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1 Cel specyfikacji 

Określenie charakterystycznych parametrów technicznych jakie powinny posiadać nowe izolatory 

liniowe wsporcze i wiszące WN, SN i nn montowane w sieci ENERGA-OPERATOR SA. Specyfikacja nie 

dotyczy izolatorów wsporczych aparatowych. 

2 Odpowiedzialność 

Za nadzór nad realizacją niniejszej specyfikacji odpowiedzialny jest właściciel megaprocesu 

„Zarządzanie pracami na sieci”.   

3 Zakres stosowania 

3.1 Zakres podmiotowy 

a) w Centrali: 

− Biuro Zarządzania Eksploatacją, 

− Biuro Rozwoju, 

− Biuro Zarządzania Inwestycjami, 

− Biuro Umów i Zamówień, 

− Biuro Zarządzania Zakupami, 

b) w Oddziałach: 

− Wydział Zarządzania Usługami Sieciowymi, 

− Wydział Zarządzania Usługami Specjalistycznymi, 

− Wydział Rozwoju, 

− Wydział Zarządzania Inwestycjami, 

− Wydział Zamówień i Zakupów. 

3.2 Zakres przedmiotowy 

Niniejszy dokument określa szczegółowe wymagania techniczne dla przedmiotu zamówienia 

umieszczane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)/Warunkach zamówienia (WZ). 

4 Definicje 

W niniejszej specyfikacji stosuje się podane niżej definicje oraz definicje z norm wymienionych 

w Rozdziale 5.  

Charakterystyka 

zmęczeniowa 

izolatora liniowego 

Graficzna lub analityczna zależność wytrzymałości izolatora od liczby cykli 

przyłożonego mechanicznego rozciągającego obciążenia cyklicznego. 

Dane znamionowe Wartości liczbowe wielkości, które definiują pracę izolatora lub łańcucha 

izolatorów, z osprzętem lub bez, w warunkach wymienionych w normie 

i na których oparte są próby i gwarancja wytwórcy. 

Długość całkowita Odległość między czołowymi płaszczyznami elementów mocujących 
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Długość montażowa Odległość między tymi miejscami w okuciach, które służą (bezpośrednio 

albo za pośrednictwem osprzętu) do łączenia z innym izolatorem lub 

konstrukcją. 

Droga przeskoku Najkrótsza odległość w powietrzu między częściami metalowymi izolatora, 

między którymi jest normalnie napięcie robocze. 

Droga upływu Najkrótsza odległość lub suma najkrótszych odległości wzdłuż powierzchni 

izolatora między dwoma przewodzącymi częściami, między którymi jest 

normalnie napięcie robocze. 

Guma silikonowa HCR 

(high consistency 

(silicone) rubber) 

Jednoskładnikowy elastomer silikonowy wulkanizowany w wysokiej 

temperaturze, zwykle w granicach od 150 °C do 300 °C. 

Guma silikonowa LSR 

(liquid silicone 

rubber) 

Dwuskładnikowy elastomer silikonowy wulkanizowany w podwyższonej 

temperaturze, zwykle w granicach od 100 °C do 200 °C. 

Izolator długopniowy Izolator wiszący lub odciągowy składający się z części izolacyjnej z kloszami, 

w przybliżeniu cylindrycznej, i z metalowych okuć zewnętrznych na jej 

końcach. 

Izolator 

kompozytowy 

Izolator wykonany co najmniej z dwóch elementów izolacyjnych, to jest 

z rdzenia i osłony, wyposażony w metalowe okucia. 

Izolator 

kompozytowy 

wsporczy 

Izolator składający się z przenoszącego obciążenia pełnego rdzenia 

izolacyjnego o kształcie cylindrycznym, osłony i elementów mocujących, 

trwale połączonych z rdzeniem izolacyjnym; jest przeznaczony do 

przenoszenia obciążeń zginających, rozciągających i ściskających. 

Izolator wsporczy 

liniowy 

Izolator sztywny, w skład którego wchodzi jeden element lub więcej 

elementów izolacyjnych, trwale połączony z metalową stopą, 

a w niektórych przypadkach i z kołpakiem, przeznaczony do sztywnego 

zamocowania na konstrukcji podtrzymującej za pomocą metalowej stopy 

i gwintowanego sworznia lub kilku śrub. 

Klosz Element izolacyjny, wystający z pnia izolatora, wydłużający jego drogę 

upływu; klosz może być z żebrami albo bez żeber 

Łańcuch izolatorów Jeden lub więcej izolatorów wiszących połączonych ze sobą, 

przeznaczonych do przegubowego podtrzymywania przewodów linii 

napowietrznej i naprężanych głównie rozciągająco. 

Łańcuch izolatorów 

z osprzętem 

Jeden lub więcej izolatorów wiszących połączonych odpowiednio ze sobą 

wraz z osprzętem łączącym i ochronnym wymaganym w eksploatacji. 

Materiały HTM 

(hydrophobicity 

transfer materials) 

Materiały polimerowe posiadające zdolność przemieszczania niskiej 

zwilżalności do warstwy zabrudzeń powierzchniowych. 

Mieszaniny na bazie 

elastomerów 

Kompozycje elastomeru silikonowego i elastomeru EPDM (etylenowo-

propylenowodianowy) o zwilżalności (podczas eksploatacji) zbliżonej do 

EPDM. 

Należy, powinien Słowa należy lub powinien należy rozumieć jako musi lub wymaga się. 

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

Napięcie średnie (SN) Napięcie wyższe od 1 kV i niższe od 110 kV. 

Napięcie wysokie 

(WN) 

Napięcie 110 kV. 
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Napięcie udarowe 

wytrzymywane 

Największa wartość szczytowa napięcia udarowego określonego kształtu 

i biegunowości, która nie powoduje przebicia w określonych warunkach 

badania. 

