
 

 

Załącznik nr 3 do Procedury „Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR SA” w ramach procesu 

„Standaryzacja i prekwalifikacja materiałów i urządzeń elektroenergetycznych” w megaprocesie 

„Zarządzanie pracami na sieci”. 
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1. CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA  

1.1. Celem procedury jest okre lenie standardowych wymagań technicznych przy uwzględnieniu 
dostępnych rozwiązań do stosowania w ENERGA-OPERATOR SA w zakresie 

zamawianych, wykorzystywanych kabli i przewodów elektroenergetyczne SN i nn, oraz 

w zakresie przechowywania i transportu oraz instalowania niniejszych kabli i przewodów.  
1.2. Zakresem stosowania procedura obejmuje: 

1.2.1. w Centrali: 

  Biuro Zarządzania źksploatacją, 
  Biuro Rozwoju, 

  Biuro Zarządzania Inwestycjami. 
1.2.2. w OddziałachŚ 

  Wydział Zarządzania Usługami Sieciowymi, 
  Wydział Zarządzania Usługami Specjalistycznymi, 
  Wydział Rozwoju, 
  Wydział Zarządzania Inwestycjami. 

1.2.3. w Rejonach Dystrybucji: 

  Dział Zarządzania źksploatacją, 
  Dział Zarządzania Inwestycjami. 

 

2. DEFINICJE, TERMINOLOGIA I INFORMACJE DODATKOWE 

Badania typu kabli 

(oznaczenie T) 

Type tests  

(Symbol T) 

Badania wykonane przed dostawą kabla objętego dokumentem 
harmonizacyjnym (HD) zgodnie z ogólnymi zasadami handlowymi w celu 
potwierdzenia, e parametry eksploatacyjne są zadowalające do 
przewidzianego zastosowania. Te badania mają taki charakter, e po ich 
wykonaniu nie ma potrzeby powtórnego badania, je eli nie wprowadzono 
zmian w stosowanych materiałach, konstrukcji lub rodzaju procesu 
technologicznego, które mogłyby zmienić parametry eksploatacyjne. 

Badania na próbkach 

kabli (oznaczenie S) 

Sample tests 

(Symbol S) 

Badania wykonywane na próbkach kompletnego kabla lub na elementach 
z kompletnego kabla w celu potwierdzenia, e gotowy wyrób odpowiada 
wymaganiom konstrukcyjnym. 

Badania wyrobu kabli 

(oznaczenie R) 

Routine tests 

(Symbol R) 

Badania wykonywane na ka dym odcinku fabrykacyjnym w celu 
potwierdzenia zgodno ci z wymaganiami. 
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Badania pomontażowe 

Tests after 

installation 

Badania potwierdzające zgodno ć z wymaganiami po zainstalowaniu 
kabla razem z osprzętem. 

Dane znamionowe Warto ci liczbowe, wielko ci, które definiują pracę kabli i przewodów 
elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych SN i nn 

w warunkach wymienionych w normie i na których oparte są próby 
i gwarancja wytwórcy. 

Drut Jeden z drutów u ytych w produkcji przewodu skręconego. 
Linia 

(elektroenergetyczna) 

Zespół przewodów, materiałów izolacyjnych, konstrukcji oraz wszelkich 
niezbędnych elementów, przeznaczony do przesyłania energii 
elektrycznej pomiędzy dwoma punktami systemu elektroenergetycznego. 

Linia napowietrzna Linia elektroenergetyczna, której przewody są zawieszone nad ziemią, 
najczę ciej za pomocą izolatorów oraz odpowiednich konstrukcji 
wsporczych. 

Linia pr du 
przemiennego 

Linia przyłączona do ródła prądu przemiennego lub łącząca dwie sieci 
prądu przemiennego. 

Należy, powinien  SłowaŚ „nale y” lub „powinien” nale y rozumieć jako „musi” lub „wymaga 
się”. 

Napi cie niskie ęnn) Napięcie nie wy sze od 1 kV. 

Napi cie nominalne 
sieci 

Warto ć napięcia okre lająca lub identyfikująca sieć. 

Napi cie rednie ęSN) Napięcie wy sze od 1 kV i ni sze od 110 kV. 
Napi cie 
znamionowe kabla 

(przewodu) 

Warto ć napięcia, dla którego kabel (przewód) został zaprojektowany, 
przeznaczona do ustalania badań elektrycznych. Napięcie znamionowe 
jest wyra one kombinacją następujących warto ci U0/U(Um) wyra onych w 
kV, gdzie: 

U0 -  to warto ć skuteczna napięcia pomiędzy ka dą izolowaną yłą 
a ziemią  (osłoną metalową kabla lub otoczeniem), 

U  -  to warto ć skuteczna napięcia pomiędzy dowolnymi dwoma 
yłami  fazowymi w kablu (przewodzie) wielo yłowym lub w systemie 

kabli (przewodów) jedno yłowych, 
Um -  to największa warto ć skuteczna napięcia najwy szego napięcia 

systemu, przy którym urządzenie mo e być eksploatowane. 
W przypadku prądu przemiennego napięcie znamionowe kabla 
(przewodu) powinno być co najmniej równe znamionowej warto ci 
systemu, do którego kabel jest przeznaczony. 

Przewód goły Przewód jedno yłowy, którego yła nie jest pokryta izolacją. 
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Przewód ęlinii 
napowietrznej) 

Drut, lub zespół drutów nie izolowanych względem siebie, którego funkcją 
jest przewodzenie prądu elektrycznego. 

Przewód liniowy 

Przewód fazowy 

(w układzie pr du 
przemiennego) 

Przewód będący w czasie normalnej pracy sieci pod napięciem 
i przewidziany do przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. 

Przewód skr cony 

Przewód wielodrutowy 

Przewód zło ony z wielu gołych drutów uło onych, na przemian, 

w lewoskrętnych i prawoskrętnych warstwach oplotowych. 
Przewód stalowo-

aluminiowy ACSR 

(akronim) 

Przewód wzmocniony, z jedną lub więcej warstw drutów aluminiowych, 
skręconych wokół rdzenia z ocynkowanych lub aluminiowanych drutów 
stalowych. 

Przewód wzmocniony Przewód skręcony, zawierający druty z dwóch ró nych materiałów w celu 
poprawy wła ciwo ci mechanicznych. 

Rdzeń ęprzewodu 
wzmocnionego) 

Drut centralny lub wewnętrzne warstwy z materiału o większej 
wytrzymało ci w przewodzie wzmocnionym. 

