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1. CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA  

1.1 Celem niniejszej specyfikacji jest zdefiniowanie funkcjonalnych i charakterystycznych 

parametrów technicznych oraz wymagań jakim powinny odpowiadać słupy i prefabrykaty 

z betonu do elektroenergetycznych linii napowietrznych SN i nn. 

1.2 Zakres stosowania obejmuje: 

1.2.1 w Centrali spółki Biuro Zarządzania Eksploatacją, Biuro Rozwoju, Biuro Zarządzania 

Inwestycjami,  

1.2.2 w Oddziałach Spółki Wydział Zarządzania Usługami Sieciowymi, Wydział Zarządzania 

Usługami Specjalistycznymi, Wydział Rozwoju, Wydział Zarządzania Inwestycjami, 

1.2.3 w Rejonach Dystrybucji Dział Zarządzania Eksploatacją, Dział Zarządzania Inwestycjami. 

2. DEFINICJE, TERMINOLOGIA I INFORMACJE DODATKOWE 

Beton wibrowany Beton zagęszczony za pomocą wibratorów 

wewnętrznych, zewnętrznych lub innego rodzaju. 

Dane znamionowe Wartości liczbowe wielkości, które definiują pracę słupów 

w warunkach wymienionych w normie i na których oparte 

są próby i gwarancja wytwórcy. 

Długość słupa Odległość od stopy do wierzchołka 

Należy, powinien Słowa należy lub powinien należy rozumieć jako musi lub 

wymaga się. 

Napięcie niskie (nn) Napięcie nie wyższe od 1 kV. 

Napięcie wysokie (SN) Napięcie znamionowe sieci wyższe od 1 kV i niższe od 

110 kV. 

Prefabrykat Element z betonu formowany i dojrzewający poza 

miejscem ostatecznego wbudowania, zaprojektowany 

i wytwarzany zgodnie z normą wyrobu. 

Słup Element z betonu formowany i dojrzewający poza 

miejscem ostatecznego wbudowania, zaprojektowany 

i wytwarzany zgodnie z normą wyrobu. 

Stopa Dolny koniec słupa. 
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Typ betonu Beton produkowany w zakładzie w sposób ciągły o tym 

samym składzie mieszanki, przygotowywanej w ten sam 

sposób, formowany i pielęgnowany z zastosowaniem tej 

samej technologii, w celu uzyskania stwardniałego 

materiału o takiej samej klasie wytrzymałości. 

Wierzchołek Górny koniec słupa. 

Wyrób z betonu Produkowany masowo element betonowy, wytwarzany 

zgodnie z normą danego wyrobu. 

Wytrzymałość konstrukcyjna  

pośrednia (rzeczywista)  

(betonu) 

Wytrzymałość betonu, określona na podstawie badań 

przeprowadzonych na próbkach sześciennych lub 

walcowych, wykonanych i dojrzewających  w warunkach 

produkcji, tak blisko wyrobu konstrukcyjnego jak to tylko 

możliwe. 

Zbrojenie Stal (w postaci prętów, drutów, splotów, siatek spajanych 

lub kratownic) nie poddawana wstępnemu naprężeniu. 

Zbrojenie sprężające Stal (w postaci prętów, drutów, splotów, siatek spajanych 

lub kratownic) nie poddawana wstępnemu naprężeniu. 
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3. WYMAGANIA 

3.1 Wymagania ogólne 

3.1.1 Słupy i prefabrykaty z betonu do elektroenergetycznych linii napowietrznych SN i nn muszą 

być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. 

3.1.2 Dostawca ma gwarantować jakość i zgodność z dokumentami odniesienia słupów  

i prefabrykatów z betonu do elektroenergetycznych linii napowietrznych SN i nn. Okres 

gwarancji nie może być krótszy niż: 

3.1.2.1 dla słupów wirowanych typu E - 10 lat, 

3.1.2.2 dla słupów wibrowanych typu ŻN – 5 lat, 

3.1.2.3 dla prefabrykatów z betonu – 3 lata. 