Napięcie 

wytrzymywane o 

częstotliwości 

sieciowej 

Wartość skuteczna napięcia sinusoidalnego o częstotliwości sieciowej, 

która nie powoduje przebicia w określonych warunkach badania. 

Napięcie znamionowe 

izolacji 

Napięcie znamionowe izolacji obwodu zestawu, do której są odniesione 

napięcia probiercze próby napięciowej i odstępy izolacyjne 

powierzchniowe. 

Obciążenie niszczące Największe obciążenie osiągnięte na izolatorze w określonych warunkach 

próby. 

Obciążenie w 

badaniach wyrobu 

(RTL) 

Obciążenie, któremu poddaje się każdy kompletny izolator podczas 

mechanicznej próby wyrobu. 

Okucie; element 

mocujący 

Integralny element składowy izolatora lub ukształtowana jego część, 

przeznaczona do połączenia izolatora z konstrukcją nośną lub 

z przewodem, osprzętem lub z innym izolatorem. 

Osłona (rdzenia 

kompozytowego) 

Zewnętrzny element izolacyjny izolatora kompozytowego, który zapewnia 

konieczną (niezbędną) drogę upływu i chroni rdzeń przed wpływami 

środowiska. 

Pień izolatora Główny element izolacyjny izolatora, na którym znajdują się klosze. 

Rdzeń (izolatora 

kompozytowego) 

Główny element izolacyjny izolatora, od którego zależą jego właściwości 

mechaniczne. 

Rdzeń 

szkłoepoksydowy 

(izolatora 

kompozytowego) 

Główny element izolacyjny i konstrukcyjny kompozytowego izolatora 

liniowego wykonany z impregnowanego żywicą włókna szklanego. 

Strefa łączenia Obszar, w którym obciążenie mechaniczne przenosi się między częścią 

izolacyjną a elementem mocującym (okuciem). 

Wartość znamionowa Wartość liczbowa danej wielkości, przypisana na ogół przez wytwórcę 

w celu określenia warunków pracy izolatora. 

Włókno szklane Włókno w postaci przędzy lub pojedynczej długiej nici otrzymywane ze 

stopionego szkła o specjalnie dobranym składzie chemicznym. 

Złącze Część elementu mocującego (okucia), która przenosi obciążenie między 

izolatorem a zewnętrznym osprzętem. 

Znamionowe 

obciążenie 

rozciągające (SML, 

STL) 

Obciążenie rozciągające, które izolator wytrzymuje w określonych 

warunkach próby. 

Znamionowe 

obciążenie zginające 

(SCL) 

Obciążenie zginające, które izolator może wytrzymać w określonych 

warunkach próby. 
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5 Regulacje zewnętrzne i wewnętrzne 

5.1 Regulacje zewnętrzne 

5.1.1 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087 

z późniejszymi zmianami). 

5.1.2 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U.2007.155.1089). 

5.1.3 Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. 

w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do sprzętu 

elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Dz.U. UE 

L 2006.374.10). 

5.1.4 PN-EN 50341-1:2005+A1:2010 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu 

przemiennego powyżej 45 kV - Część 1: Wymagania ogólne - Specyfikacje wspólne. 

5.1.5 PN-EN 50341-2:2002+AC:2007 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu 

przemiennego powyżej 45 kV - Część 2: Wykaz normatywnych warunków krajowych 

(oryg.). 

5.1.6 PN-EN 50341-3:2002+AC:2006+AC:2007+AC:2009 Elektroenergetyczne linie napowietrzne 

prądu przemiennego powyżej 45 kV - Część 3: Zbiór normatywnych warunków krajowych 

5.1.7 PN-EN 50341-3-22:2010 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego 

powyżej 45 kV - Część 3: Zbiór normatywnych warunków krajowych - Polska wersja 

EN 50341-3-22:2001. 

5.1.8 PN-EN 50423-1:2007 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego 

powyżej 1 kV do 45 kV włącznie - Część 1: Wymagania ogólne - Specyfikacje wspólne. 

5.1.9 PN-EN 50423-2:2005 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego 

powyżej 1 kV do 45 kV włącznie - Część 2: Wykaz normatywnych warunków krajowych 

(oryg.). 

5.1.10 PN-EN 50423-3:2005+AC:2006+AC:2009 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu 

przemiennego powyżej 1 kV do 45 kV włącznie - Część 3: Zbiór normatywnych warunków 

krajowych (oryg.) 

5.1.11 PN-EN 60060-1:2011 Wysokonapięciowa technika probiercza – Część 1: Ogólne definicje 

i wymagania probiercze (oryg.). 

5.1.12 PN-EN 60071-1:2008+A1:2010 (oryg.) Koordynacja izolacji – Definicje, zasady i reguły. 

5.1.13 PN-EN 60168:1999+A2:2002 Badania izolatorów wsporczych wnętrzowych 

i napowietrznych ceramicznych lub szklanych do sieci o znamionowym napięciu powyżej 

1000 V. 

5.1.14 PN-EN 60383-1:2005 Izolatory do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 

1 kV – Część 1: Ceramiczne i szklane izolatory do sieci prądu przemiennego – Definicje, 

metody badań i kryteria oceny wyników. 

5.1.15 PN-EN 60437:2007 Badania zakłóceń radioelektrycznych emitowanych przez izolatory 

wysokonapięciowe. 

5.1.16 PN-EN 60672-1:2010 Ceramiczne i szklane materiały elektroizolacyjne - Część 1: Definicje 

i klasyfikacja. 

5.1.17 PN-EN 60672-2:2002 Materiały izolacyjne ceramiczne i szklane - Część 2: Metody badań 

(oryg.). 