 

3. OPIS POST POWANIA 

3.1. Wymagania ogólne. 

1. Wszystkie kable i przewody elektroenergetyczne SN i nn, stanowiące przedmiot zamówienia 
powinny być fabrycznie nowe i na dzień dostawy nie starsze ni  12 miesięcy od daty 
produkcji. 

2. Kable i przewody elektroenergetyczne SN i nn mają spełniać warunki okre lone w niniejszej 

specyfikacji i dokumentach normatywnych w niej wymienionych. W przypadku, gdy 

wymagania podane w niniejszej specyfikacji są bardzie rygorystyczne od wymagań 
zawartych w dokumentach normatywnych, nale y wówczas stosować się do wymagań 
zawartych w specyfikacji. 

3. Kable i przewody elektroenergetyczne SN i nn mają wytrzymać warunki termiczne 
wynikające ze znamionowych prądów obcią enia długotrwałego oraz prądów zwarciowych, 
dla warunków pracy przewodów przedstawionych w niniejszej specyfikacji. Nie mogą przy 
tym ulec pogorszeniu parametry elektryczne i mechaniczne. 

4. Operator logistyczny (dostawca, wykonawca) musi spełnić wymagania dotycząceŚ 
przechowywania i transportu oraz instalowania kabli i przewodów, w szczególno ci 
odwijania i przewijania nie przekraczając najni szej temperatury, zgodnie z normami 

wymienionymi w pkt. 5.1.  

ENERGA-OPźRATOR SA zastrzega sobie prawo do skontrolowania operatorów 
logistycznych w celu potwierdzenia spełnienia ww. wymagań. 
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3.2. Budowa i parametry kabli elektroenergetycznych nn. 

1. Kabel elektroenergetyczny cztero yłowy z yłami roboczymi aluminiowymi, o izolacji 
z polietylenu sieciowanego (XLPź) i powłoce z polichlorku winylu (PVC), na napięcie 
znamionowe U0/U = 0,6/1 kV, typu YAKXS o rodzajach i przekrojach ył roboczych 
okre lonych w poni szej tabeliŚ 

Lp. 1 2 3 4 5 6 

Liczba i przekrój znamionowy 
ył roboczych (n x mm²) 4x25 SE* 4x35 SE* 4x50 SE 4x70 SE 4x120 SE 4x240 SM 

gdzie:  n – liczba ył,  
SE – yła sektorowa jednodrutowa,  
SM – yła sektorowa wielodrutowa, 
* - przekrój yły pozanormatywny. 
 

Parametry techniczne i budowa kabla elektroenergetycznego nn ma być zgodna 
z dokumentem harmonizacyjnym PN-HD 603 S1:2006P +A3:2009P Kable 

elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV Czę ć 5 Sekcja ż. Wszystkie kable 
elektroenergetyczne, zarówno z yłami aluminiowymi jak i yłami miedzianymi, mają 
posiadać powłokę (warstwę) wewnętrzną jako warstwę wytłoczoną. 
Wymagania dotyczące barwy izolacji kabli elektroenergetycznych nn: szara, czarna, 

brązowa, niebieska. 
Kabel nale y oznaczać podczas produkcji zgodnie z Załącznikiem krajowym NB Oznaczanie 
krajowych kabli. 

2. Kabel elektroenergetyczny cztero yłowy z yłami roboczymi miedzianymi sektorowymi 

wielodrutowymi, o izolacji z polietylenu sieciowanego (XLPź) i powłoce z polichlorku winylu 
(PVC), na napięcie znamionowe U0/U = 0,6/1 kV, typu YKXS o przekrojach ył roboczych 
okre lonych w poni szej tabeliŚ 

Lp. 1 2 

Liczba i przekrój znamionowy ył 
roboczych (n x mm²) 4x120 SM 4x240 SM 

gdzie:  n – liczba ył,  
SM – yła sektorowa wielodrutowa. 
 

Parametry techniczne i budowa kabla elektroenergetycznego nn ma być zgodna 
z dokumentem harmonizacyjnym PN-HD 603 S1:2006P +A3:2009P Kable 

elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV Czę ć 5 Sekcja ż. 
Wymagania dotyczące barwy izolacji kabli elektroenergetycznych nnŚ szara, czarna, 

brązowa, niebieska. 
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Kabel nale y oznaczać podczas produkcji zgodnie z Załącznikiem krajowym NB Oznaczanie 

krajowych kabli. 

3.3. Budowa i parametry kabli elektroenergetycznych SN. 

1. Kabel elektroenergetyczny SN jedno yłowy z yłą roboczą aluminiową okrągłą wielodrutową 
(RM), o izolacji z polietylenu sieciowanego (XLPź) z yłą powrotną miedzianą 
koncentryczną uszczelnioną wzdłu nie i promieniowo, z powłoką z polietylenu (Pź) na 
napięcie znamionowe U0/U = 12/20 kV, typu NA2X(FL)2Y (wg dokumentu harmonizacyjnego 

PN-HD 620 S2:2010E Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia 
znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie, oznaczenie równowa ne wg 
archiwalnej normy PN-E-90411:1994P Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu 

usieciowanego na napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV – Kable 

elektroenergetyczne jedno yłowe na napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV to 

XRUHAKXS) o przekrojach yły roboczej i yły powrotnej okre lonych w poni szej tabeliŚ 

 

Lp. 

Przekrój znamionowy yły (mm2) 

roboczej powrotnej* 

1 70 25 

2 120 25 lub 50 

3 240 25 lub 50 

*) przekrój yły powrotnej zostanie podany w SIWZ lub w zamówieniu 

 

Parametry techniczne i budowa kabla elektroenergetycznego SN ma być zgodna 
z dokumentem harmonizacyjnym PN-HD 620 S2:2010E Kable elektroenergetyczne o izolacji 

wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie Czę ć 
10 Sekcja C, z wyłączeniem yły powrotnej, której przekrój ma być zgodny z powy szą 
tabelą. 
Wymagania dotyczące barwy powłoki zewnętrznej kabli elektroenergetycznych SN – czarna. 

Kabel nale y oznaczać podczas produkcji zgodnie z normą PN-E-90411:1994P Kable 

elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napięcie znamionowe od 
3,6/6 kV do 18/30 kV – Kable elektroenergetyczne jedno yłowe na napięcie znamionowe od 
3,6/6 kV do 18/30 kV. 