3.1.3 Słupy i prefabrykaty z betonu do elektroenergetycznych linii napowietrznych SN i nn mają 

spełniać warunki określone w niniejszej specyfikacji i dokumentach normatywnych w niej 

wymienionych. W przypadku, gdy wymagania podane w niniejszej specyfikacji są bardziej 

rygorystyczne od wymagań zawartych w dokumentach normatywnych, należy wówczas 

stosować się do wymagań zawartych w specyfikacji. 

3.1.4 Wszystkie słupy żelbetowe typu ŻN na długości 2,7 m od stopy słupa mają być zabezpieczone 

powłoką hydroizolacyjną przed niszczącym wpływem wód gruntowych, wykonaną zgodnie 

z normami: PN-EN 206-1:2003P+A1:2005P+A2:2006P+Ap1:2004P Beton – Część 1: 

Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

3.1.5 Wszystkie elementy metalowe takie jak: zaciski uziemiające, połączenia objemką, połączenia 

śrubowe mają być zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie ogniowe zgodnie z normą 

PN-EN ISO 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą 

zanurzeniową - Wymagania i metody badań. 

3.2 Warunki klimatyczne 

Środowiskowe warunki pracy słupów i prefabrykatów z betonu (klasy ekspozycji):  

3.2.1 klasa ekspozycji na korozję spowodowaną karbonatyzacją – XC4 (cyklicznie mokre 

i suche), 

3.2.2 klasa ekspozycji na korozję spowodowaną chlorkami niepochodzącymi z wody 

morskiej – XD3 (cyklicznie mokre i suche). 

3.3 Parametry słupów z betonu wirowanych do elektroenergetycznych linii napowietrznych SN 

i nn 

3.3.1 Słupy z betonu wirowane – dopuszcza się stosowanie żerdzi strunobetonowych typu 

E lub innych o tych samych wymiarach i nie gorszych parametrach. 

3.3.2 Żerdzie wirowane strunobetonowe mają posiadać: 

3.3.2.1 długość od 9 do 15 m ze skokiem 1,5 m oraz wytrzymałości na 

przenoszenie siły wierzchołkowej nie mniejszej niż od 2,5 do 25 kN, 



 
 

  Słupy i prefabrykaty z betonu do elektroenergetycznych linii napowietrznych SN i nn, wydanie czwarte z dnia 

23 lutego 2018 roku 

6/13  

 

3.3.2.2 zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi umieszczone na 

wierzchołku słupa, 

3.3.3 Żerdzie wirowane mają być wykonane bez szwu podłużnego w formach 

nierozbieralnych wyciskanych. 

3.3.4 Żerdzie wirowane mają być wykonane z betonu o klasie nie gorszej niż C 40/50 

i zgodnie z normą PN-EN 12843:2008 Prefabrykaty betonowe – maszty i słupy. 

3.3.5 Żerdzie wirowane typu E powinny posiadać maksymalne wymiary i nie gorsze 

parametry niż podane w poniższej tabeli. 

3.3.6 Nie dopuszcza się stosowania w żerdziach wirowanych zacisków uziemiających. 

Główny przewód uziemiający ma być prowadzony na zewnątrz żerdzi (po jej 

powierzchni) 

 

Typ żerdzi 
Wymiary Siła 

wierzchołkowa 

(kN) Długość (m) Średnica stopy (mm) Średnica wierzchołka (mm) 