5.1.18 PN-EN 60672-3:2002 Materiały izolacyjne ceramiczne i szklane - Część 3: Wymagania 

techniczne dla poszczególnych materiałów (oryg.). 
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5.1.19 PN-EN 60695-11-10:2002+A1:2005 Badanie zagrożenia ogniowego - Część 11-10: 

Płomienie probiercze - Metody badania płomieniem probierczym 50 W przy poziomym 

i pionowym ustawieniu próbki. 

5.1.20 PN-EN 60721-1:2002 Klasyfikacja warunków środowiskowych – Część 1: Czynniki 

środowiskowe i ich ostrości (oryg.). 

5.1.21 PN-EN 61109:2010 Izolatory do linii napowietrznych - Kompozytowe izolatory wiszące do 

sieci prądu przemiennego o znamionowym napięciu powyżej 1 000 V - Definicje, metody 

badań i kryteria oceny. 

5.1.22 PN-EN 61466-1:1999 Izolatory kompozytowe wiszące do linii napowietrznych 

o znamionowym napięciu powyżej 1000 V - Znormalizowane klasy wytrzymałości i rodzaje 

złączy. 

5.1.23 PN-EN 61466-2:2002 Izolatory kompozytowe wiszące do linii napowietrznych 

o znamionowym napięciu powyżej 1000 V - Część 2: Wymiary i właściwości elektryczne. 

5.1.24 PN-EN 61467:2012 Izolatory do linii napowietrznych - Łańcuchy izolatorów z osprzętem 

i bez osprzętu do linii prądu przemiennego o znamionowym napięciu powyżej 1 000 V - 

Badania łukiem elektrycznym prądu przemiennego. 

5.1.25 PN-EN 61952:2010 Izolatory do linii napowietrznych - Kompozytowe wsporcze izolatory 

liniowe do sieci prądu przemiennego o znamionowym napięciu powyżej 1000 V - 

Definicje, metody badań i kryteria oceny. 

5.1.26 PN-EN 62217:2007 Wnętrzowe i napowietrzne izolatory polimerowe na znamionowe 

napięcie powyżej 1000 V – Ogólne definicje, metody badań i kryteria oceny wyników. 

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

zanurzeniową - Wymagania i metody badań. 

5.1.28 PN-EN ISO 14713-1:2010 Powłoki cynkowe – Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony 

przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza – Część 1: Zasady ogólne dotyczące 

projektowania i odporności korozyjnej (oryg.). 

5.1.29 PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodności - Deklaracja zgodności składana przez 

dostawcę - Część 1: Wymagania ogólne. 

5.1.30 PN-IEC 383-2:1997+Ap1:2002 Izolatory do linii napowietrznych o znamionowym napięciu 

powyżej 1000 V – Łańcuchy izolatorów i łańcuchy izolatorów z osprzętem do sieci prądu 

przemiennego – Definicje, metody badań i kryteria doboru. 

5.1.31 PN-IEC 60471:2006 Wymiary złączy widlasto-uchatych w ogniwach łańcucha izolatorów. 

5.1.32 PN-IEC 60720:2003 Właściwości wsporczych izolatorów liniowych. 

5.1.33 PN-E-02051:2002 Izolatory elektroenergetyczne – Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia. 

5.1.34 PN-E-05118:1977+A1:1998+Az1:1998 Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne - 

Elektroenergetyczne linie i stacje wysokiego napięcia - Dopuszczalny poziom zakłóceń - 

Ogólne wymagania i badania terenowe. 

5.1.35 PN-E-06303:1998 Narażenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór izolatorów do 

warunków zabrudzeniowych. 

5.1.36 PN-E-06313:1988 Dobór izolatorów liniowych i stacyjnych pod względem wytrzymałości 

mechanicznej (norma wycofana w 2007 r. bez zastąpienia). 

5.1.37 PN-E-30000:1992 Izolatory elektroenergetyczne - Spoiwa - Ogólne wymagania i badania 

5.1.38 PN-E-91030-1:1996 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe - Izolatory ceramiczne 

- Wymagania i badania. 

5.1.39 PN-E-91030-2:1997 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe - Izolatory ceramiczne 

- Izolatory liniowe. 
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5.1.40 PN-E-91040:1990 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe - Izolatory liniowe 

stojące pniowe LWP.   

5.2 Regulacje wewnętrzne 

5.2.1 Proces „Opracowanie standardów /specyfikacji technicznej urządzeń”. 

5.2.2 Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR SA. 

6 Wymagania 

6.1 Wymagania ogólne 
6.1.1 Wszystkie izolatory liniowe wsporcze i wiszące WN, SN i nn stanowiące przedmiot 

zamówienia powinny być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy 

licząc od daty dostawy. 

6.1.2 Dostawca ma gwarantować jakość i zgodność z dokumentami odniesienia izolatorów 

liniowych wsporczych i wiszących. Okres gwarancji izolatorów nie może być krótszy niż 

5 lat. 

6.1.3 Dostawca ma zapewnić udział izolatorów liniowych wsporczych i wiszących pochodzących 

z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska 

zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, na poziomie nie niższym niż 

50 %. 

6.1.4 Liniowe izolatory wsporcze i wiszące WN, 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. 

6.1.5 Izolatory wiszące WN maja być porcelanowe długopniowe lub kompozytowe.  

6.1.6 Izolatory wsporcze SN mają być porcelanowe ze szkliwem lub kompozytowe, izolatory 

wiszące SN mają być kompozytowe. 

6.1.7 Izolatory liniowe nn mają być porcelanowe. 

6.1.8 Izolatory wiszące WN i SN powinny być przystosowane do dotychczas stosowanego 

osprzętu sieciowego lub innego o takich samych wymiarach i nie gorszych parametrach. 

6.1.9 Poziom zakłóceń radioelektrycznych emitowanych przez izolatory WN wyznaczony 

zgodnie z normą PN-EN 60437:2007 Badania zakłóceń radioelektrycznych emitowanych 

przez izolatory wysokonapięciowe nie może przekroczyć poziomu określonego w normie 

PN-E-05118:1977 + Az1:1998 Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne - 

Elektroenergetyczne linie i stacje wysokiego napięcia - Dopuszczalny poziom zakłóceń - 

Ogólne wymagania i badania terenowe. 