2. Kabel elektroenergetyczny SN ma być jedno yłowy z yłą roboczą aluminiową okrągłą 
wielodrutową (RM), o izolacji z polietylenu sieciowanego (XLPź) z yłą powrotną miedzianą 
koncentryczną uszczelnioną wzdłu nie i promieniowo, z powłoką z polietylenu (Pź) nie 
rozprzestrzeniającego płomienia, na napięcie znamionowe U0/U = 12/20 kV, typu 

NA2X(FL)2Y (wg dokumentu harmonizacyjnego PN-HD 620 S2:2010E Kable 

elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 
20,8/36 (42) kV włącznie, oznaczenie równowa ne wg archiwalnej normy 
PN-E-90411:1994P Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na 
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napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV – Kable elektroenergetyczne jedno yłowe na 
napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV to XnRUHAKXS) o przekrojach yły roboczej 
i yły powrotnej okre lonych w poni szej tabeliŚ 

 

Lp. 

Przekrój znamionowy yły (mm2) 

roboczej powrotnej* 

1 70 25 

2 120 25 lub 50 

3 240 25 lub 50 

*) przekrój yły powrotnej zostanie podany w SIWZ lub w zamówieniu 

 

Parametry techniczne i budowa kabla elektroenergetycznego SN ma być zgodna 

z dokumentem harmonizacyjnym PN-HD 620 S2:2010E Kable elektroenergetyczne o izolacji 

wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie Czę ć 
10 Sekcja C, z wyłączeniem yły powrotnej, której przekrój ma być zgodny z powy szą 
tabelą. 
Odporno ć powłoki kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia musi być 
potwierdzone badaniem zgodnie z normą PN-EN 60332-1-2:2010P+A1:2016-02P Badania 

palno ci kabli i przewodów elektrycznych oraz wiatłowodowych - Czę ć 1-2: Sprawdzanie 

odporno ci pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie 

się płomienia - Metoda badania płomieniem mieszankowym 1 kW. 
Wymagania dotyczące barwy powłoki zewnętrznej kabli elektroenergetycznych SN nie 

rozprzestrzeniającą płomienia – czerwona. 

Kabel nale y oznaczać podczas produkcji zgodnie z normą PN-E-90411:1994P Kable 

elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napięcie znamionowe od 
3,6/6 kV do 18/30 kV – Kable elektroenergetyczne jedno yłowe na napięcie znamionowe od 
3,6/6 kV do 18/30 kV. 

3. Kabel elektroenergetyczny SN ma być jedno yłowy z yłą roboczą miedzianą okrągłą 
wielodrutową (RM), o izolacji z polietylenu sieciowanego (XLPź) z yłą powrotną miedzianą 
koncentryczną uszczelnioną wzdłu nie i promieniowo, z powłoką z polietylenu (Pź) nie 
rozprzestrzeniającego płomienia, na napięcie znamionowe U0/U = 12/20 kV, typu 

N2X(FL)2Y (wg dokumentu harmonizacyjnego PN-HD 620 S2:2010E Kable 

elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 
20,8/36 (42) kV włącznie, oznaczenie równowa ne wg archiwalnej normy 
PN-E-90411:1994P Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na 

napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV – Kable elektroenergetyczne jedno yłowe na 
napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV to XnRUHKXS) o przekrojach yły roboczej 
i yły powrotnej okre lonych w poni szej tabeliŚ 
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Lp. 

Przekrój znamionowy yły (mm2) 

roboczej powrotnej* 

1 240 25 lub 50 

2 300 35 lub 50 

*) przekrój yły powrotnej zostanie podany w SIWZ lub w zamówieniu 

 

Parametry techniczne i budowa kabla elektroenergetycznego SN ma być zgodna 

z dokumentem harmonizacyjnym PN-HD 620 S2:2010E Kable elektroenergetyczne o izolacji 

wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie Czę ć 
10 Sekcja C, z wyłączeniem yły powrotnej, której przekrój ma być zgodny z powy szą 
tabelą. 
Odporno ć powłoki kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia musi być 
potwierdzone badaniem zgodnie z normą PN-EN 60332-1-2:2010P+A1:2016-02P Badania 

palno ci kabli i przewodów elektrycznych oraz wiatłowodowych - Czę ć 1-2: Sprawdzanie 

odporno ci pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie 
się płomienia - Metoda badania płomieniem mieszankowym 1 kW. 
Wymagania dotyczące barwy powłoki zewnętrznej kabli elektroenergetycznych SN nie 

rozprzestrzeniającą płomienia – czerwona. 

Kabel nale y oznaczać podczas produkcji zgodnie z normą PN-E-90411:1994P Kable 

elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napięcie znamionowe od 

3,6/6 kV do 18/30 kV – Kable elektroenergetyczne jedno yłowe na napięcie znamionowe od 
3,6/6 kV do 18/30 kV. 

4. Uogólnione zasady stosowania przekroju yły roboczej i powrotnej kabli SN w sieciach 

ENERGA-OPERATOR S.A. : 

Lp. 

przekrój znamionowy yły (mm2) 

roboczej 

powrotnej 

pierwsze 

wyprowadzenie z GPZ 
pozostałe  linie 

1 70 X 25 

2 120 50 25 
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3 240 50 25 

 

 

3.4. Budowa i parametry uniwersalnych kabli elektroenergetycznych SN. 

1. Kabel elektroenergetyczny samono ny trzy yłowy, z yłami roboczymi miedzianymi 

o izolacji z polietylenu sieciowanego (XLPź) z yłą powrotną z ta my plecionej 
z ocynowanych linek miedzianych, z powłoką zewnętrzną  z czarnego LLD Pź odporną na 
cieranie i promieniowanie UV, na napięcie znamionowe U0/U = 12/20 kV, o przekrojach 

yły roboczej i yły powrotnej okre lonych w poni szej tabeliŚ 

 

 

Lp. 

Liczba i przekrój 
znamionowy ył 

(n x mm2) 

roboczej powrotnej 

1 3x10 1x10 

gdzie:  n – liczba ył. 

Parametry techniczne i budowa kabla elektroenergetycznego ma być zgodna z dokumentem 
harmonizacyjnym PN-HD 620 S2:2010E Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na 
napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie Czę ć 10 Sekcja M. 

Kabel musi posiadać potwierdzoną badaniem minimalną siłę zrywającą kabel nie mniejszą 
ni  16 kN. 

2. Kabel elektroenergetyczny samono ny trzy yłowy, z yłami roboczymi wielodrutowymi 
aluminiowymi o izolacji z polietylenu sieciowanego (XLPź) z yłą powrotną z ta my plecionej 
z ocynowanych linek miedzianych, z powłoką zewnętrzną z czarnego LLD Pź odporną na 
cieranie i promieniowanie UV, na napięcie znamionowe U0/U = 12/20 kV, o przekrojach 

yły roboczej i yły powrotnej okre lonych w poni szej tabeliŚ 

 

Lp. 

