w 
przelocie -parcie wiatru na przewód działającego prostopadle 
do osi linii. 

– Wytrzymałość mechaniczna i elektromechaniczna izolatorów dla 
linii o napięciu wyższym niż 1 kV.   
Znamionowa wytrzymałość mechaniczna i elektromechaniczna 
izolatorów powinna być zgodna z wymaganiami PNE-
06308:1990 (PN-90/E-06308).Izolatory stojące i izolatory wi-
szące (tzw. wisiory) które wchodzą w skład łańcuchów izolatoro-
wych oraz poprzeczników izolacyjnych powinny spełniać wyma-
gania PN-E-06313:1988 (PN-88/E-06313).przy obciążeniu wyni-
kającym z działania na nie sił. 
Zależnością mechaniczną wyróżniają się też izolatory typu:  
– izolator odciągowy – naciąg podstawowy i przy obciążeniu 

przewodu sadzią normalną,  
– izolator przelotowy- w przypadku izolatorów pracujących w 

przelocie -parcie wiatru na przewód działającego prostopadle 
do osi linii (łańcuchy izolatorowe, poprzeczniki izolacyjne). 
Według tej normy wymagane wartości współczynnika bezpie-
czeństwa w stosunku do znamionowej wytrzymałości mecha-
nicznej wynoszą: 

– w liniach o napięciu wyższym niż 1 kV do 30 kV włącznie dla 
izolatorów stojących – 2.0; 

– wiszących pniowych – 2.5; - w liniach o napięciu wyższym niż 
30 kV dla izolatorów. 

Izolatory z tworzyw sztucznych oraz poprzeczniki skonstruowane 
z tych izolatorów powinny spełniać wymagania normy PN-E-
06313:1988 (PN-88/E-06313). 

1.4. Konstrukcje wsporcze 

Osprzęt przeznaczony do budowy linii napowietrznych powinien 
spełniać wymagania wg PNE-06400:1991 (PN-91/E-06400).Mini-
malne obciążenie niszczące dla elementów osprzętu izolatorowego 
w łańcuchach izolatorowych oraz zawiesiach przewodów powinno 
być nie mniejsze niż 2.5-krotna wielkość siły działającej na element 
w warunkach normalnych. Przy obciążeniu przewodu sadzią nor-
malną a także przy naciągu podstawowym przewodu, jeżeli w normie 
PN-E-06400:1991 (PN-91/E-06400) nie uwzględniono innych warto-
ści. 

Konstrukcje wsporcze projektowane są według odpowiednich 
norm budowlanych z uwzględnieniem specyficznych warunków pracy 
dla tych konstrukcji. 

Szczególną uwagę należy zwrócić przy projektowaniu, ponieważ 
powinno być zgodne z normami dotyczącymi dla elektroenergetycz-
nych konstrukcji wsporczych: żelbetowych i sprężonych - PN-B-
03265:1987 (PN-87/B-03265), stalowych - PN-B-03205:1996, oraz 
drewnianych PN-B-03154:1983 (PN-83/B-03154). Konstrukcje 
wsporcze należy obliczać w zależności od tego w jakich warunkach 
będą pracowały. 

Do obciążeń w warunkach wyjątkowych zaliczamy obciążenia 
zakłóceniowe i obciążenia montażowe występujące podczas mon-
tażu słupa.  

Obciążenia przyjmowane do projektowania 

Do projektowania należy przyjmować następujące obciążenia:  
– ciężar elementów konstrukcji, uzbrojenia słupa i przewodów; 
– obciążenie parciem wiatru elementów konstrukcji; 
– naciąg przewodów; 
– uzbrojenia słupa i przewodów bez sadzi; 
– ciężar sadzi na przewodach. 

