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Wstęp 

 

Niniejsze opracowanie określa ogólne wymagania techniczne, stawiane wybranym elementom 
elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej, będącej własnością ENERGA – OPERATOR SA. Obowiązek 
stosowania rozwiązań zawartych w przedmiotowym dokumencie, dotyczy prac projektowych, budowy 
nowych oraz modernizacji istniejących urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.  

NiezaleŜnie od wymagań technicznych zawartych w niniejszym opracowaniu, wszystkie nowobudowane,  
jak i modernizowane urządzenia i instalacje elektroenergetyczne, powinny być zaprojektowane zgodnie  
z zasadami wiedzy technicznej oraz spełniać wymagania obowiązujących przepisów. 

Szczegółowe wymagania techniczne dla wybranych elementów elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej, 
określają specyfikacje techniczne, wykorzystywane przy zamówieniach lub przetargach, które powinny 
uwzględniać wytyczne zawarte w niniejszym opracowaniu. 

Zastosowanie innych rozwiązań niŜ określone w przedmiotowym dokumencie, wymaga indywidualnego 
uzgodnienia z Departamentem Dystrybucji w Centrali i/lub Biurami/Wydziałami Zarządzania Majątkiem 
Sieciowym w Oddziałach. 
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1. Linie napowietrzne 110 kV 

Ze względu na specyfikę tych linii, stosowane rozwiązania powinny uwzględniać: 
a. linie jedno lub wielotorowe, 
b. linie jedno lub wielonapięciowe. 

Zaleca się, aby przy projektowaniu linii napowietrznych, w jak największym stopniu wykorzystywać moŜliwości 
budowy linii wielotorowych i wielonapięciowych. 

W standardowym rozwiązaniu naleŜy stosować: 
a. słupy kratowe, rurowe stalowe lub wirowane, 
b. izolację kompozytową, w zaleŜności od potrzeb moŜliwe jest stosowanie innych rozwiązań  
np. porcelanowe, szklane, 

c. przewody robocze o przekroju nie mniejszym niŜ AFL-6 240 mm2 oraz obciąŜalności prądowej dla 
projektowej temperatury przewodów fazowych w wysokości 80°C; w uzasadnionych technicznie 
przypadkach - przewody wysokotemperaturowe o małym zwisie, 

d. linie światłowodowe skojarzone z przewodem odgromowym lub samonośne podwieszane. 

2. Linie kablowe 110 kV 

Ze względu na specyfikę tych linii, rozwiązania techniczne powinny być uzgadniane indywidualnie. 

3. Stacje napowietrzne 110 kV/SN 

W wykonaniu standardowym w stacji nie powinno przewidywać się stałej obsługi. 

3.1. Rozdzielnia 110 kV 

Pola rozdzielni 110 kV wykonane jako: 
a. „tradycyjne”, gdzie kaŜdy element pola stanowi odrębne urządzenie, 
b. w technice modułowej, 
c. w technice modułowej izolowanej SF6. 

Zaleca się stosowanie oszynowania rurowego, linkowego i konstrukcji stalowych ocynkowanych ogniowo. 

Szafki kablowe na terenie rozdzielni napowietrznej powinny być wykonane jako metalowe z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym, oraz wyposaŜone w układ wentylacji i ogrzewanie zapobiegające skraplaniu się wilgoci. 

Aparatura obwodów wtórnych powinna być zainstalowana w szafach lub na tablicach, w pomieszczeniach 
budynku stacji. Pomieszczenia, w których będzie zainstalowana ww. aparatura muszą spełniać wymogi 
producentów w zakresie temperatury i wilgotności. 

3.1.1. WyposaŜenie pól liniowych 110 kV 

Strona pierwotna 

Aparatura pierwotna w zabudowie wysokiej, składająca się z: 
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a. wyłącznika w wykonaniu napowietrznym z gaszeniem łuku w SF6. Napęd wyłącznika elektryczny  
z zasobnikiem spręŜynowym lub hydraulicznym, wspólny dla wszystkich biegunów, chyba Ŝe warunki 
sieciowe wymagają stosowania automatyki SPZ-tu jednofazowego. WyposaŜony w co najmniej dwie 
cewki wyłączające oraz jedną cewkę załączającą, 

b. odłączników (szynowego i liniowego) z uziemnikiem lub uziemnikami – z poziomym lub pionowym 
układem biegunów; przystosowane do zdalnego sterowania realizowanego napędem elektrycznym, 

c. uziemników – z poziomym lub pionowym układem biegunów, przystosowanych do zdalnego 
sterowania realizowanego napędem elektrycznym, 

d. przekładników napięciowych, prądowych lub napięciowo – prądowych (tzw. kombinowanych)  
w wykonaniu olejowym lub z SF6, z izolacją zewnętrzną kompozytową lub porcelanową. Prąd wtórny, 
moce rdzeni oraz klasy dokładności dostosowane do aparatury pomiarowej i zabezpieczającej, 

e. ograniczników przepięć. 

Strona wtórna 

Zabezpieczenia podstawowe dla linii długiej 

a. zabezpieczenie odległościowe w wykonaniu cyfrowym, o rozruchu impedancyjnym i charakterystykach 
poligonalnych, nie mniej niŜ czterostrefowe z funkcją wydłuŜenia pierwszej strefy współpracującą 
z automatyką SPZ oraz nie mniej niŜ jedna strefa w kierunku wstecznym; wyposaŜone w funkcje 
pobudzenia LRW i załączenia na zwarcie; wyposaŜone w: konfigurowalne we/wy oraz LED; nadzór 
nad ciągłością obwodów prądowych i napięciowych oraz obwodami wyłączającymi. Komunikacja 
lokalna realizowana poprzez panel MMI oraz PC; Obwody zasilacza zabezpieczenia powinny być 
zasilone napięciem pomocniczym stałym podstawowym i rezerwowym. Zabezpieczenie moŜe być 
podłączone na drodze cyfrowej poprzez protokół komunikacyjny lub/i rezerwowo na drodze stykowej  
w zakresie sygnałów podstawowych do stacyjnego systemu nadzoru. Zabezpieczenie powinno być 
podłączone do łącza inŜynierskiego w zakresie rejestracji zakłóceń i zdalnej konfiguracji, 

b. zabezpieczenie odcinkowe (róŜnicowo-wzdłuŜne) - w uzasadnionych przypadkach. 

Zabezpieczenia rezerwowe dla linii długiej 

a. zabezpieczenie ziemnozwarciowe w wykonaniu cyfrowym, o rozruchu prądowym z funkcją 
kierunkową. Co najmniej dwustopniowe z blokadą działania przy uszkodzeniu obwodów 
napięciowych. WyposaŜone w funkcje pobudzenia LRW i załączenia na zwarcie; wyposaŜone  
w: konfigurowalne we/wy oraz LED; nadzór nad obwodami prądowymi i napięciowymi oraz obwodami 
wyłączającymi. Komunikacja lokalna realizowana poprzez panel MMI oraz PC; Zabezpieczenie 
rezerwowe wykonane jako terminal polowy moŜe zastąpić układ lokalnych łączników manewrowych 
do sterowania urządzeniami pierwotnymi pola; Obwody prądowe podłączone do innych niŜ 
zabezpieczenie podstawowe rdzeni zabezpieczeniowych przekładników prądowych i obwodów 
napięciowych w polu linii; Obwody zabezpieczenia powinny być zasilone napięciem pomocniczym 
stałym rezerwowym; moŜe być podłączone na drodze cyfrowej poprzez protokół komunikacyjny lub/i 
rezerwowo na drodze stykowej w zakresie sygnałów podstawowych do stacyjnego systemu nadzoru; 
powinno być podłączone do łącza inŜynierskiego w zakresie rejestracji zakłóceń i zdalnej konfiguracji, 

b. zabezpieczenie odległościowe lub odcinkowe w uzasadnionych przypadkach. 