6.1.10 Izolatory porcelanowe WN o znanych charakterystykach zabrudzeniowych dobierać do 

stref zabrudzeniowych na podstawie charakterystyki zabrudzeniowej. W przypadku braku 

charakterystyki zabrudzeniowej izolatory dobierać na podstawie dróg upływu.  

Izolatory kompozytowe WN i SN oraz porcelanowe SN dobierać do stref zabrudzeniowych 

na podstawie dróg upływu. 

Dobór izolatorów dla stref zabrudzeniowych wg normy PN-E-06303 Narażenie 

zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór izolatorów do warunków zabrudzeniowych. 

6.1.11 Zakres temperatur otoczenia w czasie pracy izolatorów: od -40
○
C do +40

○
C. 
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6.1.12 ENERGA-OPERATOR SA zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prób kontrolno-

odbiorczych zgodnie z przedmiotowymi normami oraz audytów pod katem oceny  jakości 

procesu i produkowanych wyrobów w fabryce producenta w dowolnym terminie. 

6.2 Wymagania techniczne dla izolatorów porcelanowych WN i SN 
6.2.1 Izolatory porcelanowe WN i SN muszą być wykonane z wysokoglinowej porcelany 

elektrotechnicznej C130 ze szkliwem wykonanej zgodnie z normami PN-EN 60672-1:2010 

Ceramiczne i szklane materiały elektroizolacyjne - Część 1: Definicje i klasyfikacja, 

PN-EN 60672-3:2002 Materiały izolacyjne ceramiczne i szklane - Część 3: Wymagania 

techniczne dla poszczególnych materiałów (oryg.). 

6.2.2 Okucia izolatorów porcelanowych wsporczych liniowych SN mają być wykonane ze stopu 

aluminium lub jako odlewy z żeliwa sferoidalnego lub ciągliwego cynkowane metodą 

zanurzeniową zgodnie z normą PN-EN ISO 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na 

wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową - Wymagania i metody badań. 

6.2.3 Okucia izolatorów porcelanowych wiszących: WN -  ze złączami widlasto-uchatymi 

(z uchem widlastym lub uchem płaskim) lub gniazdowymi, SN - ze złączami widlasto-

uchatymi (z uchem widlastym lub uchem płaskim) lub uchatymi (ucho owalne), mają być 

wykonane jako odlewy z żeliwa sferoidalnego lub ciągliwego cynkowane metodą 

zanurzeniową zgodnie z normą PN-EN ISO 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na 

wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową - Wymagania i metody badań. 

6.2.4 Okucia wiszących izolatorów porcelanowych WN mają być połączone z częścią izolacyjną 

metodą klinowania przy pomocy spoiwa metalicznego (stopu ołowiu z antymonem), 

a okucia wsporczych izolatorów porcelanowych przy pomocy spoiwa siarkowego. Spoiwo 

ma być wykonane zgodnie z PN-E-30000:1992 Izolatory elektroenergetyczne - Spoiwa - 

Ogólne wymagania i badania. 

6.2.5 Izolatory porcelanowe wsporcze SN muszą spełniać wymagania normy 

PN-EN 60383-1:2005 Izolatory do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 

1 kV – Część 1: Ceramiczne i szklane izolatory do sieci prądu przemiennego – Definicje, 

metody badań i kryteria oceny wyników oraz PN-IEC 60720:2003 Właściwości wsporczych 

izolatorów liniowych lub PN-E-91040:1990 Elektroenergetyczne izolatory 

wysokonapięciowe. Izolatory liniowe stojące pniowe LWP. 

6.2.6 Izolatory porcelanowe wiszące WN muszą posiadać właściwości zgodnie z normą 

PN-EN 60383-1:2005 Izolatory do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 

1 kV – Część 1: Ceramiczne i szklane izolatory do sieci prądu przemiennego – Definicje, 

metody badań i kryteria oceny wyników. 

6.2.7 Łańcuchy izolatorów porcelanowych wiszących WN i SN muszą spełniać wymagania normy 

PN-IEC 383-2:1997+Ap1:2002 Izolatory do linii napowietrznych o znamionowym napięciu 

powyżej 1000 V – Łańcuchy izolatorów i łańcuchy izolatorów z osprzętem do sieci prądu 

przemiennego – Definicje, metody badań i kryteria doboru. 

6.2.8 Łańcuchy izolatorów porcelanowych wiszących WN mają być niezawodne w eksploatacji 

zgodnie z kryteriami oceny normy PN-EN 61467:2012 Izolatory do linii napowietrznych - 

Łańcuchy izolatorów z osprzętem i bez osprzętu do linii prądu przemiennego 

o znamionowym napięciu powyżej 1000 V - Badania łukiem elektrycznym prądu 

przemiennego dla parametrów łuku elektrycznego - tablica 2 ww normy, Isys = 30 kA, 

6.2.9 Izolatory porcelanowe wsporcze liniowe SN mają posiadać następujące parametry: 

a) wymiary: 

− maksymalna znamionowa średnica części izolacyjnej (średnica klosza) – 170 mm, 
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− trzon lub centralny otwór gwintowany w okuciu dolnym – M20, M24 

b) znamionowa droga upływu dla II strefy zabrudzeniowej dla linii o napięciu 15 i 20 kV – 

nie mniej niż 480 mm, 

c) znamionowa droga upływu dla III strefy zabrudzeniowej dla linii o napięciu 15 i 20 kV – 

nie mniej niż 600 mm, 

d) właściwości mechaniczne - znamionowe obciążenie zginające – nie mniej niż 8 kN dla 

linii o napięciu 15 i 20 kV, 

e) właściwości elektryczne: 