Ciężar elementów konstrukcji, przewodów i uzbrojenia słupa na-
leży uwzględniać w każdym przypadku. Jeżeli w obciążeniach wystę-
puje aby naciąg podstawowy, to w obliczeniach należy uwzględnić 
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dodatkowo ciężar sadzi na przewodach. Obciążenia parciem wiatru 
nie są uwzględniane w obliczeniach na obciążenia zakłóceniowe. Siły 
od parcia wiatru a także siły od naciągu przewodów powinno się  
przyjmować jako siły działające w kierunku poziomym. Należy 
uwzględniać również siły pionowe, które wynikają z różnicy wysoko-
ści pionowej zawieszenia przewodów na sąsiadujących ze  słupach. 

Zawieszenie przewodów 

Przewody podlegające działaniu siły naciągu powinno się  za-
wieszać na konstrukcji wsporczej w taki sposób, aby wytrzymałość 
połączenia uchwytu odciągowego bądź miejsca uchwycenia prze-
wodu spełniała wymagania normy PNE-06400:1991 (PN-91/E-
06400). Przewody należy łączyć odpowiednimi złączkami; dopusz-
czalne jest łączenie przewodów energetycznych jednodrutowych po-
przez skręcenie do siebie, a przewodów telekomunikacyjnych po-
przez skręcenie i dodatkowo lutowanie lub spawanie. Zamocowanie 
przewodu do izolatora powinno być takie, aby nie wpływało szkodli-
wie na przewód i nie osłabiało jego wytrzymałości mechanicznej.  

Naprężenie w przewodach 

Naprężnie podstawowe w przewodzie powinno być tak dobrane 
aby największe naprężnie normalne przewodu nie przekroczyło: 
– dopuszczalnego naprężenia zmniejszonego jeżeli przęsło pod-

lega obostrzeniu trzeciego stopnia lub obostrzeniu drugiego stop-
nia gdy nie jest ograniczone słupami przelotowo-skrzyżowanio-
wymi, narożno-skrzyżowaniowymi lub mocnymi; 

– dopuszczalnego naprężenia normalnego - jeżeli przęsło linii nie 
podlega obostrzeniu albo podlega obostrzeniupierwszego lub 
drugiego stopnia; przy obostrzeniu drugiego stopnia jest ograni-
czone słupami przelotowo- skrzyżowaniowymi, narożno-skrzyżo-
waniowymi lub mocnymi. 
Przeprężenie przewodów dopuszczalne jest w przypadku prze-

wodów aluminiowo-stalowych, aluminiowych i ze stopów aluminium, 
które z charakterystyki mechanicznej zdolne są do wydłużania w 
przelotach. Przeprężenie przewodów powstaje przy zmniejszonym 
zwisie przewodu pomiędzy przelotami bądź celowemu naprężeniu. 
Dobór zmniejszonego zwisu lub zwiększonego naprężenia należy 
określić w zależności od rodzaju przewodu. Dotyczy się to głównie 
przewodów światłowodowych gdzie naprężenie należy ustalić z pro-
ducentem przewodu. W momencie ponownego zawieszania przewo-
dów pochodzących z demontażu, przeprężenie przewodów należy 
stosować  w ograniczonym zakresie lub zawiesić przewody bez po-
nownego ich przeprężenia.  

Zabezpieczenie linii przed drganiami przewodów 

Zabezpieczenie linii przed drganiami występuje w przypadku 
gdy naprężenie codzienne w przewodach przekracza wartość 18 % 
wytrzymałości przewodu na rozciąganie. 

Dla przeciwdziałania skutkom drgań przewodów należy stoso-
wać: 
– ochronę czynną, zawieszając tłumiki drgań; 
– ochronę bierną, zawieszając przewody z odpowiednim napręże-

niem podstawowym, by zachować warunek podany na wstępie; 
W liniach wysokiego napięcia 110kV i powyżej zaleca się 

umieszczać złączki śródprzęsłowe w odległości większej jak 30 m od 
uchwytów łańcuchów izolatorowych. 