Liczba i przekrój 
znamionowy ył 

(n x mm2) 

roboczej powrotnej 

1 3x70 1x25 

gdzie:  n – liczba ył. 
 

Parametry techniczne i budowa kabla elektroenergetycznego ma być zgodna z dokumentem 
harmonizacyjnym PN-HD 620 S2:2010E Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na 
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napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie Czę ć 10 Sekcja M, 

z wyłączeniem yły powrotnej, której przekrój ma być zgodny z powy szą tabelą. 
Kabel musi posiadać potwierdzoną badaniem minimalną siłę zrywającą kabel nie mniejszą 
ni  49 kN. 
 

3.5. Budowa i parametry przewodów elektroenergetycznych nn. 

1. Przewód elektroenergetyczny aluminiowy nieizolowany z yłami wykonanymi z drutów 
aluminiowych, o przekrojach okre lonych w poni szej tabeliŚ 

Lp. 1 2 3 4 5 

Przekrój znamionowy (mm²) 25 35 50 70 95 

 

Przewód elektroenergetyczny nale y oznaczać podczas produkcji zgodnie z archiwalną 
normą PN-E-90082Ś1974P źlektroenergetyczne przewody gołe - Przewody aluminiowe. 

2. Przewód elektroenergetyczny samono ny dwu lub cztero yłowy z yłami aluminiowymi, 
o izolacji z polietylenu sieciowanego (XLPE) odpornego na  promieniowanie UV oraz 

rozprzestrzenianie się płomienia, na napięcie znamionowe U0/U = 0,6/1 kV, typu NFA2X 

(wg dokumentu harmonizacyjnego PN-HD 626 S1:2002E+A2:2003E Energetyczne kable 

napowietrzne na napięcie znamionowe Uo/U(Um)Ś 0,6/1 (1,2) kV, oznaczenie równowa ne 
wg WT-92/K-396 to AsXSn) o przekrojach okre lonych w poni szej tabeliŚ 
 

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Liczba i przekrój 
znamionowy ył (n x mm²) 2x16 4x16 2x25 4x25 4x35 4x50 4x70 4x95 4x120 

gdzie:  n – liczba ył. 
 

Parametry techniczne i budowa przewodów elektroenergetycznych nn typu NŻA2X 
w zakresie przekrojów od 2x16 mm² do 4x120 mm² ma być zgodna z dokumentem 
harmonizacyjnym PN-HD 626 S1:2002E+A2:2003E Energetyczne kable napowietrzne na 

napięcie znamionowe Uo/U(Um)Ś 0,6/1 (1,2) kV. 
Odporno ć izolacji przewodu na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia musi być 
potwierdzone badaniem zgodnie z normą PN-EN 60332-1-2:2010P+A1:2016-02P Badania 

palno ci kabli i przewodów elektrycznych oraz wiatłowodowych - Czę ć 1-2: Sprawdzanie 

odporno ci pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie 
się płomienia - Metoda badania płomieniem mieszankowym 1 kW. 

 

3.6. Budowa i parametry przewodów elektroenergetycznych SN. 

1. Przewód elektroenergetyczny stalowo - aluminiowy nieizolowany typu ACSR (AŻL) ma być 
wykonany z drutów okrągłych z aluminium twardo-ciągnionego typu A1 nawiniętych na 
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rdzeń stalowy wykonany z drutów stalowych ocynkowanych typu ST1A zgodnie z normą 
PN-EN 50189:2002E Przewody do linii napowietrznych - Przewody stalowe ocynkowane. 

Oplot aluminiowy z drutów okrągłych twardo-ciągnionych wykonanych z aluminium twardo-

ciągnionego A1 nawiniętych na rdzeń stalowy zgodne z normą PN-

EN 60889:2002E Przewody aluminiowe ciągnione na zimno do linii napowietrznych. 
Dopuszczalne zmniejszenie parametrów drutów po skręceniu przewodu nie mo e 
przekraczać parametrów okre lonych w normie PN-EN 50182:2002E+AC:2006E+AC:2014-

07E Przewody do linii napowietrznych - Przewody z drutów okrągłych skręconych 
współosiowo. Powierzchnia drutów ma być gładka, bez opiłków, pyłu miedzi lub innych 
metali powodujących korozję aluminium. Druty nie powinny mieć łuskowin, pęknięć, rys, 
nacięć oraz innych wad widocznych nieuzbrojonym okiem. 
Rdzeń ma być wykonany z drutów stalowych ocynkowanych wykonanych ze stali ST1A 
zgodne z normą PN-EN 50189:2002E Przewody do linii napowietrznych - Przewody stalowe 

ocynkowane. Dopuszczalne zmniejszenie parametrów drutów po skręceniu przewodu nie 
mo e przekraczać parametrów okre lonych w normie PN-EN 50182:2002E+AC:2006E+ 

AC:2014-07E Przewody do linii napowietrznych - Przewody z drutów okrągłych skręconych 
współosiowo. Powierzchnia drutów ma być gładka i całkowicie pokryta warstwą cynku. Druty 
nie powinny mieć łuskowin, pęknięć, rys, nacięć oraz innych wad widocznych nieuzbrojonym 
okiem. 

Połączenia drutów - liczba połączeń drutów aluminiowych, sposób ich wykonania oraz 
wytrzymało ć mechaniczna powinny być zgodne z normą PN-EN 50182:2002E+AC:2006E+ 

AC:2014-07E Przewody do linii napowietrznych - Przewody z drutów okrągłych skręconych 
współosiowo. Nie dopuszcza się wykonywania połączeń drutów stalowych w procesie 
skręcania przewodu. 
Wykonanie przewodu - przewód powinien być wykonany (skręcony) zgodnie z normą 
PN-EN 50182:2002E+AC:2006E+AC:2014-07E Przewody do linii napowietrznych - 

Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo. Kierunek skrętu sąsiednich warstw 
powinien być przeciwny, przy czym kierunek skrętu warstwy zewnętrznej ma być prawy, 
a poszczególne warstwy powinny do siebie przylegać. 

Smarowanie przewodu - smarowanie stosować tylko dla rdzenia stalowego. Zastosowany 
smar powinien spełniać wymagania normy PN-EN 50326:2003E Przewody do linii 

napowietrznych – Wła ciwo ci smarów. Do smarowania rdzenia stalowego nale y 
zastosować smar typu A o temperaturze θ1= - 35oC i temperaturze θ2 co najmniej 120 oC 

(-35A120). Znamionowa masa smaru powinna być wyliczona wg wzoru podanego w Aneksie 
B normy PN-EN 50182:2002E+AC:2006E+AC:2014-07E Przewody do linii napowietrznych - 

Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo.  