− znamionowe napięcie wytrzymywane piorunowe na sucho nie mniej niż 125 kV -
dla linii o napięciu 15 i 20 kV, 

− znamionowe napięcie wytrzymywane przemienne o  częstotliwości sieciowej, 

w deszczu (1-minutowe) nie mniej niż 50 kV - dla linii o napięciu 15 i 20 kV, 

6.2.10 Izolatory porcelanowe wiszące WN mają posiadać następujące parametry: 

a) wymiary: 

− długość montażowa izolatora – w zakresie 1085 – 1275 mm, 

− odległość izolacyjna (odstęp izolacyjny) – w zakresie 915-1060 mm, 

− maksymalna znamionowa średnica części izolacyjnej (średnica klosza) – 175 mm, 

− maksymalna średnica pnia – 75 mm, 

b) znamionowa droga upływu – dobór wg charakterystyki zabrudzeniowej lub nie mniej 

niż 2460 mm dla II strefy zabrudzeniowej, 

c) znamionowa droga upływu – dobór wg charakterystyki zabrudzeniowej lub nie mniej 

niż 3075 mm dla III strefy zabrudzeniowej, 

d) właściwości mechaniczne: 

− znamionowa wytrzymałość na rozciąganie – nie mniej niż 100 kN, 

− rozciągające obciążenie probiercze w badaniach wyrobu – nie mniej niż 80 kN, 

e) właściwości elektryczne: 

− znamionowe napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe na sucho – nie mniej  

niż 550 kV, 

− znamionowe napięcie wytrzymywane przemienne o częstotliwości sieciowej, 

w deszczu (1-minutowe) – nie mniej niż 230 kV, 

6.2.11 Oznakowanie izolatorów porcelanowych wsporczych SN oraz porcelanowych wiszących 

SN i WN: 

a) wszystkie znaki oraz napisy (wyłącznie w języku polskim), powinny być wykonane  

w sposób trwały, zapewniający czytelność w czasie całego okresu eksploatacji, 

b) na każdym izolatorze powinna być umieszczona trwała i czytelna cecha zawierająca co 

najmniej: 

− nazwę lub znak fabryczny wytwórcy, 

− miesiąc lub nr tygodnia i rok wykonania (co najmniej dwie ostatnie cyfry roku), 

− wyróżnik oznaczenia izolatora, 

6.3 Wymagania techniczne dla izolatorów kompozytowych WN i SN 
6.3.1 Izolatory kompozytowe wsporcze SN i wiszące WN i SN składające się: 

ze szkłoepoksydowego rdzenia, wykonanego z włókna szklanego E-CR zewnętrznej osłony 

z kloszami, wykonanej z gumy silikonowej HCR lub LSR i metalowych okuć. Proces 

wytłaczania gumy silikonowej powinien gwarantować wulkanizację  pomiędzy rdzeniem 

a osłoną. 
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6.3.2 Okucia izolatorów kompozytowych wiszących WN -  ze złączami widlasto-uchatymi 

(z uchem widlastym lub uchem płaskim) lub gniazdowymi, SN - ze złączami widlasto-

uchatymi (z uchem widlastym lub uchem płaskim) lub uchatymi (uchem owalnym), mają 

być wykonane jako stalowe odkuwki cynkowane metodą zanurzeniową zgodnie z normą 

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

zanurzeniową - Wymagania i metody badań. 

6.3.3 Okucia izolatorów kompozytowych wiszących WN i SN mają być połączone z rdzeniem 

metodą zaciskania współosiowego na rdzeniu. Miejsce obszaru krytycznego izolatora 

(powierzchnie graniczne) tj. połączenia okucia z rdzeniem, ma posiadać dodatkowe 

zabezpieczenia przed zjawiskiem pękania rdzenia na skutek korozji kwasowej lub 

penetracji wilgoci w postaci  np. osłony z gumy silikonowej lub silikonu metastabilnego. 

6.3.4 Izolatory kompozytowe wsporcze liniowe SN muszą spełniać wymagania norm  

PN-EN 62217:2007 Wnętrzowe i napowietrzne izolatory polimerowe na znamionowe 

napięcie powyżej 1000 V – Ogólne definicje, metody badań i kryteria oceny wyników oraz 

PN-EN 61952:2010 Izolatory do linii napowietrznych - Kompozytowe wsporcze izolatory 

liniowe do sieci prądu przemiennego o znamionowym napięciu powyżej 1000 V - 

Definicje, metody badań i kryteria oceny. 

6.3.5 Izolatory kompozytowe wiszące WN i SN muszą spełniać wymagania norm:  

PN-EN 62217:2007 Wnętrzowe i napowietrzne izolatory polimerowe na znamionowe 

napięcie powyżej 1000 V – Ogólne definicje, metody badań i kryteria oceny wyników, 

PN-EN 61109:2010 Izolatory do linii napowietrznych - Kompozytowe izolatory wiszące do 

sieci prądu przemiennego o znamionowym napięciu powyżej 1 000 V - Definicje, metody 

badań i kryteria oceny, PN-EN 61466-1:1999 Izolatory kompozytowe wiszące do linii 

napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1000 V - Znormalizowane klasy 

wytrzymałości i rodzaje złączy oraz PN-EN 61466-2:2002 Izolatory kompozytowe wiszące 

do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1000 V - Część 2: Wymiary 

i właściwości elektryczne. 