Przed oscylacją przewodów należy zabezpieczać linie, gdzie za-
wieszono wiązki przewodowe.  Przewody linii należy zabezpieczyć 
przed skutkami oscylacji: 
– odpowiednio dobierając rozpiętość podprzęseł; 
– stosując odstępniki tłumiące; 

 
 
 

Tab. 3. Odległości przewodów od powierzchni ziemi [2] 

 

1.5. Wybór trasy 

Zasada doboru trasy najbardziej ekonomicznej, przy zastosowa-
niu się do wytycznych:  
– Linia powinna być możliwie jak najkrótsza, ponieważ długość 

wpływa na jej koszt budowy  oraz straty energii; 
– Stosowanie możliwie jak najdłuższych odcinków prostych, przy 

wykorzystaniu ekonomicznej rozpiętości przęseł; 
– Załamanie linii do kąta prostego należy rozgraniczyć na dwa lub 

trzy słupy; 
– Unikać możliwie jak się da obszarów zalesionych, gdzie wyręb 

lasu jest koniecznością 
– Unikać osiedli i okolic zadymionych, lub o wyziewach chemicz-

nych; 
– Unikać zbliżania się do terenów lotnisk; 
– Unikać (w miarę możliwości) skrzyżowań lub stosowania kabli na 

przejściach; 
– Wziąć pod uwagę możliwie dobry dojazd w czasie budowy i eks-

ploatacji do trasy linii; 
– Linię należy wytyczać możliwie na płaskim terenie; 
– Należy brać pod uwagę rodzaj gruntów, przez które ma przecho-

dzić trasa i unikać terenów podmokłych; 
– Należy brać pod uwagę możliwość rozbudowy sieci – dobudowa-

nia odgałęzień, powiązań. 

2. WYKONANIE LINII NAPOWIETRZNEJ 

2.1. Organizacja robót 

Na podstawie projektu budowlano-wykonawczego ustala się  
harmonogram prac na budowie, gdzie uwzględnia się następujące 
czynności: 
– zamówienie materiałów; 
– przygotowanie i transport potrzebnych maszyn ; 
– przygotowanie i transport magazynów na budowie; 
– w razie potrzeby przygotowanie zakwaterowania dla pracowni-

ków; 
– obsługa geodezyjna i przygotowanie trasy; 
– wykopy pod  fundamenty i konstrukcje wsporcze; 
– dowóz osprzętu i słupów; 
– montaż oraz stawianie słupów; 
– rozciąganie i rozwieszanie przewodów; 
– regulacja zwisów i montaż osprzętu; 
– prace porządkowe i pomiar uziemień; 
– ogólny przegląd linii i próby odbiorcze; 
– wykonanie dokumentacji powykonawczej i odbiór końcowy. 

W czasie przygotowania harmonogramu robót konieczna jest 
analiza trwania poszczególnych punktów ogólnej organizacji robót  
a także kolejność ich wykonywania. 

2.2. Zaopatrzenie budowy w materiały oraz odtworzenie trasy 

Materiały na poszczególną budowę są dostarczane bezpośred-
nio na plac budowy ewentualnie na bazę firmy wykonującej dane 
prace. Dotyczy się to słupów jak i konstrukcji i reszty osprzętu bez 
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przewodów. Przewody robocze dostarczane są na drewnianych bęb-
nach przeważnie w odpowiednich długościach. 

Trasa linii jest wyznaczona w projekcie budowlano- wykonaw-
czym. Przed przystąpieniem do prac na budowie konieczne jest jej 
otworzenie w terenie. Czynności te wykonuje się na podstawie odpo-
wiednich map terenu w skali 1:100 000, 1:25 000 oraz 1:5000 w te-
renach zabudowanych z nakreśloną i opisaną trasą linii. Odtwarzanie 
trasy rozpoczyna się od punktu załomowego. Jego położenie przy ty-
czeniu trasy jest odnoszone do stałych punktów terenu, krawędzie 
jezdni, płotów czy narożniki domów. 

Po oznaczeniu punktu wyjściowego na mapie odszukuje się 
punkty stabilizacyjne. Do oznaczenia trasy w rzeczywistości służą 
tyczki drewniane tak samo jak do kolizji np. z telefonem, światłowo-
dem, gazem czy wodą. Wszystko to ma na celu oznaczenia miejsca 
postawienia słupa, napowietrznej stacji transformatorowej czy punktu 
odłącznikowego. 