Zabezpieczenia podstawowe dla linii krótkiej 

a. zabezpieczenie odcinkowe (róŜnicowo-prądowe stabilizowane) w wykonaniu cyfrowym, zainstalowane 
na obu końcach zabezpieczanej linii 110 kV; Komunikacja pomiędzy półkompletami zrealizowana 
poprzez wydzieloną parę światłowodów lub poprzez wydzielone kanały komunikacyjne urządzeń 
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końcowych. WyposaŜone w funkcje pobudzenia LRW i załączenia na zwarcie. WyposaŜone w: 
konfigurowalne we/wy oraz LED; nadzór nad obwodami prądowymi oraz obwodami wyłączającymi. 
Komunikacja lokalna realizowana poprzez panel MMI oraz PC. Obwody prądowe powinny być 
podłączone do innych niŜ zabezpieczenie rezerwowe rdzeni zabezpieczeniowych przekładników 
prądowych i obwodów napięciowych w polu linii. Zabezpieczenie działa na wyłączenie wyłącznika  
w polu oraz pobudzenie automatyki SPZ i LRW. Obwody zasilacza zabezpieczenia powinny być 
zasilone napięciem pomocniczym stałym podstawowym. MoŜe być podłączone na drodze cyfrowej 
poprzez protokół komunikacyjny lub/i rezerwowo na drodze stykowej w zakresie sygnałów 
podstawowych do stacyjnego systemu nadzoru. MoŜe być podłączony do łącza inŜynierskiego  
w zakresie rejestracji zakłóceń i zdalnej konfiguracji. 

Zabezpieczenia rezerwowe dla linii krótkiej 

a. zabezpieczenie odległościowe w wykonaniu cyfrowym, o rozruchu impedancyjnym i charakterystykach 
poligonalnych; nie mniej niŜ czterostrefowe w kierunku podstawowym z funkcją wydłuŜenia 
pierwszej strefy współpracującą z automatyką SPZ oraz nie mniej niŜ jedna strefa w kierunku 
wstecznym. NaleŜy zapewnić pracę współbieŜną zabezpieczeń odległościowych na obu końcach linii. 
WyposaŜone w funkcje pobudzenia LRW i załączenia na zwarcie. WyposaŜone w: konfigurowalne 
we/wy oraz LED; nadzór nad obwodami prądowymi i napięciowymi oraz obwodami wyłączającymi. 
Komunikacja lokalna realizowana poprzez panel MMI oraz PC. Obwody prądowe podłączone  
do rdzeni zabezpieczeniowych przekładników prądowych i obwodów napięciowych w polu linii. 
Zabezpieczenie działa na otwarcie wyłącznika mocy w polu, pobudzenie automatyki SPZ i LRW. 
Obwody zabezpieczenia powinny być zasilone napięciem pomocniczym stałym rezerwowym. MoŜe 
być podłączone na drodze cyfrowej poprzez protokół komunikacyjny oraz rezerwowo na drodze 
stykowej w zakresie sygnałów podstawowych do stacyjnego systemu nadzoru. MoŜe być podłączony 
do łącza inŜynierskiego w zakresie rejestracji zakłóceń i zdalnej konfiguracji, 

b. dopuszcza się stosowanie zabezpieczeń ziemnozwarciowych w wykonaniu cyfrowym, o rozruchu 
prądowym z funkcją kierunkową pod warunkiem pracy współbieŜnej. Co najmniej dwustopniowe  
z blokadą działania przy uszkodzeniu obwodów napięciowych; WyposaŜone w funkcje pobudzenia 
LRW i załączenia na zwarcie; wyposaŜone w: konfigurowalne we/wy oraz LED; nadzór nad obwodami 
prądowymi i napięciowymi oraz obwodami wyłączającymi. Komunikacja lokalna realizowana poprzez 
panel MMI oraz PC; Zabezpieczenie rezerwowe wykonane jako terminal polowy moŜe zastąpić układ 
lokalnych łączników manewrowych do sterowania urządzeniami pierwotnymi pola; Obwody prądowe 
podłączone do innych niŜ zabezpieczenie podstawowe rdzeni zabezpieczeniowych przekładników 
prądowych i obwodów napięciowych w polu linii; Obwody zabezpieczenia powinny być zasilone 
napięciem pomocniczym stałym rezerwowym; moŜe być podłączone na drodze cyfrowej poprzez 
protokół komunikacyjny lub/i rezerwowo na drodze stykowej w zakresie sygnałów podstawowych do 
stacyjnego systemu nadzoru; powinno być podłączone do łącza inŜynierskiego w zakresie rejestracji 
zakłóceń i zdalnej konfiguracji. 

3.1.2. WyposaŜenie pola transformatora 110 kV/SN w wykonaniu napowietrznym 

Transformator 110 kV/SN 

Transformator mocy 110 kV/SN w wykonaniu dwu lub trójuzwojeniowym, z podobciąŜeniowym przełącznikiem 
zaczepów. Wypełniony olejem izolacyjnym mineralnym lub płynem biodegradowalnym. Nowe transformatory 
powinny charakteryzować się poziomem strat nie wyŜszym niŜ określone w poniŜszej tabeli: 
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Moc transformatora [MVA] Straty stanu jałowego [kW] Straty obciąŜeniowe [kW] 

10 9 55 

16 12 85 

25 16 125 

31,5 20 155 

40 24 195 

W przypadku transformatorów wypełnionych olejem mineralnym, stanowisko transformatora powinno być 
wyposaŜone w szczelną misę. 

Strona pierwotna 

Aparatura pierwotna w zabudowie wysokiej składająca się z: 

a. wyłącznika w wykonaniu napowietrznym z gaszeniem łuku w SF6. Napęd wyłącznika elektryczny  
z zasobnikiem spręŜynowym lub hydraulicznym, wspólny dla wszystkich biegunów. WyposaŜony  
w co najmniej dwie cewki wyłączające oraz jedną cewkę załączającą, 

b. odłączników (szynowych) z uziemnikiem – z poziomym lub pionowym układem biegunów; 
przystosowanych do zdalnego sterowania realizowanego napędem elektrycznym, 

c. uziemnika punktu gwiazdowego transformatora – przystosowanego do sterowania ręcznego i/lub 
zdalnego realizowanego napędem elektrycznym, 

d. przekładników prądowych lub napięciowo - prądowych, w wykonaniu olejowym lub z SF6, z izolacją 
zewnętrzną kompozytową lub porcelanową. Prąd wtórny, moce rdzeni oraz klasy dokładności 
dostosowane do aparatury pomiarowej i zabezpieczającej, 

e. ograniczników przepięć. 

Strona wtórna 

a. zabezpieczenie róŜnicowe wzdłuŜne wyposaŜone w charakterystykę stabilizowaną; wyposaŜone  
w: konfigurowalne we/wy oraz LED; nadzór nad obwodami prądowymi oraz obwodami wyłączającymi. 
Komunikacja lokalna realizowana poprzez panel MMI oraz PC; Obwody prądowe podłączone  
do rdzeni zabezpieczeniowych przekładników prądowych w polu transformatora; Zabezpieczenie 
powinno działać na wyłączenie wyłącznika w polu transformatora po stronie 110 kV i SN oraz 
pobudzenie automatyki LRW; Obwody zasilacza zabezpieczenia powinny być zasilone napięciem 
pomocniczym stałym podstawowym. MoŜe być podłączone na drodze cyfrowej poprzez protokół 
komunikacyjny lub/i rezerwowo na drodze stykowej w zakresie sygnałów podstawowych  
do stacyjnego systemu nadzoru, 

b. zabezpieczenie nadnapięciowe dwustopniowe, pierwszy stopień na sygnalizację, drugi stopień  
na wyłączenie – dotyczy strony SN, 

c. zabezpieczenia nadprądowe o charakterystykach nie/lub/zaleŜnych; wyposaŜone w konfigurowalne 
we/wy oraz LED; nadzór nad obwodami prądowymi oraz obwodami wyłączającymi. Komunikacja 
lokalna realizowana poprzez panel MMI oraz PC; wykonane jako terminal polowy moŜe zastąpić układ 
lokalnych łączników manewrowych do sterowania urządzeniami pierwotnymi pola; Obwody prądowe 
podłączone do innych niŜ zabezpieczenie podstawowe rdzeni zabezpieczeniowych przekładników 
prądowych w polu transformatora; Zabezpieczenie powinno działać na wyłączenie wyłącznika w polu 
transformatora po stronie 110 kV i SN oraz pobudzenie automatyki LRW; Obwody zasilacza 
zabezpieczenia powinny być zasilone napięciem pomocniczym stałym rezerwowym; MoŜe być 
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podłączone na drodze cyfrowej poprzez protokół komunikacyjny lub/i rezerwowo na drodze stykowej 
w zakresie sygnałów podstawowych do stacyjnego systemu nadzoru, 

d. opcjonalnie zabezpieczenie autonomiczne, 
e. zabezpieczenia fabryczne transformatorów: 

• gazowo – przepływowe, 

• ciśnieniowe, 

• temperaturowe, 
powinny działać na wyłączenie po stronie 110 kV i SN lub tylko SN, w przypadku zabezpieczeń 
temperaturowych oraz pobudzenie LRW. Działanie zabezpieczeń fabrycznych powinno być 
sygnalizowane lokalnie oraz do systemu nadzoru pracy stacji. 