6.3.6 Łańcuchy izolatorów kompozytowych wiszących WN muszą być niezawodne 

w eksploatacji zgodnie z kryteriami oceny normy PN-EN 61467:2012 Izolatory do linii 

napowietrznych - Łańcuchy izolatorów z osprzętem i bez osprzętu do linii prądu 

przemiennego o znamionowym napięciu powyżej 1 000 V - Badania łukiem elektrycznym 

prądu przemiennego dla parametrów łuku elektrycznego – tablica 2 ww normy, 

Isys = 30 kA, 

6.3.7 Izolatory kompozytowe wiszące SN muszą być niezawodne w eksploatacji zgodnie 

z kryteriami oceny normy PN-EN 61467:2012 Izolatory do linii napowietrznych - Łańcuchy 

izolatorów z osprzętem i bez osprzętu do linii prądu przemiennego o znamionowym 

napięciu powyżej 1 000 V - Badania łukiem elektrycznym prądu przemiennego dla 

parametrów łuku elektrycznego In = 12 kA w czasie 0,1 s. 

6.3.8 Izolatory kompozytowe wsporcze SN mają posiadać następujące parametry: 

a) wymiary: 

− maksymalna znamionowa średnica części izolacyjnej (średnica klosza) – 145 mm, 

− minimalna grubość osłony izolacyjnej na rdzeniu 3 mm, 

b) klasa palności osłony rdzenia – V0, 

c) znamionowa droga upływu dla II strefy zabrudzeniowej dla linii o napięciu 15 i 20 kV – 

nie mniej niż 480 mm, 

d) znamionowa droga upływu dla III strefy zabrudzeniowej dla linii o napięciu 15 i 20 kV – 

nie mniej niż 600 mm, 
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e) właściwości mechaniczne: 

− znamionowe obciążenie zginające (SCL) – nie mniej niż 12 kN dla linii o napięciu 

15 i 20 kV, 

− rozciągające obciążenie probiercze w badaniach wyrobu – co najmniej 50% 

znamionowego obciążenia rozciągającego (STL) lub 5 kN w zależności od tego 

które jest wyższe. 

f) właściwości elektryczne: 

− znamionowe napięcie wytrzymywane piorunowe na sucho nie mniej niż 125 kV -
dla linii o napięciu 15 i 20 kV, 

− znamionowe napięcie wytrzymywane przemienne o  częstotliwości sieciowej, 

w deszczu (1-minutowe) nie mniej niż 50 kV - dla linii o napięciu 15 i 20 kV, 

6.3.9 Izolatory kompozytowe wiszące WN mają posiadać następujące parametry: 

a) wymiary: 

− długość montażowa izolatora – w zakresie 1085 – 1275 mm, 

− maksymalna znamionowa średnica części izolacyjnej (średnica klosza) – 175 mm, 

− minimalna grubość osłony izolacyjnej na rdzeniu 3 mm, 

b) klasa palności osłony rdzenia – V0, 

c) znamionowa droga upływu – dobór wg charakterystyki zabrudzeniowej lub nie mniej 

niż 2460 mm dla II strefy zabrudzeniowej, 

d) znamionowa droga upływu – dobór wg charakterystyki zabrudzeniowej lub nie mniej 

niż 3075 mm dla III strefy zabrudzeniowej, 

e) zabrudzeniowej, 

f) właściwości mechaniczne: 

− znamionowe obciążenie mechaniczne (SML) – nie mniej niż 120 kN, 

− rozciągające obciążenie probiercze w badaniach wyrobu RTL – nie mniej niż 60 kN, 

− odporność na obciążenia zmienne – pozytywna ocena wg kryterium głównego lub 

kryterium uproszczonego, 

g) właściwości elektryczne: 

− znamionowe napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe na sucho – nie mniej 

niż 450 kV dla izolatorów o długości montażowej do 1100 mm i nie mniej niż 

550 kV dla izolatorów o długości montażowej powyżej 1100 mm, 

− znamionowe napięcie wytrzymywane przemienne o częstotliwości sieciowej, 

w deszczu (1-minutowe) – nie mniej niż 230 kV, 

6.3.10 Izolatory kompozytowe wiszące SN mają posiadać następujące parametry: 

a) wymiary: 

− długość montażowa:  

• 515 mm, 635 mm dla okuć ze złączami uchatymi (EE), 

• 400 mm, 520 mm dla okuć ze złączami widlasto-uchatymi (CT), 

− maksymalna znamionowa średnica części izolacyjnej (średnica klosza) – 170 mm, 

− minimalna grubość osłony izolacyjnej na rdzeniu 3 mm, 

b) klasa palności osłony rdzenia – V0, 

c) znamionowa droga upływu dla II strefy zabrudzeniowej dla linii o napięciu 15 i 20 kV – 

nie mniej niż 480 mm, 

d) znamionowa droga upływu dla III strefy zabrudzeniowej dla linii o napięciu 15 i 20 kV – 

nie mniej niż 600 mm, 
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e) właściwości mechaniczne: 

− znamionowe obciążenie mechaniczne (SML) – nie mniej niż 70 kN, 

− rozciągające obciążenie probiercze w badaniach wyrobu – nie mniej niż 35 kN, 

f) właściwości elektryczne: 

− znamionowe napięcie wytrzymywane piorunowe na sucho – nie mniej niż 170 kV, 

− znamionowe napięcie wytrzymywane przemienne o  częstotliwości sieciowej, 

w deszczu (1-minutowe) – nie mniej niż 70 kV, 

6.3.11 Oznakowanie: 

a) wszystkie znaki oraz napisy (wyłącznie w języku polskim), powinny być wykonane  

w sposób trwały, zapewniający czytelność w czasie całego okresu eksploatacji,  

b) na każdym izolatorze kompozytowym powinna być umieszczona trwała i czytelna 

cecha zawierająca co najmniej: 

− nazwę lub znak fabryczny wytwórcy, 

− miesiąc lub nr tygodnia i rok wykonania (co najmniej dwie ostatnie cyfry roku), 