2.3. Fundamentowanie i stawianie słupów 

Cykl roboczy wykonania fundamentu obejmuje następujące 
czynności: 
– przygotowanie dna wykopu; 
– posadowienia końca słupa na dnie wykopu 
– wykonanie oporu poprzez płyty betonowe lub zalanie betonem w 

kręgach; 
– zagęszczanie masy betonowej; 
– zasypanie do pewnego stopnia ubytków gruntu ; 
– ewentualne wykonanie uziemień; 
– zasypanie i zagęszczanie reszty  wykopu. 

W razie ubytku warstwy gruntu, stanowiącego podłoże budow-
lane, wskutek działania wody opadowej bądź rozmarzania ziemi na-
leży tę warstwę usunąć i zastąpić ją warstwą ubitego żwiru lub be-
tonu. 

Istnieje dwie główne metody stawiania słupów. Pierwszą z nich 
to metoda obrotowa gdzie montaż konstrukcji słupowych i osprzętu 
odbywa się na ziemi. Słup jest przygotowany do obróbki bez dodat-
kowego sprzętu umożliwiającego montaż napowietrznie. Wadą jest 
większe ryzyko stawiania słupa poprzez zachowanie większej prze-
strzeni do wzniesienia konstrukcji. Jest to prostsza  i szybsza metoda, 
ogólnie stosowana  

Metoda ta jest dosyć uciążliwa i pracochłonna ponieważ stano-
wisko jest stawiane bez osprzętu który następnie trzeba zainstalować 
napowietrznie.  Czyni ją  metodą drogą, i dlatego też stosuje się ją w 
wyjątkowych sytuacjach. Zaletą jej jest jedynie to że, podczas stawia-
nia nie potrzebujemy tyle miejsca co przy metodzie obrotowej. 

2.4. Montaż przewodów 

Rozwijanie przewodów z bębna i zawieszanie ich na  specjal-
nych rolkach montażowych może odbywać się na różne sposoby. 
Głównym warunkiem przy zachowaniu bezpieczeństwa, że w trakcie 
tej operacji przewód nie zostanie uszkodzony. Aby warunek został 
spełniony przewód rozwijany jest oddany odpowiedniemu napręże-
niu, które jest wywołane przez dwie przeciwnie skierowane siły: na-
ciągu i hamowania. Ważną rolę stanowią przy rozwijaniu specjali-
styczne rolki montażowe zawieszone na słupach. Stanowią one 
punkt podparcia rozwijanego przewodu. Rozwijanie przewodu rozpo-
czyna się od rozwinięcia i zawieszenia na rolkach linki wstępnej od 
wciągarki. Jest to wielodrutowa, elastyczna linka stalowa o wytrzy-
małości odpowiedniej do naciągu przewodu. Rozpoczynając rozcią-
ganie przewodu, przewód jest złączony z liną wciągarki za pomocą 
odpowiedniej pończochy samozaciskowej bądź uchwytu samozaci-
skowego. Rozwijanie przewodu jest zakończone z chwilą, gdy prze-
wód zostanie dociągnięty do słupa odporowego. Po zakończeniu 

przeciągania, na końcu przewodu montujemy odpowiedni dla prze-
kroju i typu przewodu uchwyt końcowy, montując go na haku wiesza-
kowym końcowym bądź łańcuchu izolatorowym. 

Zawieszany na rolkach przewód poddaje się wstępnemu nacią-
gowi o wartości odpowiadającej najczęściej naprężeniu obliczenio-
wemu i montuję na izolatorach przelotowych po czym wiązany jest do 
izolatora za pomocą specjalnych wiązałek do przewodów. 