3.1.3. WyposaŜenie pola wyłącznikowego łącznika szyn 110 kV w wykonaniu napowietrznym 

Strona pierwotna 

Aparatura pierwotna w zabudowie wysokiej składająca się z: 

a. wyłącznika w wykonaniu napowietrznym z gaszeniem łuku w SF6. Napęd wyłącznika elektryczny lub 
hydrauliczny z zasobnikiem spręŜynowym wspólny dla wszystkich biegunów. WyposaŜony  
w co najmniej dwie cewki wyłączające oraz jedną cewkę załączającą, 

b. odłączników (szynowych) z uziemnikami – z poziomym lub pionowym układem biegunów; 
przystosowanych do zdalnego sterowania realizowanego napędem elektrycznym, 

c. przekładniki napięciowe, prądowe lub napięciowo – prądowe, w wykonaniu olejowym z izolacją 
zewnętrzną kompozytową. Prąd wtórny, moce rdzeni oraz klasy dokładności dostosowane  
do aparatury pomiarowej i zabezpieczającej. 

Strona wtórna 

Zabezpieczenia podstawowe (w razie potrzeby): 

a. rozcinające o rozruchu pełnoimpedancyjnym i charakterystykach poligonalnych umoŜliwiające 
nastawienie dwukierunkowego działania zabezpieczenia; wyposaŜone w funkcje pobudzenia LRW  
i załączenia na zwarcie; wyposaŜone w: konfigurowalne we/wy oraz LED; nadzór nad obwodami 
prądowymi i napięciowymi oraz obwodami wyłączającymi. Komunikacja lokalna realizowana poprzez 
panel MMI oraz PC; Obwody zasilacza zabezpieczenia powinny być zasilone napięciem pomocniczym 
stałym podstawowym; MoŜe być podłączone na drodze cyfrowej poprzez protokół komunikacyjny lub/i 
rezerwowo na drodze stykowej w zakresie sygnałów podstawowych do stacyjnego systemu nadzoru; 
Zabezpieczenie  
z moŜliwością podłączenia do łącza inŜynierskiego w zakresie rejestracji zakłóceń i zdalnej 
konfiguracji, 

b. zabezpieczenie pola łącznika szyn dla stacji dwusystemowej (wielosystemowej) wyposaŜone tak jak 
pole linii długiej i dodatkowo w zabezpieczenie nadprądowe. 

3.1.4. WyposaŜenie pola odłącznikowego łącznika szyn 110 kV w wykonaniu napowietrznym 

Strona pierwotna 

Aparatura pierwotna w zabudowie wysokiej składająca się z: 
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a. odłączników (szynowych) z uziemnikami – z poziomym lub pionowym układem biegunów; 
przystosowane do zdalnego sterowania realizowanego napędem elektrycznym, uziemniki (pola)  
z pionowym układem zwieracza, przystosowane do zdalnego sterowania realizowanego napędem 
elektrycznym 

Strona wtórna 

Bez zabezpieczeń – moŜliwość sterowania i kontroli odłącznikiem i uziemnikiem. 

3.2. Rozdzielnia SN 

Pola rozdzielnicy SN wykonane jako wnętrzowe w technice: 

a. modułowej w izolacji powietrznej, 
b. modułowej izolowanej SF6. 

Dopuszcza się nieosłonięte w izolacji powietrznej; gdzie kaŜdy element pola stanowi odrębne urządzenie. 

Aparatura obwodów wtórnych powinna być zainstalowana w szafach lub na tablicach, w pomieszczeniach 
budynku stacji. Pomieszczenia, w których będzie zainstalowana ww. aparatura muszą spełniać wymogi 
producentów w zakresie temperatury i wilgotności. 

Praca punktu neutralnego sieci SN: 
a. układ mieszany (dławik kompensacyjny oraz rezystor pierwotny dołączany równolegle), 
b. uziemiony przez rezystor pierwotny, 
c. uziemiony przez dławik kompensacyjny. 

O wyborze sposobu pracy punktu neutralnego sieci decyduje Oddział. 

3.2.1. WyposaŜenie rozdzielnicy SN 

Strona pierwotna 

Aparatura pierwotna składająca się z: 

a. wyłącznika w wykonaniu wnętrzowym z gaszeniem łuku w próŜni. Napęd wyłącznika elektryczny  
z zasobnikiem spręŜynowym wspólny dla wszystkich biegunów. WyposaŜony w dwie cewki 
wyłączające oraz jedną cewkę załączającą, 

b. odłączników: szynowego i opcjonalnie liniowego; napęd przystosowany do sterowania ręcznego, 
c. uziemników linii – z blokadą mechaniczną pomiędzy odłącznikiem a uziemnikiem; napęd 
przystosowany do sterowania ręcznego, 

d. przekładników prądowych – w izolacji stałej. Prąd wtórny, moc rdzeni oraz klasa dokładności 
dostosowane do aparatury pomiarowej i zabezpieczającej, 

e. przekładników napięciowych – w izolacji stałej. Napięcie wtórne, moc uzwojeń oraz klasa dokładności 
dostosowane do aparatury pomiarowej i zabezpieczającej. JeŜeli jest takie wymaganie naleŜy 
przewidzieć oddzielne uzwojenie napięciowe o klasie pomiarowej do podłączenia aparatury 
licznikowej, 

f. transformatora uziemiającego – SN/nn w izolacji z oleju mineralnego lub płynu biodegradowalnego, 
połączony w układ ZN/yn. Zaciski strony SN i nn wyizolowane, 

g. dławika kompensacyjnego – w izolacji z oleju mineralnego lub płynu biodegradowalnego, 
wyposaŜonego w regulacje: skokową bezobciąŜeniową lub nadąŜną wraz urządzeniami sterującymi, 
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h. rezystora pierwotnego – w izolacji powietrznej, olejowej lub płynu biodegradowalnego, 
i. ograniczników przepięć – wg potrzeb. 

Strona wtórna 

Aparatura wtórna składająca się z: 

a. zabezpieczenia w wykonaniu cyfrowym, konfigurowalnego dla kaŜdego rodzaju pola; wyposaŜonego 
w wielostopniowe funkcje zabezpieczeń nadprądowych fazowych; wielokryterialne funkcje 
zabezpieczeń ziemnozwarciowych; wyposaŜonego w funkcje automatyki wielokrotnego ponownego 
załączenia (SPZ); wyposaŜonego w funkcje: lokalnej rezerwy wyłącznikowej LRW, zabezpieczenie 
szyn zbiorczych ZSZ, załączenia na zwarcie; wyposaŜonego w konfigurowalne we/wy oraz LED; 
nadzór nad obwodami prądowymi i napięciowymi oraz obwodami wyłączającymi. Komunikacja lokalna 
realizowana poprzez panel MMI oraz PC; wykonanego jako terminal polowy, który moŜe zastąpić 
układ lokalnych łączników manewrowych do sterowania urządzeniami pierwotnymi pola; Obwodów 
zasilacza zabezpieczenia zasilonych napięciem pomocniczym stałym podstawowym; moŜe być 
podłączone na drodze cyfrowej poprzez protokół komunikacyjny lub/i rezerwowo na drodze stykowej 
w zakresie sygnałów podstawowych do stacyjnego systemu nadzoru. W zakresie rejestracji zakłóceń  
i zdalnej konfiguracji moŜe być podłączone do łącza inŜynierskiego. 