E-9/2,5 9,0 309 173 2,5 

E-9/4,3 9,0 309 173 4,3 

E-9/6 9,0 354 218 6,0 

E-9/10 9,0 354 218 10,0 

E-9/12 9,0 354 218 12,0 

E-9/13,5 9,0 354 218 13,5 

E-9/15 9,0 354 218 15,0 

E-9/17,5 9,0 398 263 17,5 

E-10,5/2,5 10,5 330 173 2,5 

E-10,5/4,3 10,5 330 173 4,3 

E-10,5/6 10,5 375 218 6,0 

E-10,5/10 10,5 375 218 10,0 

E-10,5/12 10,5 375 218 12,0 

E-10,5/13,5 10,5 375 218 13,5 

E-10,5/15 10,5 420 263 15,0 

E-10,5/17,5 10,5 420 263 17,5 

E-10,5/20 10,5 420 263 20,0 

E-10,5/25 10,5 420 263 25,0 

E-12/2,5 12,0 353 173 2,5 

E-12/4,3 12,0 353 173 4,3 

E-12/6 12,0 398 218 6,0 

E-12/10 12,0 398 218 10,0 

E-12/12 12,0 398 218 12,0 

E-12/13,5 12,0 398 218 13,5 

E-12/15 12,0 443 263 15,0 

E-12/17,5 12,0 443 263 17,5 

E-12/20 12,0 443 263 20,0 

E-12/25 12,0 443 263 25,0 

E-13,5/2,5 13,5 375 173 2,5 

E-13,5/4,3 13,5 375 173 4,3 
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E-13,5/6 13,5 420 218 6,0 

E-13,5/10 13,5 420 218 10,0 

E-13,5/12 13,5 420 218 12,0 

E-13,5/13,5 13,5 420 218 13,5 

E-13,5/15 13,5 465 263 15,0 

E-13,5/17,5 13,5 465 263 17,5 

E-13,5/20 13,5 465 263 20,0 

E-13,5/25 13,5 465 263 25,0 

E-15/4,3 15,0 398 173 4,3 

E-15/6 15,0 443 218 6,0 

E-15/10 15,0 443 218 10,0 

E-15/12 15,0 443 218 12,0 

E-15/15 15,0 488 263 15,0 

E-15/17,5 15,0 488 263 17,5 

E-15/20 15,0 488 263 20,0 

E-15/25 15,0 488 263 25,0 

 

3.4 Parametry słupów z betonu wibrowanych do elektroenergetycznych linii napowietrznych SN 

i nn 

3.4.1 Słupy z betonu wibrowane – dopuszcza się stosowanie żerdzi żelbetowych typu ŻN 

lub innych o tych samych wymiarach i nie gorszych parametrach. 

3.4.2 Słupy z betonu wibrowane – dopuszcza się stosowanie żerdzi żelbetowych typu ŻN 

lub innych o tych samych wymiarach i nie gorszych parametrach. 

3.4.3 Żerdzie żelbetowe ŻN mają posiadać:  

3.4.3.1 długość: 9,2, 10 i 12 m oraz wytrzymałość na przenoszenie siły 

wierzchołkowej nie mniejszej niż od 2,2 do 3,5 kN,  

3.4.3.2 zaciski uziemiające: górny i dolny, umożliwiające połączenie konstrukcji 

stalowych ze zbrojeniem żerdzi, a także wykorzystanie zbrojenia słupa jako 

przewodu uziemiającego. 

3.4.4 Żerdzie ŻN mają być wykonane z betonu o klasie nie gorszej niż C 35/45 i zgodnie 

z normą PN-EN 12843:2008 Prefabrykaty betonowe – maszty i słupy. 

3.4.5 Żerdzie żelbetowe typu ŻN powinny posiadać wymiary i nie gorsze parametry niż 

podane w poniższej tabeli. 

Typ żerdzi 

Wymiary 
Siła 

wierzchołkowa 

Długoś

ć (m) 

Szerokość 

stopy  

(cm) 

Głębokość 

stopy  

(cm) 

Szerokość 

wierzchołka 

(cm) 

Głębokość 

wierzchołka 

(cm) 

Px 

(kN) 

Py 

(kN) 

ŻN  -9/200 9,2 24,2 16,5 15,0 10,0 2,20 1,11 
ŻN-10/200 10,0 25,0 17,0 15,0 10,0 2,27 1,11 
ŻN-10/300 10,0 27,0 19,0 17,0 12,0 3,53 1,77 
ŻN-12/200 12,0 27,0 18,4 15,0 10,0 2,27 1,13 

Px – siła wierzchołkowa w osi symetrii szerokości wierzchołka 

Py – siła wierzchołkowa w osi symetrii głębokości wierzchołka 
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3.5 Parametry prefabrykatów z betonu do elektroenergetycznych linii napowietrznych SN i nn 

3.5.1 Prefabrykaty z betonu – dopuszcza się stosowanie: belek ustojowych: B-60, B-80, 

B-100, B 90, B-150, płyt ustojowych: U-85, U-130, płyt ustojowych, płyt fundamentu: 

PS 120, PS 160, PS 200 wraz z kompletnym połączeniem objemką i kompletnym 

połączeniem śrubowym. 