− wartość znamionowego obciążenia mechanicznego (SML), dotyczy tylko 

izolatorów kompozytowych, 

− wyróżnik oznaczenia izolatora, 

− numer izolatora (dotyczy tylko izolatorów WN), 

6.3.11. Badania kontrolno-odbiorcze izolatorów kompozytowych wiszących. 

W ramach badań kontrolno-odbiorczych, z partii izolatorów kompozytowych wiszących WN 

przeznaczonej do odbioru ENERGA-OPERATOR SA może losowo wybrać: 4 izolatory (dla 

dostaw od 300 do 2000 sztuk), 8 izolatorów (dla dostaw od 2000 do 5000 sztuk) lub 12 (dla 

dostaw od 5000 do 10000 sztuk) i poddać je próbie dyfuzji wody oraz próbie napięciem 

udarowym o stromym czole, przy czym stromość narastania nie może być mniejsza niż 

4 MV/µs, zgodnie z normami: PN-EN 61109:2010 Izolatory do linii napowietrznych - 

Kompozytowe izolatory wiszące do sieci prądu przemiennego o znamionowym napięciu 

powyżej 1 000 V - Definicje, metody badań i kryteria oceny oraz 

PN-EN 62217:2007 Wnętrzowe i napowietrzne izolatory polimerowe na znamionowe 

napięcie powyżej 1000 V – Ogólne definicje, metody badań i kryteria oceny wyników. 

W ramach badań kontrolno-odbiorczych, z partii izolatorów kompozytowych wiszących WN 

i SN przeznaczonej do odbioru ENERGA-OPERATOR SA może losowo wybrać 2 izolatory 

i poddać je próbie odporności na zmienne obciążenia mechaniczne o charakterze cyklicznym, 

która będzie polegać na wykonaniu 1 mln cykli o częstotliwości 7 Hz, amplitudzie obciążenia 

25% obciążenia średniego (statycznego)(Fm) i obciążeniu maksymalnemu 60% znamionowego 

obciążenia mechanicznego izolatora (SML). Izolatory powinny otrzymać pozytywną ocenę wg 

kryterium głównego lub kryterium uproszczonego, opracowanego przez Instytut Energetyki 

w Warszawie.  

Badania kontrolno-odbiorcze będą wykonane na koszt ENERGA-OPERATOR SA 

w laboratorium wskazanym przez ENERGA-OPERATOR SA. Dostawca zostanie poinformowany 

o terminie wykonania prób i o możliwości uczestniczenia w badaniach. W przypadku 

negatywnych wyników badań kontrolno-odbiorczych ENERGA-OPERATOR SA ma prawo 

odstąpić od zakupu izolatorów będących przedmiotem zamówienia oraz kosztami badania 

obciążyć Dostawcę. 
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6.4 Wymagania techniczne dla izolatorów nn 
6.4.1 Izolatory porcelanowe nn muszą być wykonane z wysokoglinowej porcelany 

elektrotechnicznej C130 ze szkliwem białym, brązowym lub zielonym, wykonanej zgodnie 

z normami PN-EN 60672-1:2010 Ceramiczne i szklane materiały elektroizolacyjne - Część 

1: Definicje i klasyfikacja, PN-EN 60672-3:2002 Materiały izolacyjne ceramiczne i szklane - 

Część 3: Wymagania techniczne dla poszczególnych materiałów (oryg.). 

6.4.2 Izolatory porcelanowe nn liniowe stojące typu N80, N80/2, N95, N95/2, mają być tak 

wykonane, aby umożliwić ich montaż na trzonach hakowych THS. 

6.4.3  Izolatory porcelanowe nn liniowe szpulowe typu S80/2 oraz S115/2 mają być tak 

wykonane aby umożliwić ich montaż na szeklach–ramkach TKS. 

6.4.4 Izolatory porcelanowe nn muszą posiadać właściwości zgodne normą 

z PN-E-91030-1:1996 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe - Izolatory 

ceramiczne - Wymagania i badania oraz PN-E-91030-2:1997 Elektroenergetyczne izolatory 

niskonapięciowe - Izolatory ceramiczne - Izolatory liniowe. 

6.4.5 Izolatory porcelanowe nn mają posiadać następujące parametry: 

a) znamionowe napięcie probiercze  przemienne 50 Hz pod deszczem (Uprd) – 10 kV, 

b) znamionowa wytrzymałość izolatorów na zginanie: 

− typu N80, N80/2, S80/2 – 10 kN, 

− typu N95, N95/2 – 12,5 kN, 

− typu S115/2 – 18 kN, 

6.4.6 Oznakowanie: 

a) wszystkie znaki oraz napisy (wyłącznie w języku polskim), powinny być wykonane  

w sposób trwały, zapewniający czytelność w czasie całego okresu eksploatacji, 

b) na każdym izolatorze, powinna być umieszczona trwała i czytelna cecha zawierająca co 

najmniej: 

− znak wytwórcy, 

− oznaczenie izolatora, 

− dwie ostatnie cyfry roku produkcji. 

6.5 Wymagana dokumentacja techniczna 
6.5.1 Dokumentacja techniczna musi być napisana w języku polskim lub przetłumaczona na 

język polski. 

6.5.2 Dokumentacja techniczna powinna zawierać m.in. karty katalogowe z podstawowymi 

danymi technicznymi, rysunki gabarytowe.  

6.5.3 Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań technicznych: 

a) kopie certyfikatów zgodności, poświadczonych za zgodność z oryginałem, badania 

(próby) konstrukcyjnego i/lub typu z niżej wymienionymi normami: 

− izolatory porcelanowe wsporcze SN - PN-EN 60383-1:2005 Izolatory do linii 

napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1 kV – Część 1: Ceramiczne 

i szklane izolatory do sieci prądu przemiennego – Definicje, metody badań 

i kryteria oceny wyników oraz PN-IEC 60720:2003 Właściwości wsporczych 

izolatorów liniowych lub PN-E-91040:1990 Elektroenergetyczne izolatory 

wysokonapięciowe. Izolatory liniowe stojące pniowe LWP. 