3.3. Rozdzielnia potrzeb własnych  

3.3.1. Zasilanie napięciem przemiennym (AC) 

Potrzeby własne AC powinny być zasilane z uzwojeń strony dolnej transformatorów SN/nn potrzeb własnych 
(uziemiającego). W przypadku rozdzielni jednosekcyjnych naleŜy zapewnić drugie zasilanie rozdzielni potrzeb 
własnych AC. Kabel zasilający rozdzielnie AC powinien być zabezpieczony bezpiecznikami mocy. Rozdzielnia 
potrzeb własnych AC powinna posiadać ochronę przeciwprzepięciową. 

Aparatura potrzeb własnych AC powinna być zainstalowana w szafach lub na tablicach, w pomieszczeniach 
budynku stacji. Pomieszczenia, w których będzie zainstalowana ww. aparatura muszą spełniać wymogi 
producentów w zakresie temperatury i wilgotności. 

Aparatura: 

a. styczniki, opcjonalnie wyłączniki z napędem silnikowym i gaszeniem łuku w komorach powietrznych 
oraz zintegrowanych funkcjach zabezpieczeniowych, zainstalowane w polach zasilających oraz  
w przypadku rozdzielnicy sekcjonowanej w polu łącznika szyn, 

b. przekładniki prądowe w izolacji stałej. Prąd wtórny oraz moc rdzeni dostosowany do aparatury 
pomiarowej. JeŜeli jest takie wymaganie naleŜy przewidzieć oddzielny rdzeń prądowy o klasie 
pomiarowej do podłączenia aparatury licznikowej, 

c. obwody odpływowe naleŜy zabezpieczać aparaturą umoŜliwiającą koordynacje zabezpieczeń 
pomiędzy odpływem a odbiorami, 

d. zasilanie urządzeń telekomunikacyjnych powinno być poprzez odrębny obwód, 
e. automatyka SZR realizowana jako utajona lub jawna, zaleŜnie od układu pracy rozdzielni, 
f. sterowanie łącznikami z poziomu pola i zdalne według potrzeb, 
g. pomiary lokalne, 
h. układ blokad zapobiegający połączeniu równoległemu, 
i. automatyka sterowania obwodami oświetlenia i ogrzewania. 
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3.3.2. Zasilanie napięciem stałym (DC) 

Rozdzielnica potrzeb własnych DC dla potrzeb odbiorów stacyjnych zasilana z układu bateria akumulatorów – 
prostownik, przyłączony do szyn zbiorczych. MoŜliwe jest stosowanie zarówno baterii akumulatorów 
stacyjnych w wykonaniu klasycznym (zamkniętym) lub w wykonaniu szczelnym VRLA.  

Wybór rodzaju baterii determinuje wykonanie pomieszczenia akumulatorni. Pomieszczenie powinno spełnić 
wymagania norm oraz zaleceń producenta. W zaleŜności od waŜności stacji dopuszcza się stosowanie dwóch 
baterii akumulatorów. 

Prostownik (zasilacz buforowy) powinien być wykonany w technice impulsowej.  

Aparatura potrzeb własnych DC powinna być zainstalowana w szafach lub na tablicach, w pomieszczeniach 
budynku stacji. Pomieszczenia, w których będzie zainstalowana ww. aparatura muszą spełniać wymogi 
producentów w zakresie temperatury i wilgotności. 

Aparatura: 

a. bateria akumulatorów stacyjnych klasyfikowana wg EUROBATU jako LL+ (z Ŝywotnością co najmniej 
12 letnią), 

b. zasilacz buforowy (prostownik) wyposaŜony w funkcje: kompensacji temperatury, kontroli ciągłości 
obwodów baterii, ładowania forsującego; moŜliwości konfigurowania nastawień oraz komunikację  
do systemu nadzoru, 

c. dla potrzeb zasilania urządzeń 24 V DC moŜna stosować baterie akumulatorów 24 V z zasilaczem 
buforowym (spełniające podane wyŜej wymagania) lub dobrane mocowo konwertery DC/24VDC, 

d. miernik kontroli stanu izolacji obwodów prądu stałego, 
e. przekaźniki sygnalizacyjne nad/podnapięciowe, 
f. zabezpieczenia odpływów realizowane poprzez bezpieczniki, 
g. lokalny pomiar napięcia i prądu. 

3.3.3. Zasilanie napięciem zmiennym (AC) gwarantowanym 

Potrzeby własne AC napięcia gwarantowanego dla odbiorów wymagających takiego zasilania powinny być 
zasilane z szyn zbiorczych DC/AC poprzez falownik wykonany w technice impulsowej.  

Aparatura potrzeb własnych AC gwarantowanego powinna być zainstalowana w szafach lub na tablicach,  
w pomieszczeniach budynku stacji. Pomieszczenia, w których będzie zainstalowana ww. aparatura muszą 
spełniać wymogi producentów w zakresie temperatury i wilgotności. 

Aparatura: 

a. falownik DC/AC sterowany mikroprocesorowo, wyposaŜony w funkcje: przeciąŜenia prądowego, 
bypass, zdalnego nadzoru i sterowania, 

b. lokalny pomiar napięcia i prądu. 

3.4. Telemechanika obiektowa  

Wszystkie stacje 110 kV/SN powinny być wyposaŜone w układy telesygnalizacji, telepomiarów  
i telesterowania umoŜliwiające zdalne prowadzenie ruchu stacji przez właściwe dyspozycje ruchu. 

Wymagania stawiane stacyjnemu systemowi nadzoru, podyktowane względami optymalizacyjnymi  
i niezawodnościowymi są następujące: 
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a. stacyjne systemy nadzoru muszą spełniać wymagania stosowne do rodzaju obsługiwanych  stacji  
z uwzględnieniem wymogów jakościowych i konfiguracyjnych, 

b. współdziałanie stacyjnych systemów nadzoru z centrami nadzoru powinno bazować na pewnych 
kanałach telekomunikacyjnych realizowanych przez dowolnym medium teletransmisyjnym, 

c. wszelkie informacje uzyskiwane dla systemów dyspozytorskich winny posiadać znacznik czasu 
rzeczywistego. Struktura sieci komunikacyjnych sygnałów telemechaniki winna zapewnić 
niezawodność i optymalizację przepływu informacji, 

d. protokół transmisji powinien być dostosowany do systemu sterowania posiadanego przez operatora 
systemu dystrybucyjnego. Powinny być stosowane standardowe protokoły komunikacyjne. System 
sterowania OSD powinien posiadać moŜliwość komunikacji z poszczególnymi centrami nadzoru  
w sposób bezpośredni lub poprzez konwertery protokołów komunikacyjnych. 

Rozdzielnie 110 kV i SN powinny być objęte telemechaniką umoŜliwiającą: 

a. sterowanie łącznikami, 
b. sterowanie i sygnalizację stanu automatyk stacyjnych, 
c. sygnalizację awaryjną indywidualną z poszczególnych pól rozdzielni, 
d. sygnalizację zadziałania poszczególnych zabezpieczeń, 
e. sygnalizację awaryjną z potrzeb własnych prądu stałego i zmiennego, 
f. pomiar mocy biernej i czynnej (oddanie i pobór) oraz prądu w poszczególnych polach, a takŜe 
napięcia na poszczególnych układach szyn, 

g. realizację sygnalizacji alarmowej (włamaniowa, przeciwpoŜarowa). 

Urządzenia telemechaniki powinny być wyposaŜone w co najmniej dwa porty transmisji danych. 

3.5. Sterowanie aparatami, blokady oraz pomiary wielkości elektrycznych 

3.5.1. Strona WN (110 kV) 

Sterowanie operacyjne wyłącznikiem realizowane jako: 
a. zdalne z systemu nadzoru poprzez operatora, 
b. lokalne z nastawni na obiekcie, 
c. miejscowe z szafki kablowej pola (opcjonalnie), 
d. miejscowe z napędu wyłącznika. 

Sterowanie operacyjne odłącznikami i uziemnikami w polu realizowane jako: 

a. zdalne z systemu nadzoru poprzez operatora, 
b. lokalne z nastawni na obiekcie, 
c. miejscowe z napędu odłącznika lub uziemnika, 
d. miejscowe z szafki kablowej pola (opcjonalnie), 
e. sterowanie z uwzględnieniem blokad polowych rozdzielni 110 kV, 
f. dopuszcza się zasilanie napędów łączników napięciem zmiennym z podtrzymaniem z falownika 
DC/AC lub napięciem stałym. 