Znamionowa wytrzymało ć przewodu na rozciąganie RTS (Rated Tensile Strength). 

Producent przewodu powinien przedstawić obliczenie znamionowej wytrzymało ci przewodu 
na rozciąganie RTS (Rated Tensile Strength) wykonane wg normy 
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PN-EN 50182:2002E+AC:2006E+AC:2014-07E Przewody do linii napowietrznych - 

Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo. 
Warunki pracy przewodu, które nale y uwzględnić podczas obliczania obcią alno ciŚ 
a) obliczeniowa (umowna) temperatura otoczenia lato/zima - +30oC/+20 oC, 

b) nasłonecznienie lato/zima* – 1000 W/m2/ 770 W/m2, 

c) współczynnik emisyjno ci i absorpcyjno ci powierzchni przewodu – 0,5, 

d) prędko ć wiatru o kierunku prostopadłym do przewodu – 0,5 m/s, 

e) temperatura graniczna dopuszczalna długotrwale - +80oC, 

f) temperatura graniczna dopuszczalna przy zwarciu - +200oC. 

lato/zima*Ś kwiecień-pa dziernik / listopad-marzec 

Obcią alno ć obliczać zgodnie z normą IźC/TR 1597 Ed.1.0:1995 Overhead electrical 

conductors - Calculation methods for standed bare conductors. 

Przewody elektroenergetyczne dla linii napowietrznych SN stalowo-aluminiowe typu ACSR 

(AŻL) powinny mieć nie gorsze parametry i wła ciwo ci ni  podane w poni szej tabeli. 
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L.p. Parametr techniczny Jedn. 

Warto ć 

Oznaczenie przewodu wg PN-E-90083:1974 

AFL-6 

35 mm2 

AFL-6 

50 mm2 

AFL-6 

70 mm2 

AFL-6 

120 mm2 

Oznaczenie przewodu wg 

PN-EN 50182:2002+AC:2006E+AC:2014-07E 

40-A1/ 

6-ST1A 

56-A1/ 

8-ST1A 

77-A1/ 

11-ST1A 

122-A1/ 

21-ST1A 

1. Liczba drutów stalowych szt. 1 1 1 1+6 

2. rednica znamionowa 
drutów stalowych 

mm 2,70 3,20 3,75 1,95 

3. rednica obliczeniowa 
rdzenia stalowego 

mm 2,70 3,20 3,75 5,85 

4. Przekrój obliczeniowy 
rdzenia stalowego 

mm2 5,73 8,04 11,04 20,91 

5. Liczba drutów 
aluminiowych 

szt. 6 6 6 10+16 

6. rednica znamionowa 
drutów aluminiowych 

mm 2,70 3,20 3,75 2,45 

7. Przekrój obliczeniowy 
czę ci aluminiowej mm2 34,35 48,25 66,27 122,60 

8. rednica obliczeniowa 
całego przewodu 

mm 8,10 9,60 11,25 15,65 

9. Przekrój obliczeniowy 
całego przewodu 

mm2 40,08 56,29 77,31 143,50 

10. Stosunek przekroju 

obliczeniowego aluminium 

do przekroju 

obliczeniowego rdzenia 

- 5,99 6,00 6,00 5,86 

11. Znamionowa wytrzymało ć 
na rozciąganie przewodu 
(RTS) 

kN 12,19 16,80 23,01 44,54 

12. Rezystancja obliczeniowa 

1 km przewodu 

w temperaturze 20oC * 

Ω 0,8522 0,6063 0,4400 0,2388 

13. Masa obliczeniowa całego 
przewodu  

(ze smarem). 

kg/km 140,8 197,0 270,2 509,9 

*) UwagaŚ Rezystancja obliczeniowa z uwzględnieniem rezystancji rdzenia. 
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2. Przewód elektroenergetyczny jedno yłowy samono ny, z yłą wielodrutową ze stopu 
aluminium AlMgSi (AL3 lub AL7), o polu promieniowym, o izolacji z polietylenu 

termoplastycznego, uszczelnionej wzdłu nie i zewnętrznej warstwie izolacji z polietylenu 

termoplastycznego (co najmniej warstwa ekranu i pierwsza warstwa izolacji muszą być 

ze sobą zespolone), odpornego na działanie promieniowania UV oraz na napięcie 
znamionowe U0/U = 12/20 kV, typu CCST…*AL7(lubAL3)W 20 kV lub CCST…*AL3(lub 
AL7)WK 20 kV, tzw. przewód niepełnoizolowany, o nie gorszych parametrach 

i wła ciwo ciach ni  okre lonych w poni szej tabeli: 

Nazwa 

handlowa 

przewodu 

Przekró
j 

znam. 

rednica 
przewodu 

Masa 

przewo

du  

Rezystan

cja  

przy  

t=20oC  

Obci żaln
o ć  

długotrwał
a  

Minimal

na  

siła 
zrywaj c

a  

z 

izolacj

 

bez 

izolacji 
lato/zima* 

mm2 mm mm kg/km Ω/km A kN 

BLL-T 

50 15,2 9,2 221 0,633 165/191 13,9 

70 16,7 10,7 279 0,434 248/283 18,6 

120 19,8 13,6 447 0,254 404/461 29,4 

ECOPAS 

50 13,4 8,2 223 0,720 175/205 14,2 

70 15,1 9,9 292 0,493 250/295 20,6 

120 18,2 13,0 454 0,288 345/405 35,2 

GREENPA

S 

50 13,9 8,1 227 0,720 165/191 14,2 

70 15,3 11,5 295 0,493 248/283 20,6 

120 18,2 12,8 452 0,288 404/461 35,2 

lato/zima*Ś kwiecień-pa dziernik / listopad-marzec 
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3.7. Wymagana dokumentacja techniczna. 