2.5. Regulacja zwisów 

Regulacja zwisów ma na celu ustalenie odpowiedniego naprę-
żenia w przewodzie oraz wyznaczenie punktów zamocowania 
uchwytów przelotowych i odciągowych. W praktyce naprężenie jest 
mierzone poprzez naciąg i pomiarze wysokości zwisów. Regulacja 
zwisów zależy od szeregu czynników. Zaczynając od struktury prze-
wodów, długości odcinka linii,  zastosowanego sprzętu montażo-
wego, w którym odbywa się regulacja naprężenia oraz od metod re-
gulacji. 

Montowane przewody powinny być jednakowe pod względem 
struktury, konstrukcji i ciężaru jednostkowego, który w znacznej mie-
rze zależy od skoku kątów skrętu i średnicy drutów oplotu i rdzenia. 

Długość odcinka, w którym przeprowadza się regulację zwisu, 
nie przekracza zwykle jednego kilometra. 

Jeżeli sekcja naciągowa jest sporo dłuższa, to dzieli się ją na 
kilka mniejszych odcinków i w każdym z nich przeprowadza się regu-
lację oddzielnie. Z tego wynika, regulacja zwisu może być przepro-
wadzony pomiędzy słupem oporowym a przelotowym. 

2.6. Prace wykończeniowe 

Malowanie numeratorów na słupach 

Malowanie numeratorów jest niezbędne ponieważ, każda sekcja 
oporowa ma powiązanie tworząc ogólny system energetyczny. Na 
każdy słup energetyczny po stronie niskiego, średniego, wysokiego i 
najwyższego napięcia nadany jest numer. Pozwala on na dokładne 
zidentyfikowanie słupa na mapach inwentaryzacyjnych w celach pro-
jektowych, rozbudowy, przebudowa, dojechanie przez pogotowie w 
razie awarii. Opis jest usytuowany przeważnie od drogi dojazdowej 
na wysokości około 1,5- 2m nad poziomem gruntu.  

Tablice ostrzegawcze 

Jedną z ostatnich czynności montażowych związanych z bu-
dową linii jest umocowanie na słupach tablic ostrzegawczych. 

Na słupach elektroenergetycznych linii napowietrznych o napię-
ciu do 30kV należy umieszczać tablice ostrzegawcze oraz tablice 
identyfikacyjne dla obsługi linii. Napisy i figury zastępujące tablice 
ostrzegawcze powinny treścią napisu, kształtem figur i kolorami od-
powiadać wzorom podanym w PN-E-08501:1988 (PN-88/E-08501). 

Na każdym słupie napowietrznej linii elektroenergetycznej o na-
pięciu wyższym niż 1kV należy umieszczać tablice ostrzegawcze we-
dług PN-E-08501:1988 (PN-88/E-08501) na wysokości od 1,5m do 
3m nad ziemią. 

Wszystkie słupy linii elektroenergetycznych powinny być wypo-
sażone w trwałe znaki lub tablice numeracyjne. Każdy słup powinien 
mieć co najmniej jeden znak lub jedną tablicę numeracyjną na wyso-
kości od 1,5m do 3m nad powierzchnią ziemi.  

Na każdym słupie linii nN lub SN o napięciu wyższym niż 1kV,  
tor liniowy powinien być oznaczony tablicą torową. Tablica  powinna 
mieć symbol - oznaczenie liczbą rzymską. 

Ogólna kontrola linii 

Pod ogólną kontrolę linii podlegają następujące elementy: 
– pomiar kątów załomowych, sprawdzenie umieszczenia słupów 

krańcowych oraz rozpiętości wybranych przęseł; 
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– zwracana jest uwaga na szerokość przecinek leśnych a także od-
ległości pojedynczych drzew lub gałęzi od skrajnych przewodów 
linii, do wycinki kwalifikują się też zagajniki i drzewa rosnące pod 
przewodami; 

– pod kontrolę podlegają także nadziemne części fundamentów 
betonowych, a do najczęstszych spotykanych uszkodzeń funda-
mentów można zaliczyć ubytki betonu; 

– uwagę zwraca się także na oględzinach konstrukcji wsporczych 
( odpowiednie umiejscowienie, typ zamocowania, poprawność 
typu z projektem); 