Automatyki i zabezpieczenia ogólnostacyjne realizowane w polach 110 kV: 

a. lokalna rezerwa wyłącznikowa (LRW), 
b. samoczynne załączenie rezerwy (SZR) – opcjonalnie, 
c. zabezpieczenie szyn zbiorczych (ZSZ – zaleŜnie od układu stacji), 
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d. automatyczna regulacja napięcia strony SN transformatora (ARN). 

Blokady polowe realizowane jako: 

a. stykowe z uwagi na dopuszczenie do sterowania z poziomu napędów łączników, 
b. skutecznie zapobiegające manewrowaniu odłącznikami pod obciąŜeniem i zamknięciu uziemników 
na obwody pola będące pod napięciem. 

Pomiary wielkości elektrycznych realizowane w polu: 

a. zdalnie do systemu nadzoru stacji poprzez wejścia analogowe sterownika telemechaniki lub poprzez 
protokół komunikacyjny przekaźnika cyfrowego, 

b. lokalnie z wyświetlacza przekaźnika zabezpieczeniowego, 
c. lokalnie poprzez pomiary wskaźnikowe, według potrzeb. 

Sygnalizacja lokalna i zdalna zrealizowana w polu: 

a. synoptyka łączników, 
b. sygnalizacja zdarzeniowa realizowana zdalnie i lokalnie z pobudzaniem układu sygnalizacji 
ogólnostacyjnej AwUp, 

c. rejestracja zdarzeń z przekaźników zabezpieczeniowych do systemu nadzoru, 
d. rejestracja zakłóceń i zdarzeń z przekaźników zabezpieczeniowych odczytywana lokalnie lub zdalnie 
poprzez łącze inŜynierskie. 

3.5.2. Strona SN 

Sterowanie operacyjne wyłącznikiem realizowane jako: 
a. zdalne z systemu nadzoru poprzez operatora, 
b. lokalne z nastawni na obiekcie lub z panelu operatorskiego terminala polowego w polu, 
c. miejscowe z napędu łącznika. 

Sterowanie operacyjne łącznikami w polu realizowane jako: 

a. miejscowe za pomocą napędu ręcznego lub silnikowego w polu. 

Automatyki i zabezpieczenia ogólnostacyjne realizowane w polach SN: 

a. lokalna rezerwa wyłącznikowa (LRW), 
b. samoczynne załączenie rezerwy (SZR), 
c. zabezpieczenie szyn zbiorczych (ZSZ), 
d. automatyka wymuszania składowej czynnej (AWSC), 
e. automatyka załączania rezystora pierwotnego, 
f. automatyka wyłączenia transformatora zasilającego doziemioną sekcję (w przypadku pracy sieci SN  
z uziemionym punktem neutralnym przez rezystor i w układzie mieszanym), 

g. automatyka SPZ, 
h. automatyka SCO. 

Blokady polowe realizowane jako: 

a. stykowe z uwagi na dopuszczenie do sterowania z poziomu napędów łączników, 
b. skutecznie mają zapobiegać manewrowaniu odłącznikami pod obciąŜeniem i zamknięciu uziemników 
na obwody będące pod napięciem. 

Pomiary wielkości elektrycznych realizowane w polu: 
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a. zdalnie do systemu nadzoru stacji poprzez wejścia analogowe sterownika telemechaniki lub poprzez 
protokół komunikacyjny przekaźnika cyfrowego, 

b. lokalnie z wyświetlacza przekaźnika zabezpieczeniowego, 
c. lokalnie poprzez pomiary wskaźnikowe według potrzeb. 

Sygnalizacja lokalna i zdalna zrealizowana w polu: 

a. synoptyka łączników, 
b. sygnalizacja zdarzeniowa realizowana zdalnie i lokalnie z pobudzaniem układu sygnalizacji 
ogólnostacyjnej AwUp, 

c. rejestracja zdarzeń z przekaźników zabezpieczeniowych przesyłana do systemu nadzoru, 
d. rejestracja zakłóceń i zdarzeń z przekaźników zabezpieczeniowych odczytywana lokalnie lub zdalnie 
poprzez łącze inŜynierskie. 

4. Słupowe stacje transformatorowe SN/nn 

4.1. Konstrukcja i posadowienie stacji 

Rodzaje konstrukcji wsporczych stacji: 

a. jedna lub w uzasadnionych przypadkach dwie Ŝerdzie wirowane, 
b. dopuszcza się wykorzystanie istniejących słupów linii napowietrznej SN. 

Konstrukcje stalowe stacji powinny być zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie metodą ogniową. 

Posadowienie stacji naleŜy realizować w oparciu o ustoje z elementów prefabrykowanych, które podlegają 
etapowemu odbiorowi przed zasypaniem. Dobór ustojów wg rozwiązań albumowych. 

W rozwiązaniu standardowym moŜliwy jest montaŜ transformatora w dwóch wariantach: 

a. na konstrukcji umoŜliwiającej podwieszenie na pojedynczej Ŝerdzi transformatora o mocy do 160 kVA, 
b. na konstrukcji wsporczej umoŜliwiającej postawienie transformatora. 

Konstrukcja stacji nie powinna posiadać pomostu obsługi. 

4.2. WyposaŜenie strony SN 

a. izolatory odciągowe: kompozytowe, dopuszczalne szklane kołpakowe, izolatory wsporcze: 
porcelanowe lub kompozytowe, 

b. dla stacji zasilanej linią napowietrzną lub kablową nie naleŜy stosować odłącznika/rozłącznika  
na stacji, w uzasadnionych przypadkach zgodę na montaŜ odłącznika/rozłącznika na stacji wydaje 
Biuro/Wydział Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Oddziale, 

c. ograniczniki przepięć SN montowane na transformatorze lub jak najbliŜej transformatora. Połączenie 
zacisku uziomowego ogranicznika z uziemieniem powinno być jak najkrótsze. W przypadku braku 
moŜliwości montaŜu ograniczników przepięć SN na transformatorze dopuszcza się wykorzystywać 
ograniczniki przepięć jako izolatory wsporcze lub odciągowe, 

d. w przypadku instalowania transformatorów o mocy powyŜej 250 kVA zaleca się stosować 
zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe (bezpieczniki gazowydmuchowe), 

e. zaciski na przepustach GN i DN transformatora oraz zaciski fazowe ograniczników przepięć SN 
powinny być wyposaŜone w osłony izolacyjne przeciw ingerencji ptaków i zwierząt, 

f. wszystkie połączenia SN na stacji naleŜy wykonać przewodami niepełnoizolowanymi typu PAS. 
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4.3. WyposaŜenie strony nn 

a. ograniczniki przepięć montowane bezpośrednio przy transformatorze, 
b. słupowe rozłączniki bezpiecznikowe,  
c. szafki stacyjne i/lub złącza wolnostojące, których obudowy powinny być wykonane z tworzywa 
termoutwardzalnego (dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań np. obudowy wykonane z tworzywa 
chemoutwardzalnego lub z aluminium). Szafka powinna być wyposaŜona w wielopunktowe 
zamknięcia przystosowane do instalacji typowych wkładek bębenkowych systemu MASTER KEY lub 
kłódki energetyczne (do czasu zuŜycia ich zapasów). Szafka powinna posiadać moŜliwość montaŜu 
układu pomiarowego bilansowo – kontrolnego, 

d. połączenie transformatora z aparaturą rozdzielczą naleŜy wykonywać kablami o obciąŜalności 
długotrwałej dostosowanej do maksymalnej mocy transformatora instalowanego na stacji, 

e. na izolatorach przepustowych nn naleŜy montować zaciski transformatorowe, wykonane w technologii 
odkuwanej, zabezpieczone osłonami izolacyjnymi umoŜliwiające podłączenie kabla bez stosowania 
końcówki kablowej, 

f. zasilanie obwodów nn ze stacji realizowane przewodami izolowanymi z Ŝyłami aluminiowymi lub 
kablami. 

5. Wnętrzowe stacje transformatorowe SN/nn 

5.1. Obudowa i obsługa stacji 

Jako standard przyjmuje się wnętrzowe stacje transformatorowe o modułowej, prefabrykowanej konstrukcji 
Ŝelbetowej ze stolarką aluminiową lub stalową z zabezpieczeniem antykorozyjnym. 