1. Wszelka dokumentacja techniczna ma być napisana w języku polskim lub przetłumaczona 
na język polski.  

2. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań technicznych dostarczane 
z ofertąŚ 

a) karty katalogowe oferowanych kabli i przewodów elektroenergetycznych zawierające 
dane techniczne oraz wymiary, 

b) kopie protokołów, po wiadczonych za zgodno ć z oryginałem, potwierdzających 
zgodno ć kabli i przewodów elektroenergetycznych z ni ej wymienionymi normamiŚ 

 kable elektroenergetyczne nn – kopia, po wiadczona za zgodno ć z oryginałem, 
protokołu badania typu wykonanego zgodnie z dokumentem harmonizacyjnym 

PN-HD 603 S1:2006P +A3:2009P Kable elektroenergetyczne na napięcie 
znamionowe 0,6/1 kV, za wyjątkiem badania przyczepno ci ywicy do izolacji 
XLPź ył (badanie typu, własno ci nieelektryczne, pkt. 2.3.) oraz za wyjątkiem ył 
roboczych aluminiowych sektorowych o przekroju 25 i 35 mm2. 

 kable elektroenergetyczne SN - kopia, po wiadczona za zgodno ć z oryginałem, 
protokołu badania typu wykonanego zgodnie z dokumentem harmonizacyjnym 

PN-HD 620 S2:2010E Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na 
napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie, dla kabli 
elektroenergetycznych SN z powłoką z polietylenu (Pź) nie rozprzestrzeniającego 

płomienia dodatkowo protokół badania odporno ci powłoki kabla na pionowe 
rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z normą PN-EN 60332-1-2:2010+ 

A1:2016-02P Badania palno ci kabli i przewodów elektrycznych oraz 
wiatłowodowych - Czę ć 1-2: Sprawdzanie odporno ci pojedynczego 

izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia - 

Metoda badania płomieniem mieszankowym 1 kW, 
 uniwersalne kable elektroenergetyczne SN - kopia, po wiadczona za zgodno ć 

z oryginałem, protokołu badania typu wykonanego zgodnie z dokumentem 

harmonizacyjnym PN-HD 620 S2:2010E Kable elektroenergetyczne o izolacji 

wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV 
włącznie oraz dodatkowo protokół badania specjalnego potwierdzającego 
wymaganą minimalną siłę zrywającą kabel, 

 nieizolowane przewody elektroenergetyczne nn – kopia, po wiadczona za 
zgodno ć z oryginałem, protokołu badania typu wykonanego zgodnie z normą 
PN-EN 50182:2002E+AC:2006E+AC:2014-07E Przewody do linii napowietrznych - 

Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo, 
 izolowane przewody elektroenergetyczne nn – kopia, po wiadczona za zgodno ć 

z oryginałem, protokołu badania typu przewodów w zakresie przekrojów od 
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4x25 mm² do 4x70 mm² ma być zgodna z dokumentem harmonizacyjnym 

PN-HD 626 S1:2002E+A2:2003E źnergetyczne kable napowietrzne na napięcie 
znamionowe Uo/U(Um)Ś 0,6/1 (1,2) kV oraz dodatkowo protokół badania 
odporno ci izolacji przewodów na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia 
zgodnie z normą PN-EN 60332-1-2:2010+A1:2016-02P Badania palno ci kabli 
i przewodów elektrycznych oraz wiatłowodowych - Czę ć 1-2: Sprawdzanie 

odporno ci pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe 
rozprzestrzenianie się płomienia - Metoda badania płomieniem mieszankowym 

1 kW, 

 nieizolowane przewody elektroenergetyczne SN – kopia, po wiadczona 

za zgodno ć z oryginałem, protokołu badania typu wykonanego zgodnie z normą 
PN-EN 50182:2002E+AC:2006E+AC:2014-07E Przewody do linii napowietrznych - 

Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo, 
 niepełnoizolowane przewody elektroenergetyczne SN - kopia, po wiadczona 

za zgodno ć z oryginałem, protokołu badania typu wykonanego zgodnie z normą 
PN-EN 50397-1Ś2007ź Przewody elektroenergetyczne w osłonie do linii 
napowietrznych oraz osprzęt do nich na napięcie znamionowe przemienne wy sze 
od 1 kV i nie przekraczające 36 kV. Czę ć 1Ś Przewody w osłonie, 

c) deklarację zgodno ci z Dyrektywą LVD dla kabli elektroenergetycznych nn oraz 
przewodów elektroenergetycznych nn. 

3. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań technicznych dostarczane 
z ka dą dostawąŚ 

a) oryginał lub kopia protokołów, po wiadczonych za zgodno ć z oryginałem, badania 
wyrobu kabli i przewodów elektroenergetycznych wykonanych zgodnie z ni ej 
wymienionymi normami: 

 kable elektroenergetyczne nn – oryginał lub kopia , potwierdzona za zgodno ć 
z oryginałem, protokołu badania wyrobu wykonanego zgodnie z dokumentem 

harmonizacyjnym PN-HD 603 S1:2006P+A3:2009P Kable elektroenergetyczne na 

napięcie znamionowe 0,6/1 kV, 
 kable elektroenergetyczne SN - oryginał lub kopia, potwierdzona za zgodno ć 

z oryginałem, protokołu badania wyrobu wykonanego zgodnie z dokumentem 

harmonizacyjnym PN-HD 620 S2:2010E Kable elektroenergetyczne o izolacji 

wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV 

włącznie, 
 uniwersalne kable elektroenergetyczne SN - oryginał lub kopia , potwierdzona za 

zgodno ć z oryginałem, protokołu badania wyrobu wykonanego zgodnie 
z dokumentem harmonizacyjnym PN-HD 620 S2:2010E Kable 
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elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 
3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie, 

 nieizolowane przewody elektroenergetyczne nn – oryginał lub kopia, potwierdzona 
za zgodno ć z oryginałem, protokołu badania wyrobu próbki pobranej losowo 

z zewnętrznych końców 10% bębnów z przewodami, dla ka dego odcinka 
przewodu będący przedmiotem dostawy, wykonanego zgodnie z normą 
PN-EN 50182:2002E+AC:2006E+AC:2014-07E Przewody do linii napowietrznych - 

Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo, 

 izolowane przewody elektroenergetyczne nn – oryginał lub kopia, potwierdzona 

za zgodno ć z oryginałem, protokołu badania wyrobu próbki pobranej losowo 
z zewnętrznych końców 10% bębnów z przewodami, dla ka dego odcinka 
przewodu będący przedmiotem dostawy, wykonanego zgodnie z dokumentem 

harmonizacyjnym PN-HD 626 S1:2002E+A2:2003E Energetyczne kable 

napowietrzne na napięcie znamionowe Uo/U(Um)Ś 0,6/1 (1,2) kV  
 nieizolowane przewody elektroenergetyczne SN – oryginał lub kopia, potwierdzona 

za zgodno ć z oryginałem, protokołu badania wyrobu próbki pobranej losowo 
z zewnętrznych końców 10% bębnów z przewodami, dla ka dego odcinka 
przewodu będący przedmiotem dostawy, wykonanego zgodnie z normą 
PN-EN 50182:2002E+AC:2006E+AC:2014-07E Przewody do linii napowietrznych - 

Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo, 
 niepełnoizolowane przewody elektroenergetyczne SN – oryginał lub kopia, 

potwierdzona za zgodno ć z oryginałem, protokołu badania wyrobu wykonanego 
zgodnie z normą PN-EN 50397-1:2007E Przewody elektroenergetyczne w osłonie 
do linii napowietrznych oraz osprzęt do nich na napięcie znamionowe przemienne 
wy sze od 1 kV i nie przekraczające 36 kV. Czę ć 1Ś Przewody w osłonie. 