– umiejscowienie tablic ostrzegawczych oraz numeratorów;  
– kontroli przewodów dokonuje się wyrywkowo pomiaru zwisów; 

odległości przewodów od ziemi i obiektów skrzyżowania lub 
obiektów znajdujących się w sąsiedztwie przewodów; 

– oceniana jest także  prawidłowość wykonania obostrzeń; 
– oględzinom poddawane są złączki i uchwyty przewodowe; 
– izolatory i łańcuchy izolatorowe, czy nie uległy uszkodzeniom me-

chanicznym przy montażu; 
– bada się prawidłowość wykonania połączeń między izolatorami; 
– połączenia osprzętu przeciwłukowego z łańcuchami izolatorów. 

Wszelkie usterki i niedociągnięcia są szczegółowo sprawdzane 
po czym usuwane przed odbiorem końcowym, w przeciw razie obiekt 
nie zostaje podpisany przez inspektora nadzoru skutkując nie rozli-
czeniem za wykonaną robotę. 

2.7. Odbiór 

Po zakończeniu budowy i przeprowadzeniu ogólnej kontroli linii 
zgłasza się dany obiekt użytkownikowi do odbioru. Odbiór ma na celu 
sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projek-
towo-budowlaną. 

W cyklu inwestycyjnym występują trzy rodzaje odbiorów: odbiory 
częściowe, odbiór końcowy i odbiór pogwarancyjny. 

Odbiory częściowe, mają na celu sprawdzenie ilości i jakości wy-
konywanych robót. Przeprowadzane są po ukończeniu  pewnej czę-
ści obiektu albo po wykonaniu robót ulegających zakryciu np. ( kable 
ziemne). Wyniki odbiorów częściowych, są wykonywane przez inwe-
stora bądź jego inspektora i  rejestrowane w protokole.  

Odbiór końcowy ma na celu sprawdzenie, czy przedmiot odbioru 
został wykonany zgodnie z umową, projektem, kosztorysem, nor-
mami i przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy 
technicznej. Ponadto odbiór końcowy, przy uwzględnieniu odbiorów 
częściowych, określa wartość techniczną linii. Odbiór końcowy jest 
zwykle dokonywany w obecności komisji, przy czym komisja jest po-
woływana przez zleceniodawcę. W pracach komisji bierze udział 
przedstawiciel użytkownika, kierownik budowy oraz inspektor nad-
zoru.  Z czynności odbioru końcowego spisywany jest  protokół, który 
powinien zawierać wszczęte uwagi i wnioski w trakcie odbioru. Od-
biór pogwarancyjny, jak sama nazwa wskazuje dokonywany po upły-
wie okresu gwarancyjnego. Celem tego odbioru jest sprawdzenie czy 
wykonawca spełnił zobowiązania a zadanie zostało wykonane ze 
sztuką energetyczną. 

PODSUMOWANIE 

W pracy zawarte są zagadnienia związane z projektowaniem  
i wykonaniem linii elektroenergetycznych napowietrznych, średniego 
napięcia SN. Przedstawiono problematykę projektową, a także wy-
mogi norm jakie towarzyszą w danych warunkach, a które muszą być 
spełnione i są niezbędne do poprawnego i bezpiecznego zaprojekto-
wania linii. Opisano organizację i przebieg prac budowlanych,  naj-
ważniejsze czynności w procesie budowania, organizacji a także od-
biorów sieci elektroenergetycznej do użytku w życiu codziennym. 
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Selected issues of projects and implementation of overhead 
electrical power lines of medium voltage MV.  

The paper discusses the problems of design and construc-

tion of overhead lines, power medium voltage MV network. 

The paper has been divided into two main chapters. In Chapter 

1, the description of the overhead line design has focused on 
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the requirements for power networks, the selection of wires, 

isolators, accessories, support structures and cable suspen-

sion conditions. In Chapter 2, the construction of the overhead 

line shows the organization of the works, the reconstruction of 

the route, the foundation and placement of the columns, the 

assembly of the wires, the overhang regulation, the finishing 

work and the reception conditions. 
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