Obudowa powinna składać się z: 

a. betonowego prefabrykowanego fundamentu przystosowanego do pomieszczenia 100% oleju, 
b. bryły głównej - zespołu ścian i podłogi, 
c. dachu prefabrykowanego. 

Dopuszcza się stosowanie stacji kontenerowych w obudowie stalowej cynkowanej metodą ogniową. 

Jako standardowe wykonanie dachu przyjmuje się dach płaski betonowy. Dopuszcza się konstrukcję dachu  
o zróŜnicowanym kształcie i pokryciu w zaleŜności od decyzji architekta/urbanisty. 

Stosowanie innych rozwiązań takich jak: stacje podziemne, w kształcie słupa ogłoszeniowego, murowane, 
wymagają uzgodnienia z Biurem/Wydziałem Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Oddziale. 

Kolorystyka powinna być dostosowana do otoczenia lub dostosowana do wymagań architekta. Drzwi stacji 
powinny posiadać wielopunktowe zamknięcia przystosowane do instalacji typowych wkładek bębenkowych 
systemu MASTER KEY lub kłódek energetycznych (do wyczerpania posiadanych zapasów). 

Jako równowaŜne przyjmuje się rozwiązanie stacji z obsługą urządzeń z zewnątrz jak i od wewnątrz. Wybór 
wariantu zaleŜy od warunków technicznych i lokalizacyjnych. 

5.2. WyposaŜenie strony SN 

W stacjach wnętrzowych naleŜy stosować rozdzielnice w izolacji SF6 lub w izolacji powietrznej o zamkniętej 
konstrukcji. Pola liniowe powinny być wyposaŜone w uziemniki od strony linii z blokadą zaleŜną od połoŜenia 
rozłącznika. 
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Dopuszcza się równowaŜnie następujące wersje wykonania rozdzielnic: 

a. z izolacją powietrzną: 

• pole liniowe wyposaŜone w rozłącznik z uziemnikiem, 

• pole transformatora wyposaŜone w rozłącznik z bezpiecznikami. 

Przewiduje się szyny zbiorcze miedziane. Jako standard przyjmuje się pola ze zmniejszoną podziałką. 

b. w izolacji SF6: 

• pole liniowe wyposaŜone w rozłącznik z uziemnikiem, 

• pole transformatora wyposaŜone w wyłącznik z autonomicznym zabezpieczeniem z bezpośrednią 
nastawą prądu lub rozłącznik bezpiecznikowy. 

Wymagany jest wskaźnik obecności napięcia z wtykiem typu “męsko-Ŝeński” Wymaga się umieszczenia  
na właściwych drzwiach zewnętrznych tabliczki ostrzegawczej „Uwaga urządzenie zawiera SF6”. 

Dopuszcza się instalowanie w polach liniowych wskaźników przepływu prądu zwarciowego  
i/lub ziemnozwarciowego. Ponadto w polach liniowych prąd znamionowy rozłącznika powinien wynosić 
minimum 400 A. Nie przewiduje się osobnego pola dla zainstalowania ograniczników przepięć. 

5.3. WyposaŜenie strony nn 

a. rozdzielnice niskiego napięcia powinny posiadać osłonięte miedziane szyny zbiorcze. Cała 
rozdzielnica powinna być w wykonaniu modułowym o stopniu ochrony nie mniejszym niŜ IP2X, 

b. równowaŜne są wersje bez jak i z rozłącznikiem głównym (wybór wersji zaleŜy od moŜliwości 
rezerwowego zasilania obwodów strony nn), 

c. w polach liniowych rozdzielnice powinny być wyposaŜone w rozłączniki bezpiecznikowe o prądzie 
znamionowym dostosowanym do przewidywanych obciąŜeń obwodów, 

d. konstrukcja rozdzielnicy powinna umoŜliwiać podłączanie do niej linii kablowych bez konieczności 
wyłączania napięcia. Rozdzielnica powinna mieć nie mniej niŜ 8 pól liniowych, z moŜliwością dalszej 
rozbudowy, 

e. obwody nn w stacji (w tym oświetlenia stacji) powinny być zabezpieczane przed skutkami przeciąŜeń  
i zwarć za pomocą bezpieczników topikowych, 

f. w stacjach dwutransformatorowych wymagane jest montowanie rozłączników głównych, jeŜeli stacja 
ma moŜliwość łączenia sekcji nn, 

g. w stacjach przewidzieć miejsce na zainstalowanie stałego lub przenośnego układu pomiarowego 
bilansowo – kontrolnego. 

5.4. Wewnętrzne połączenia SN i nn 

a. połączenie transformatora z rozdzielnicą SN powinno być wykonane kablem o izolacji z tworzywa 
sztucznego, o powłoce wykonanej z materiałów odpornych na rozprzestrzenianie się płomienia, 
zakończonym głowicą: 

• prefabrykowaną wnętrzową, 

• konektorową, podłączoną do transformatora za pomocą izolatora przepustowego ze stoŜkiem 
zewnętrznym. 

W uzasadnionych przypadkach, np. przy wyŜszym naraŜeniu zabrudzeniowym izolacji, dopuszcza się 
stosowanie głowic napowietrznych. 
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b. połączenie transformatora z rozdzielnicą nn powinno być wykonane kablem o izolacji polietylenowej  
i powłoce wykonanej z materiałów odpornych na rozprzestrzenianie się płomienia. Dopuszcza się 
stosowanie kabli z izolacją i powłoką polwinitową. śyła kabla powinna być wprowadzona bezpośrednio 
do zacisku transformatorowego. Zaciski transformatorowe powinny posiadać osłony izolacyjne 
przeciw ingerencji ptaków i zwierząt, 

c. w polu transformatora w rozdzielnicy w izolacji z SF6 naleŜy stosować głowice zalecane przez 
producenta danego typu rozdzielnicy, 

d. w polu transformatora w rozdzielnicy z izolacją powietrzną naleŜy stosować głowice nasuwane lub 
wykonane w technologii termo- lub zimnokurczliwej, 

e. zacisk neutralny na transformatorze po stronie nn powinien umoŜliwiać podłączenie uziemienia 
roboczego, 

f. kable w polach stacji powinny być zakończone głowicą wykonaną w technologii: 

• nasuwanej lub termokurczliwej dla rozdzielnic w izolacji SF6, 

• nasuwanej termo lub zimnokurczliwej dla rozdzielnic z izolacją powietrzną, 
g. kable powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym powłoki, a otwory  
w fundamencie uszczelnione i zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci. 

6. Transformatory rozdzielcze SN/nn 

Transformatory rozdzielcze olejowe powinny charakteryzować się następującymi parametrami: 

a. wykonanie napowietrzne i wnętrzowe, hermetyczne tzn. bez konserwatora i poduszki powietrznej pod 
pokrywą kadzi, 

b. uzwojenia górnego i dolnego napięcia wykonane z miedzi elektrolitycznej, 
c. przekładnia 15,75/ 0,42 kV lub 21,0/0,42 kV ± 3x2,5 %, 
d. przełącznik zaczepów 7 pozycyjny, o konstrukcji mechanicznej zębatej, 
e. standardowo napełniane olejem transformatorowym mineralnym nieinhibitowanym, dopuszcza się 
stosowanie płynu izolacyjnego ulegającego biodegradacji, 

f. powinny posiadać zawór przeciąŜeniowy (nadciśnieniowy), 
g. przepusty porcelanowe po stronie GN i DN, dopuszcza się stosowanie przepustów konektorowych 
oraz izolatorów wtykowych po stronie GN, 

h. bez iskierników przy izolatorach przepustowych GN; w przypadku istniejących stacji 
transformatorowych SN/nn, chronionych ogranicznikami przepięć, bez względu na występowanie 
bezpieczników SN, naleŜy likwidować iskierniki przy izolatorach przepustowych transformatora, 

i. zaciski na przepustach GN i DN powinny być wyposaŜone w osłony izolacyjne przeciw ingerencji 
ptaków i zwierząt, 

j. transformatory podwieszane powinny być wyposaŜone w dwa uchwyty do zawieszenia na słupie 
wirowym, w komplecie z wieszakiem do montaŜu. 