− izolatory kompozytowe wsporcze SN - PN-EN 62217:2007 Wnętrzowe 

i napowietrzne izolatory polimerowe na znamionowe napięcie powyżej 1000 V – 

Ogólne definicje, metody badań i kryteria oceny wyników oraz 
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PN-EN 61952:2010 Izolatory do linii napowietrznych - Kompozytowe wsporcze 

izolatory liniowe do sieci prądu przemiennego o znamionowym napięciu 

powyżej 1000 V - Definicje, metody badań i kryteria oceny, 

− izolatory porcelanowe wiszące WN - PN-EN 60383-1:2005 Izolatory do linii 

napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1 kV – Część 1: Ceramiczne 

i szklane izolatory do sieci prądu przemiennego – Definicje, metody badań 

i kryteria oceny wyników,  

− izolatory kompozytowe wiszące WN i SN – PN-EN 61109:2010 Izolatory do linii 

napowietrznych - Kompozytowe izolatory wiszące do sieci prądu przemiennego 

o znamionowym napięciu powyżej 1 000 V - Definicje, metody badań i kryteria 

oceny, PN-EN 61466-1:1999 Izolatory kompozytowe wiszące do linii 

napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1000 V - Znormalizowane 

klasy wytrzymałości i rodzaje złączy, PN-EN 61466-2:2002 Izolatory 

kompozytowe wiszące do linii napowietrznych o znamionowym napięciu 

powyżej 1000 V – Część 2: Wymiary i właściwości elektryczne, 

PN-EN 62217:2007 Wnętrzowe i napowietrzne izolatory polimerowe na 

znamionowe napięcie powyżej 1000 V – Ogólne definicje, metody badań 

i kryteria oceny wyników, 

− łańcuchy izolatorów porcelanowych wiszących WN muszą spełniać wymagania 

normy PN-IEC 383-2:1997+Ap1:2002 Izolatory do linii napowietrznych 

o znamionowym napięciu powyżej 1000 V – Łańcuchy izolatorów i łańcuchy 

izolatorów z osprzętem do sieci prądu przemiennego – Definicje, metody badań 

i kryteria doboru, 

− izolatory porcelanowe liniowe nn - PN-E-91030-1:1996 Elektroenergetyczne 

izolatory niskonapięciowe - Izolatory ceramiczne - Wymagania i badania oraz 

PN-E-91030-2:1997 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe - Izolatory 

ceramiczne - Izolatory liniowe, 

b) kopie protokołów badań specjalnych lukiem elektrycznym zgodnie z normą 

PN-EN 61467:2012 Izolatory do linii napowietrznych - Łańcuchy izolatorów 

z osprzętem i bez osprzętu do linii prądu przemiennego o znamionowym napięciu 

powyżej 1 000 V - Badania łukiem elektrycznym prądu przemiennego - łańcuchy 

izolatorów kompozytowych wiszących WN oraz izolatory kompozytowe wiszące SN 

(dla dostaw od 01 lipca 2013 r.), 

c) kopie protokołów badań zakłóceń radioelektrycznych emitowanych przez izolatory 

porcelanowe i kompozytowe WN (dla dostaw od 1 lipca 2013 r.). 

6.5.4 Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dyrektyw nowego podejścia 

 - deklaracje zgodności producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo 

importera z postanowieniami  Dyrektywy LVD 2006/95/WE (Dz.U UE L 2006.374.10) 

i Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2007.155.1089) – izolatory liniowe niskiego 

napięcia. 

6.5.5 Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań technicznych dostarczane dla 

każdej dostawy: 

− protokół badania (próby) wyrobu dla izolatora (partii izolatorów) porcelanowych 

i kompozytowych WN, 
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− protokół badania (próby) kontrolno-odbiorczego dla wybranych izolatorów (partii 

izolatorów), dla której ENERGA-OPERATOR SA będzie wymagać badania (próby) 

kontrolno-odbiorczego 

Certyfikaty wydane przed datą publikacji ww. norm, w oparciu o normy wówczas obowiązujące, są 

taktowane na równi z certyfikatami poświadczającymi zgodność z ww. normami, do daty 

wskazanej przez jednostkę certyfikującą. 

Certyfikaty muszą być wydane producentowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi przez 

akredytowane jednostki certyfikujące lub notyfikowane w tym zakresie na podstawie badań 

wykonanych w laboratoriach akredytowanych lub notyfikowanych w tym zakresie. ENERGA-

OPERATOR SA zastrzega sobie prawo wglądu w oryginały certyfikatów oraz prawo wglądu do 

raportu badań typu na zgodność z normami. 

Protokoły badania typu wydane producentowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi przed 

datą publikacji ww. norm, w oparciu o normy wówczas obowiązujące, są taktowane na równi 

z protokołami badania typu poświadczającymi zgodność z ww. normami. 

Oceny techniczne wydawane przez akredytowane polskie laboratoria są traktowane na równi 

z protokołem badania typu, do daty wskazanej przez laboratorium. 

Protokoły badania typu zgodnie z normą oraz badania spełnienia przez wyroby innych wymagań 

technicznych muszą być wydane przez laboratoria akredytowane lub notyfikowane w tym 

zakresie. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w oryginały protokołów oraz prawo wglądu 

do raportu 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 

producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela – zgodnie z ustawą z pkt. 5.1.1. 

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

należy sprawdzić aktualny status normy i zastanowić się nad uwzględnieniem ewentualnych 

zmian. 

7 Decyzje 

Decyzja Komórka lub stanowisko podejmujące decyzję 

Zastosowanie rozwiązań innych niż 

ujęte w niniejszej specyfikacji 

Dyrektor Departamentu Zarządzania Usługami – w zakresie 

stosowania innych rozwiązań w sieciach WN. 

Kierownik Biura Zarządzania Eksploatacją – w zakresie 

stosowania innych rozwiązań w sieciach SN i nn. 

 