Uwaga:  

Sposób podawania numerów referencyjnych norm w rozdziale Regulacje zewnętrzne uwzględnia 
jedynie zmiany do norm publikowane oddzielnie (oznaczenie A) oraz zmiany krajowe 

publikowane oddzielnie (oznaczenie Az), natomiast nie uwidacznia poprawek do normy 

publikowanych oddzielnie (oznaczenie AC) oraz poprawek krajowych do norm publikowanych 

oddzielnie (oznaczenie Ap), które nale y uwzględnić przy wykorzystaniu normy. Nie wymaga się 
podawania ww. poprawek do norm publikowanych oddzielnie na protokołach badania 

i certyfikatach zgodno ci w przeciwieństwie do zmian do norm publikowanych oddzielnie. 

Certyfikaty zgodno ci muszą być wydane producentowi, importerowi lub jego upowa nionemu 
przedstawicielowi przez akredytowane jednostki certyfikujące w tym zakresie na podstawie badań 
typu potwierdzających zgodno ć z normą aktualną w dniu zakończenia wykonania badań 
w laboratoriach akredytowanych w tym zakresie.  

Certyfikaty zgodno ci wydane przed datą publikacji ww. norm, w oparciu o normy aktualne w dniu 

wydania certyfikatu, są taktowane na równi z certyfikatami zgodno ci z ww. normami, do daty 
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wskazanej przez jednostkę certyfikującą, lecz nie dłu ej ni  do daty utraty aktualno ci norm 
stosowanych w ocenie zgodno ci podanej w Komunikacie Prezesa Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów 
odniesienia w ocenie zgodno ci. 
Protokoły badania typu potwierdzające zgodno ć z normą oraz badania potwierdzające 
spełnienie przez wyroby innych wymagań technicznych muszą być wydane producentowi, 
importerowi lub jego upowa nionemu przedstawicielowi przez laboratoria akredytowane w tym 

zakresie. Je eli zmiana do normy publikowana oddzielnie wprowadza istotne zmiany 
wymagające wykonania nowych badań typu (jednej lub więcej prób) to badania typu nale y 
powtórzyć lub uzupełnić nie pó niej ni  w 3 lata daty od opublikowania oddzielnie zmiany do 

normy o ile wcze niej nie zostanie wydana norma z włączoną do tre ci zmianą. Wówczas utrata 
aktualno ci norm stosowanych w ocenie zgodno ci zostanie na nowo podane w Komunikacie 

Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych 

jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodno ci. 
Protokoły badania typu wydane producentowi, importerowi lub jego upowa nionemu 
przedstawicielowi przed datą publikacji ww. norm, w oparciu o normy aktualne w dniu 
wykonywania badań, są taktowane na równi z protokołami badania typu po wiadczającymi 
zgodno ć z ww. normami, ale nie dłu ej ni  do daty utraty aktualno ci norm stosowanych 
w ocenie zgodno ci podanej w Komunikacie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 
w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie 
zgodno ci. 
ENERGA-OPźRATOR SA zastrzega sobie prawo wglądu w oryginały certyfikatów, prawo wglądu 
do raportu z badań oraz pełnych protokołów z badań. 
Normy równowa ne są traktowane na równi z normami zatwierdzonymi przez Polski Komitet 
Normalizacyjny. Za normę równowa ną uwa a się normę, zawierającą w cało ci tre ć normy źN 
lub dokumentu harmonizacyjnego HD, zatwierdzoną przez krajowy komitet normalizacyjny 
członka CźNźLźC źuropejskiego Komitetu Normalizacyjnego źlektrotechniki lub normę 
zatwierdzoną przez Międzynarodową Komisję źlektrotechniczną, która bez jakichkolwiek zmian 
została wprowadzona, jako norma źN lub dokument harmonizacyjny HD. 

DefinicjeŚ akredytowane jednostki certyfikujące, notyfikowane jednostki certyfikujące, laboratoria 
akredytowane, laboratoria notyfikowane, certyfikaty zgodno ci, badanie (typu), deklaracja 
zgodno ci producenta, importera lub jego upowa nionego przedstawiciela – zgodnie z ustawą 

z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (Dz.U.2004.204.2087 z pó niejszymi 
zmianami). 

W specyfikacji przywołano normy aktualne na dzień wydania. W dniu stosowania specyfikacji 
nale y sprawdzić aktualny status normy i zastanowić się nad uwzględnieniem ewentualnych 
zmian. 
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3.8. Decyzje 

Decyzję o zastosowaniu rozwiązań innych ni  ujęte w niniejszej specyfikacji podejmuje 

Kierownik Biura Zarządzania źksploatacją. 

 

4. SPIS ZAŁ CZNIKÓW 

Załącznik nr 1 Historia wprowadzonych zmian w procedurze 

 

5. AKTY PRAWNE I DOKUMENTY ZWI ZANE 

5.1. Regulacje zewnętrzne 

1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (Dz.U.2004.204.2087 
z pó niejszymi zmianami). 
2. Ustawa z dnia 12 wrze nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U.2002.169.1386 z pó niejszymi zmianami). 
3. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodno ci i nadzoru rynku (Dz.U. 2016 poz. 
542) 

4. Rozporządzenie Ministra żospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dotyczących ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym (Dz.U.2013.547). 

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu 
elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806) 

6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie 

ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym (Dz.U. UE L 2011.88.174), zwana dalej Dyrektywą RoHS. 
7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady  2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 

harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku 
sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okre lonych granicach napięcia 
(Dz.U. UE L 2014.357.96), zwana dalej Dyrektywą LVD. 
8. IEC/TR 1597 Ed.1.0:1995 Overhead electrical conductors - Calculation methods for standed bare 

conductors. 