3.5.2 Prefabrykaty z betonu mają być wykonane z betonu o klasie nie gorszej niż C 20/25 

i zgodnie z normą PN EN 13369:2013-09E Wspólne wymagania dla prefabrykatów 

z betonu. 

3.5.3 Prefabrykaty z betonu powinny posiadać masę i wymiary podane w poniższej tabeli. 

Typ belki Masa (kg) Wymiary (cm) 

Belka ustojowa B-60 21 60x19,5 
Belka ustojowa B-80 36 80x19,5 
Belka ustojowa B-100 42-45 100x19,5 
Belka ustojowa B-90 72 90x40 
Belka ustojowa B-150 120-140 150x40 
Płyta ustojowa U-85 77 85x60 

Płyta ustojowa U-130 156 130x60 
Płyta stopowa 14 30x30 

Płyta fundamentowa PS-120 400 120x110 
Płyta fundamentowa PS-160 530 160x110 
Płyta fundamentowa PS-200 660 200x110 

Płyta denna PD 510 170x100 

3.6 Oznakowanie 

3.6.1 Wszystkie znaki oraz napisy informacyjne powinny być wykonane w sposób trwały. 

3.6.2 Każdy słup z betonu powinien posiadać oznakowanie znakiem CE zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 

lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku 

odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające 

rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.U.UE L 2008.218.30) i być identyfikowany za 

pomocą płytki identyfikacyjnej, wykonanej zgodnie z normą PN-EN 12843:2008 

Prefabrykaty betonowe – maszty i słupy. Płytka identyfikacyjna powinna być 

wykonana z materiału niedziałającego korozyjnie. Powinna ona być trwale 

zamocowana do słupa. 

3.6.3 Każdy słup strunobetonowy wirowany powinien posiadać kolorystyczne oznaczenie 

na stopie i wierzchołku wytrzymałości przenoszonej siły wierzchołkowej zgodnie 

z poniższą tabelą. Dopuszcza się inne kolorystyczne, jednoznaczne oznaczenie na 

stopie i wierzchołku wytrzymałości przenoszonej siły wierzchołkowej. 
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Siła wierzchołkowa (kN) 
Kolor 

oznaczenia 

2,5  

4,3  

6,0  

10,0  

12,0  

13,5  

15,0  

17,5  

20,0  

25,0  

 

3.6.4 Każdy prefabrykat ma posiadać wyróżnik pozwalający na jednoznaczną identyfikację 

rodzaju wyrobu i producenta. 

3.7 Wymagana dokumentacja techniczna 

3.7.1 Dokumentacja techniczna ma być napisana w języku polskim lub przetłumaczona na 

język polski.  

3.7.2 Dokumentacja techniczna dostarczana wraz z ofertą: 

3.7.2.1 karty katalogowe oferowanych słupów i prefabrykatów betonowych do 

elektroenergetycznych linii napowietrznych zawierające podstawowe dane 

techniczne,  

3.7.2.2 instrukcję składowania (wymagania dla magazynu stałego i tymczasowego, 

budowa stosu) oraz transportu (załadunek, przeładunek i transport) 

3.7.2.3 instrukcję posadowienia słupów i prefabrykatów z betonu w gruncie. 