7. Złącza kablowe SN 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się budowę złączy kablowych SN, które powinny spełniać 
następujące wymagania: 

a. obudowa betonowa, 
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b. rozdzielnica SN w izolacji SF6 lub powietrznej, trzy lub czteropolowa z rozłącznikami z uziemnikami  
o min. prądzie znamionowym 400 A, 

c. kable powinny być przyłączone za pomocą konektorowych głowic kątowych umoŜliwiających 
wykonanie próby napięciowej bez odłączania głowicy (poprzez wkręcenie izolatora probierczego), 

d. rozdzielnica powinna mieć moŜliwość odłączania pojemnościowych przekładników napięciowych  
na czas wykonywania próby napięciowej. 

8. Linie napowietrzne SN 

8.1. Typ linii 

a. trójprzewodowe w układzie płaskim, trójkątnym lub pionowym (w uzasadnionych przypadkach),  
z przewodami gołymi stalowo – aluminiowymi, 

b. trójprzewodowe w układzie płaskim, trójkątnym lub pionowym, z przewodami niepełnoizolowanymi, 
c. jednotorowe, wielotorowe, 
d. jednonapięciowe, wielonapięciowe, 

8.2. śerdzie 

a. strunobetonowe wirowane, 
b. strunobetonowe typu BSW, 
c. Ŝelbetonowe typu śN, 
d. drewniane, wykonane zgodnie z “Warunkami Technicznymi jakim, powinny odpowiadać Ŝerdzie 
drewniane do budowy linii elektroenergetycznych” – PTPiREE Luty 2000 r. lub wykonane zgodnie  
z przedmiotowymi normami: BS, SFS, DIN, NF. 

W indywidualnych przypadkach, w uzgodnieniu z Biurem/Wydziałem Zarządzania Majątkiem Sieciowym  
w Oddziale, dopuszcza się stosowanie słupów kratowych lub rurowych. 

śerdzie BSW i śN muszą posiadać zaciski uziemiające: górny i dolny, umoŜliwiające połączenie konstrukcji 
stalowych ze zbrojeniem słupa, a takŜe wykorzystanie zbrojenia słupa jako przewodu uziemiającego. śerdzie 
wirowane powinny być równieŜ wyposaŜone w takie zaciski. 

Do budowy słupów mocnych powinny być wykorzystywane Ŝerdzie wirowane. 

8.3. Ustoje 

Standardem są ustoje z elementów prefabrykowanych lub wykonywanych indywidualnie dla słupów rurowych  
i kratowych. Zalecane jest posadowienie słupów w otworach wierconych. 

8.4. Przewody 

W rozwiązaniu standardowym naleŜy stosować przewody o przekroju nie mniejszym niŜ: 

a. 35 mm2 stalowo – aluminiowe, 
b. 50 mm2 niepełnoizolowane (jednoŜyłowy, samonośny z Ŝyłą wielodrutową ze stopu aluminium,  
o izolacji z polietylenu uodpornionej na działanie promieni UV i rozprzestrzenianie się płomienia, 
uszczelniony przed wzdłuŜną penetracją wilgoci). 



 
PD-DM-05-A 

Strona: Stron: 

 

STANDARDY TECHNICZNE 
w ENERGA – OPERATOR SA 

20 28 
 

 
Styczeń 2009 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie przewodów pełnoizolowanych z linką nośną lub 
samonośnych, dla których wymagania techniczne, naleŜy uzgadniać z Biurem/Wydziałem Zarządzania 
Majątkiem Sieciowym w Oddziale. 

8.5. Konstrukcje wsporcze 

Wszystkie konstrukcje stalowe powinny być zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie ogniowe. 
Poprzeczniki powinny być galwanicznie połączone z górnym zaciskiem uziemiającym słupa wirowanego, BSW 
i śN. 

8.6. Izolacja 

Jako izolację wsporczą linii naleŜy stosować izolatory stojące: 

a. porcelanowe, 
b. kompozytowe w uzasadnionych przypadkach. 

Jako izolację odciągową linii naleŜy stosować izolatory wiszące: 

a. kompozytowe, 
b. kołpakowe szklane. 

8.7. Mocowanie i łączenie przewodów 

Połączenia nierozłączne torów głównych: 

a. tulejowe zaprasowywane, 
b. złączki karbowane, 
c. w uzasadnionych przypadkach samozaciskowe i tylko dla przewodów stopowych (bez rdzenia 
stalowego). 

Połączenia rozłączne torów głównych: 

a. zaciski Al zaprasowywane proste połączone śrubami 
b. zaciski śrubowe. 

Połączenia odgałęźne: 

a. zaciski przebijające izolację z kontrolowanym momentem siły dla linii niepełnoizolowanych, 
b. zaciski zaprasowywane lub zaciski odgałęźne dla linii gołych. 

W liniach niepełnoizolowanych przewody powinny być mocowane do izolatorów wsporczych za pomocą 
uchwytów oplotowo – skrętnych. Do zawieszenia odciągowego wymagane jest stosowanie uchwytów 
odciągowych krańcowych niewymagających zdejmowania izolacji przewodu. 

W przypadku połączeń przewodów z elementami wykonanymi z miedzi lub mosiądzu naleŜy stosować 
podkładki lub końcówki Al/Cu (kupalowe). 

8.8. Łączniki 

W torach głównych naleŜy stosować:  

a. odłączniki umoŜliwiające rozłączanie prądów roboczych min. 20 A, 
b. rozłączniki o prądach roboczych wynikających z potrzeb łączeniowych w linii. 

Sterowanie radiowe wybranych rozłączników powinno być poprzedzone analizą ruchową. 
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W odgałęzieniach naleŜy instalować rozłączniki lub odłączniki z uziemnikami, o min. prądzie wyłączalnym  
20 A. 

9. Linie kablowe SN 

9.1. Typ kabla 

Przy budowie linii kablowych w rozwiązaniu standardowym naleŜy stosować kable z Ŝyłami aluminiowymi  
o izolacji z polietylenu usieciowanego, powłoce polietylenowej i uszczelnieniu wzdłuŜnym, w uzasadnionych 
przypadkach dodatkowo promieniowym. 

Przekrój Ŝyły powrotnej powinien być dostosowany do warunków zwarciowych sieci. 

W miejscach, gdzie wymagana jest odporność kabla na nierozprzestrzenianie się płomieni (np. w stacjach 
transformatorowo – rozdzielczych, kanałach kablowych GPZ), naleŜy stosować kable odpowiedniego typu.  

W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie kabli: 

a. o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym, 
b. uniwersalnych pełnoizolowanych samonośnych. 

9.2. Napięcia znamionowe izolacji kabla 

W sieci 15 kV zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym 12/20 kV. Dla kabli o izolacji papierowej 
przesyconej syciwem nieściekającym standardowym napięciem znamionowym powinno być 8,7/15 kV.  
W przypadku innych napięć np.: 6, 10, 20, 30 kV kable powinny być dobierane indywidualnie. 

9.3. Osprzęt kablowy 

Wszystkie zestawy głowic i muf kablowych powinny zawierać niezbędne do jej wykonania materiały oraz 
instrukcje montaŜu „krok po kroku”. 

9.3.1. Głowice kablowe 

Dla kabli o izolacji z tworzyw sztucznych: zaleca się stosowanie głowic wykonanych w technologii nasuwanej, 
dopuszcza się stosowanie głowic wykonanych w technologii: 

a. termokurczliwej, 
b. zimnokurczliwej. 

Dla kabli o izolacji papierowej, przesyconej syciwem nieściekającym naleŜy stosować wyłącznie głowice 
wykonane w technologii termokurczliwej, nie zawierające oleju. 

Zabrania się stosowania uchwytów wykonanych z metalu pod głowicami SN – uchwyty powinny być wykonane 
wyłącznie z tworzywa sztucznego. Zaleca się stosowanie rur osłonowych z HDPE, a w przypadku stosowania 
ich na zewnątrz powinny być one odporne na promieniowanie UV. 

9.3.2. Mufy kablowe 

Mufy przelotowe 

Do łączenia kabli jednoŜyłowych o izolacji z tworzywa sztucznego naleŜy stosować mufy o następującej 
charakterystyce: 
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a. zaleca się wykonanie w technologii nasuwanej, zimnokurczliwej lub termokurczliwej, 
b. łączenie Ŝył powinno odbywać się poprzez prasowanie lub zastosowanie złączki śrubowej, 
c. mufa powinna być gotowa do załączenia bezpośrednio po jej wykonaniu, zgodnie z technologią 
montaŜu. 