9. PN-EN 10244-1:2010P Drut stalowy i wyroby z drutu - Powłoki z metali nie elaznych na drucie 
stalowym – Czę ć 1Ś Postanowienia ogólne. 
10. PN-EN 10244-2:2010P Drut stalowy i wyroby z drutu - Powłoki z metali nie elaznych na drucie 
stalowym - Czę ć 2Ś Powłoki z cynku lub ze stopu cynku. 
11. PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010P Ocena zgodno ci - Deklaracja zgodno ci składana przez 
dostawcę - Czę ć 1Ś Wymagania ogólne. 
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12. PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005P Ocena zgodno ci - Deklaracja zgodno ci składana przez 
dostawcę - Czę ć 2Ś Dokumentacja wspomagająca. 
13. PN-EN 50182:2002E+AC:2006E+AC:2014-07E Przewody do linii napowietrznych - Przewody  

z drutów okrągłych skręconych współosiowo. 
14. PN-EN 50189:2002E+AC:2006E+AC:2014-07E Przewody do linii napowietrznych - Przewody 

stalowe ocynkowane. 

15. PN-EN 50326:2003E Przewody do linii napowietrznych – Wła ciwo ci smarów. 
16. PN-EN 50397-1:2007E Przewody elektroenergetyczne w osłonie do linii napowietrznych oraz 

osprzęt do nich na napięcie znamionowe przemienne wy sze od 1 kV i nie przekraczające 36 kV. 

Czę ć 1Ś Przewody w osłonie. 
17. PN-EN-50397-3:2010E Przewody elektroenergetyczne w osłonie do linii napowietrznych oraz 
osprzęt do nich na napięcie znamionowe przemienne wy sze od 1 kV i nie przekraczające 36 kV- 

Czę ć 3Ś Wytyczne stosowania. 
18. PN-źN 60038Ś2012P Napięcia znormalizowane CźNźLźC. 
19. PN-IEC 60050 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki (norma wieloarkuszowa). 
20. PN-EN 60059:2002P+A1:2010E Znormalizowane prądy znamionowe IźC. 
21. PN-EN 60228:2007P yły przewodów i kabli. 
22. PN-HD 603 S1:2006P+A3:2009P Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

23. PN-EN 60332-1-2:2010P+A1:2016-02P Badania palno ci kabli i przewodów elektrycznych oraz 
wiatłowodowych - Czę ć 1-2Ś Sprawdzanie odporno ci pojedynczego izolowanego przewodu lub 

kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia - Metoda badania płomieniem mieszankowym  
1 kW. 

24. PN-HD 620 S2:2010E Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe 
od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie. 

25. PN-HD 626 S1:2002E+A2:2003E źnergetyczne kable napowietrzne na napięcie znamionowe 
Uo/U(Um): 0,6/1 (1,2) kV. 

26. PN-IEC 1089:1994P+A1:2000P Przewody gołe okrągłe o skręcie regularnym do linii 
napowietrznych. 

27. PN-E-90082:1974P źlektroenergetyczne przewody gołe - Przewody aluminiowe. 

28. PN-E-90083:1974P źlektroenergetyczne przewody gołe - Przewody stalowo-aluminiowe. 

29. PN-E-90411:1994P Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na 

napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV – Kable elektroenergetyczne jedno yłowe na 
napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV. 
 

Uwaga:  

Sposób podawania numerów referencyjnych norm w rozdziale Regulacje zewnętrzne uwzględnia 
jedynie zmiany do norm publikowane oddzielnie (oznaczenie A) oraz zmiany krajowe publikowane 

oddzielnie (oznaczenie Az), natomiast nie uwidacznia poprawek do normy publikowanych oddzielnie 

(oznaczenie AC) oraz poprawek krajowych do norm publikowanych oddzielnie (oznaczenie Ap), 

które nale y uwzględnić przy wykorzystaniu normy. Nie wymaga się podawania ww. poprawek do 
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norm publikowanych oddzielnie na protokołach badania i certyfikatach zgodno ci w przeciwieństwie 
do zmian do norm publikowanych oddzielnie. 

 

5.2. Regulacje wewnętrzne procesowe. 
1. Proces „Standaryzacja i prekwalifikacja techniczna materiałów i urządzeń”. 
2. Procedura „Standardy techniczne w źNźRżA-OPźRATOR SA.” 
 

6. ODPOWIEDZIALNO Ć 

 

OpracowałŚ  Sebastian Grzelka 

 

 

ZatwierdziłŚ  Marek Wrzosek, Michał Roman 

  

 

ZaopiniowałŚ  Magdalena Januszewska, Katarzyna Lis-Szmajdzińska 

(Biuro Ładu Organizacyjnego)  

  



Załącznik Nr 1 do „Specyfikacja techniczna.  

Kable i przewody elektroenergetyczne SN i nn”. 

HISTORIA WPROWADZONYCH ZMIAN 

 

Nr wydania Opis wprowadzonej zmiany 

01 Wprowadzenie specyfikacji 

02 
Dodano wymagania dla kabli SN typu XnRUHAKXS dla przekrojów 70, 120, 240 mm2. 

Ujednolicono zapisy dotyczące wymaganej dokumentacji technicznej . 

03 
Uszczegółowiono opis typów kabli i przewodów elektroenergetycznych SN i nn oraz 
uszczegółowiono zapisy dotyczące wymaganej dokumentacji technicznej. 

04 

Zmodyfikowano opis typów kabli i przewodów elektroenergetycznych SN i nn oraz 
zmodyfikowano zapisy dotyczące wymaganej dokumentacji technicznej. 
Uszczegółowiono zapisy dot. wypełnienia kabli nn: wyłączenia zgodności z normą 
przekrojów 25 i 35 mm2, usunięto błąd typu żył miedzianych o przekroju 120 mm2, 

wyłączono próbę przyczepności żywicy do izolacji z próby typu. 

05 

Dodano przekroje żył 16 mm2 przewodów nn opisanych w pkt. 3.4.2. Usunięto błąd  
w oznaczeniu kabla SN z żyłą roboczą miedzianą. Uszczegółowiono zapisy dotyczące 
barwy izolacji kabli elektroenergetycznych nn. Zaktualizowano i ujednolicono zapisy 

specyfikacji i standardów. 

06 

Dodano przekrój żyły 50 mm2 kabli elektroenergetycznych nn opisanych w pkt. 3.2.1. 

Dodano przekrój żyły powrotnej 35 mm2 kabli elektroenergetycznych SN. Dodano 

zapisy precyzujące zasady doboru żyły powrotnej kabli elektroenergetycznych SN. 
Dodano przekrój żyły 35 mm2 przewodów elektroenergetycznych nn. Zaktualizowano  
i ujednolicono zapisy specyfikacji i standardów. 

07 
Przeniesienie zadań pomiędzy procesami ze względu na zmianę Regulaminu 

Organizacyjnego ENERGA-OPERATOR S.A. 

08 
Zmodyfikowano zapisy dotyczące zasad stosowania przekroju żyły roboczej  

i powrotnej kabli SN w sieciach ENERGA-OPERATOR S.A. 

 

 
 
  