3.7.2.4 kopię certyfikatu zakładowej kontroli produkcji dla słupów strunobetonowych 

wirowanych  typu E oraz słupów żelbetowych wibrowanych typu ŻN, 

poświadczoną za zgodność z oryginałem, potwierdzającą, że:  

3.7.2.4.1 poddano wstępnym badaniom typu prefabrykowane słupy, 

3.7.2.4.2 poddano zakładowej kontroli produkcji prefabrykowane słupy, 

3.7.2.4.3 przeprowadzono wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego 

i systemu zakładowej kontroli produkcji, 

3.7.2.4.4 prowadzi się ciągły nadzór, ocenę i akceptację zakładowej 

kontroli produkcji, 

3.7.2.4.5 spełnione są wszystkie wymagania dotyczące systemu 

zakładowej kontroli produkcji opisane w załączniku ZA do normy 

PN EN 12843:2008 Prefabrykaty betonowe – maszty i słupy. 
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ENERGA-OPERATOR SA zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia 

badań odbiorczych i pobrania próbek betonu z bieżącej produkcji słupów 

z betonu w celu sprawdzenia parametrów w niezależnym laboratorium na 

własny koszt. 

3.7.2.5 kopię certyfikatu zakładowej kontroli produkcji dla prefabrykatów z betonu, 

poświadczoną za zgodność z oryginałem, potwierdzającego, że: 

3.7.2.5.1 poddano wstępnym badaniom typu prefabrykowane słupy, 

3.7.2.5.2 poddano zakładowej kontroli produkcji prefabrykowane słupy, 

3.7.2.5.3 przeprowadzono wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego 

i systemu zakładowej kontroli produkcji, 

3.7.2.5.4 prowadzi się ciągły nadzór, ocenę i akceptację zakładowej 

kontroli produkcji,  

3.7.2.5.5 spełnione są wszystkie wymagania dotyczące systemu 

zakładowej kontroli produkcji opisane w załączniku ZA do normy 

PN EN 13369:2013-09E Wspólne wymagania dla prefabrykatów 

z betonu. 

ENERGA-OPERATOR SA zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia 

badań odbiorczych i pobrania próbek betonu z bieżącej produkcji 

prefabrykatów z betonu w celu sprawdzenia parametrów w niezależnym 

laboratorium na własny koszt. 

3.7.2.6 kopię deklaracji właściwości użytkowych: słupów strunobetonowych 

wirowanych  typu E, słupów żelbetowych wibrowanych typu ŻN 

i prefabrykatów z betonu zgodne z postanowieniami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.U.UE L  

011.88.5). 

 

3.7.3 Dokumentacja techniczna dostarczana wraz z każdą dostawą – kopie deklaracji 

właściwości użytkowych: słupów strunobetonowych wirowanych  typu E, słupów 

żelbetowych wibrowanych typu ŻN i prefabrykatów z betonu zgodne 

z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki 

wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 

89/106/EWG (Dz.U.UE L  011.88.5). Dopuszcza się dostarczenie ww. kopii deklaracji 

właściwości użytkowych w formie papierowej lub przesłanie ich drogą elektroniczną. 

Dopuszcza się dostarczenie jednej kopii deklaracji właściwości użytkowych gdy partia 

tego samego wyrobu jest dostarczana jednemu użytkownikowi. 
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Certyfikaty zakładowej kontroli produkcji wydane przed datą publikacji ww. norm, w oparciu o normy 

wówczas obowiązujące, są taktowane na równi z certyfikatami zakładowej kontroli produkcji z ww. 

normami, do daty wskazanej przez jednostkę certyfikującą lub do czasu ustania domniemania zgodności 

norm zastąpionych (dla norm zharmonizowanych), o ile zawierają istotne zmiany wymagające wykonania 

nowych badań typu (jednej lub więcej prób). 

Certyfikaty zakładowej kontroli produkcji muszą być wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące 

w tym zakresie na podstawie badań wykonanych w laboratoriach akredytowanych w tym zakresie.  

Certyfikaty zgodności z Dyrektywami Europejskimi Nowego Podejścia (dokumenty niewymagane przez 

ENERGA-OPERATOR SA) muszą być wydane przez niezależne notyfikowane jednostki certyfikujące 

w zakresie odpowiednich dyrektyw na podstawie badań w niezależnych notyfikowanych laboratoriach 

w zakresie odpowiednich dyrektyw. 

Protokoły badania typu zgodnie z normą muszą być wydane przez niezależne laboratoria akredytowane 

w tym zakresie. 

Protokoły badania typu wydane przed datą publikacji ww. norm, w oparciu o normy wówczas 

obowiązujące, są taktowane na równi z protokołami badania typu poświadczającymi zgodność z ww. 

normami, do czasu wycofania norm krajowych sprzecznych z zatwierdzonymi ww. normami lub do czasu 

ustania domniemania zgodności norm zastąpionych (dla norm zharmonizowanych), o ile zawierają istotne 

zmiany wymagające wykonania nowych badań typu (jednej lub więcej prób). 

ENERGA-OPERATOR SA zastrzega sobie prawo wglądu w oryginały certyfikatów zgodności 

oraz prawo wglądu do raportów z badań. 

Normy równoważne są traktowane na równi z normami zatwierdzonymi przez Polski Komitet 

Normalizacyjny. Za normę równoważną uważa się normę, zawierającą w całości treść normy EN 

lub dokumentu harmonizacyjnego HD, zatwierdzoną przez krajowy komitet normalizacyjny 

członka CENELEC Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki lub normę 

zatwierdzoną przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną, która bez jakichkolwiek zmian 

została wprowadzona jako norma EN lub dokument harmonizacyjny HD. 

Definicje: akredytowane jednostki certyfikujące, notyfikowane jednostki certyfikujące, laboratoria 

akredytowane, laboratoria notyfikowane, certyfikaty, badanie (typu), deklaracja zgodności 

i deklaracje właściwości użytkowych producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela – 

zgodnie z ustawą z rozdz. 2.1 pkt 1. 

W specyfikacji przywołano normy aktualne na dzień wydania. W dniu stosowania specyfikacji 

należy sprawdzić aktualny status normy i zastanowić się nad uwzględnieniem ewentualnych 

zmian. 

 

4. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznik nr 1 Historia wprowadzonych zmian. 
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5. AKTY PRAWNE I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

5.1 Regulacje zewnętrzne 

5.1.1 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 

1360z późniejszymi zmianami). 

5.1.2 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 

2016 poz. 542 z późniejszymi zmianami) 

5.1.3 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 

z późniejszymi zmianami). 

5.1.4 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 

z późniejszymi zmianami). 

5.1.5 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu 

mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm 

zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz 

z zakresem przedmiotowym tych mandatów (M.P. 2004 nr 32 poz. 571). 

5.1.6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 

2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.U.UE L 2011.88.5). 

5.1.7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 

2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące 

się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie 

(EWG) nr 339/93 (Dz.U.UE L 2008.218.30). 

5.1.8 PN-EN 206+A1:2016-12E Beton Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

5.1.9 PN-EN ISO 1461:2011P Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne 

metodą zanurzeniową - Wymagania i metody badań. 

5.1.10 PN-EN 1992-1-1:2008P+Ap1:2010P+AC:2011P+Ap2:2016-10P Eurokod 2 -- 

Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków 

5.1.11 PN-EN 60038:2012P Napięcia znormalizowane CENELEC. 

5.1.12 PN-IEC 60050 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki (norma 

wieloarkuszowa). 

5.1.13 PN-EN 12843:2008P Prefabrykaty betonowe – maszty i słupy. 

5.1.14 PN EN 13369:2013-09E Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 

5.1.15 PN-EN ISO 14713-1:2017-08E Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczące 

ochrony przed korozją konstrukcji z żeliwa i stali -- Część 1: Zasady ogólne dotyczące 

projektowania i odporności korozyjne 

5.1.16 PN EN 14991:2010P Prefabrykaty z betonowu. Elementy fundamentów. 

5.1.17 PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010P Ocena zgodności - Deklaracja zgodności składana 

przez dostawcę - Część 1: Wymagania ogólne. 

5.1.18 PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005P Ocena zgodności - Deklaracja zgodności składana 

przez dostawcę - Część 2: Dokumentacja wspomagająca. 
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5.2 Regulacje wewnętrzne procesowe 

5.2.1 Proces „Standaryzacja i prekwalifikacja materiałów i urządzeń elektroenergetycznych”. 

5.2.2 Procedura „Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR SA”. 
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