Do łączenia kabli o izolacji papierowej, przesyconej syciwem nieściekającym naleŜy stosować mufy  
o następującej charakterystyce: 

a. zaleca się wykonanie w technologii taśmowo-Ŝywicznej (z wtryskiem Ŝywicy elektroizolacyjnej), 
dopuszcza się stosowanie mufy wykonanej w technologii termokurczliwej, 

b. łączenie Ŝył powinno odbywać się poprzez prasowanie lub zastosowanie złączki śrubowej, 
c. mufa powinna być gotowa do załączenia bezpośrednio po jej wykonaniu, zgodnie z technologią 
montaŜu. 

Mufy przejściowe 

Do łączenia kabli o izolacji z tworzywa sztucznego z kablami o izolacji papierowej, przesyconej syciwem 
nieściekającym naleŜy stosować mufy o następującej charakterystyce: 

a. dopuszcza się wykonanie w technologii termokurczliwej i taśmowo-Ŝywicznej (z wtryskiem Ŝywicy 
elektroizolacyjnej), 

b. łączenie Ŝył powinno odbywać się poprzez prasowanie lub zastosowanie złączki śrubowej (w złączce 
powinna być przegroda), 

c. mufa powinna być gotowa do załączenia bezpośrednio po jej wykonaniu, zgodnie z technologią 
montaŜu. 

9.3.3. Warunki montaŜu osprzętu kablowego 

Do montaŜu osprzętu kablowego SN powinny być dopuszczone wyłącznie wykwalifikowane słuŜby ENERGA – 
OPERATOR SA lub wykonawcy zewnętrzni posiadający certyfikaty wydane przez upowaŜnione ośrodki 
szkoleniowe lub przez producentów/dostawców osprzętu do prowadzenia montaŜu osprzętu kablowego. 

9.4. Ochrona kabli 

Do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi układanych w ziemi, w miejscach, w których jest  
to wymagane, naleŜy stosować: 

a. rury z polietylenu HDPE koloru czerwonego, 
b. rury stalowe o grubości ścianki nie mniejszej niŜ 5 mm, 
których średnica powinna być dobrana do przekroju kabla. 

Rury stalowe naleŜy łączyć ze sobą za pomocą spawania. 

Do ochrony kabli wyprowadzonych na słup linii napowietrznej naleŜy stosować rury z polietylenu HDPE 
odpornego na promieniowanie UV. 

Przy przewiertach sterowanych naleŜy stosować typ rury zgodny z technologią. Końce rur ochronnych w ziemi 
naleŜy uszczelniać np. pianką poliuretanową, a na słupie rurami termokurczliwymi. 
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10. Linie i przył ącza napowietrzne nn 

10.1. Typ linii 

W rozwiązaniu standardowym linia powinna być budowana w systemie czteroprzewodowym z przewodami 
samonośnymi, wykonane jako: 

a. jednotorowe, wielotorowe, 
b. jednonapięciowe, wielonapięciowe. 

10.2. śerdzie 

a. strunobetonowe wirowane, 
b. Ŝelbetonowe typu śN, 
c. drewniane, wykonane zgodnie z “Warunkami Technicznymi jakim, powinny odpowiadać Ŝerdzie 
drewniane do budowy linii elektroenergetycznych” – PTPiREE Luty 2000 r. lub wykonane zgodnie  
z przedmiotowymi normami: BS, SFS, DIN, NF. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie Ŝerdzi strunobetonowych BSW. 

10.3. Ustoje 

Standardem są ustoje z elementów prefabrykowanych. Zaleca się posadowienie słupów w otworach 
wierconych. 

10.4. Przewody 

W rozwiązaniu standardowym naleŜy stosować przewody samonośne o Ŝyłach aluminiowych i izolacji  
z polietylenu usieciowanego, odpornego na promieniowanie UV i rozprzestrzenianie się płomienia o napięciu 
znamionowym 0,6/1 kV. 

NaleŜy stosować następujące minimalne przekroje: 

a. 35 mm2 w linii głównej, 
b. 16 mm2 dla przyłączy, 
c. 25 mm2 dla oświetlenia ulic. 

Dla rozgraniczenia majątkowego linie oświetleniowe naleŜy budować jako oddzielne od przewodów linii 
głównej. 

10.5. Osprzęt 

Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego powinny być odporne na promieniowanie UV. Wszystkie elementy 
stalowe powinny być cynkowane ogniowo lub wykonane ze stali nierdzewnej. 

10.5.1. Uchwyty 

Uchwyty odciągowe powinny mieć deklarowane przez producenta obciąŜenie wyŜsze od wynikającego  
z przyjętego napręŜenia podstawowego linii. 

10.5.2. Zaciski 

Zaleca się stosowanie zacisków przebijających izolację z kontrolowanym momentem siły. Zestyk zacisków 
powinien być fabrycznie nasmarowany pastą stykową. Połączenie przewodów gołych z pełnoizolowanymi 
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naleŜy wykonywać zaciskami jednostronnie przebijającymi izolację. Dopuszcza się stosowanie zacisków 
umoŜliwiających zakładanie uziemiaczy przenośnych. 

11. Linie i przył ącza kablowe nn 

11.1. Typ kabla 

Do budowy linii kablowych rozwiązaniem standardowym jest stosowanie kabli z Ŝyłami aluminiowymi o izolacji 
i powłoce polwinitowej lub o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej o napięciach 
znamionowych izolacji 0,6/1 kV. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się budowę linii kablowych  
z Ŝyłami miedzianymi. 

Dla terenów miejskich oraz duŜych zespołów zabudowy naleŜy stosować następujące przekroje Ŝył kabli: 

a. w linii głównej – min. 120 mm2,  
b. w odgałęzieniach – min. 50 mm2, 
c. dla przyłączy – min. 25 mm2. 

Dla pozostałych obszarów dopuszczalne są przekroje wynikające z obliczeń projektowych. 

11.2. Osprzęt kablowy 

Podłączenie Ŝył kabla z aparatami i urządzeniami moŜliwe jest w następujących wariantach: 

a. zalecane jest bezpośrednie podłączenie do zacisku V, 
b. poprzez zaprasowaną końcówką kablową, zgodną z DIN-VDE, 
c. poprzez końcówkę wykonaną z materiału Ŝyły kablowej poprzez jej rozprasowanie i wytłoczenie 
otworu. 

11.2.1. Mufy kablowe 

Wszystkie mufy powinny mieć w zestawie wszystkie niezbędne do jej wykonania materiały oraz instrukcje 
montaŜu „krok po kroku”. 

Mufy przelotowe i przejściowe 

Do łączenia kabli nn naleŜy stosować mufy o następującej charakterystyce: 

a. zaleca się wykonanie w technologii termokurczliwej, 
b. dopuszcza się zalewanie mufy Ŝywicą chemoutwardzalną. 

Łączenie Ŝył powinno odbywać się poprzez prasowanie lub zastosowanie złączki śrubowej z kontrolowanym 
momentem siły. 

Mufy rozgałęźne 

a. zaleca się stosowanie muf w technologii zalewanej Ŝywicą chemoutwardzalną, 
b. dopuszcza się stosowanie muf termokurczliwych, 
c. łączenie Ŝył powinno odbywać się przez stosowanie zacisku pierścieniowego z kontrolowanym 
momentem siły, 

d. mufa powinna umoŜliwiać montaŜ w technologii PPN. 
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11.3. Ochrona kabli 

Do ochrony kabli układanych w ziemi naleŜy stosować rury z polietylenu HDPE koloru niebieskiego o średnicy 
wewnętrznej nie mniejszej niŜ dwie średnice zewnętrzne wprowadzonego kabla. Rury naleŜy uszczelniać  
np. pianką poliuretanową.  

Do ochrony kabli wyprowadzonych na słup linii napowietrznej, stację transformatorową, do szafek naleŜy 
stosować rury z polietylenu HDPE odpornego na działanie promieniowania UV. Do uszczelniania rur od góry 
naleŜy stosować rury termokurczliwe nakładane na kabel i rurę ochronną. 

Kable na słupie naleŜy zabezpieczać głowicą czteropalczastą termokurczliwą. 

12. Złącza kablowe i szafki pomiarowe nn 

12.1. Wymagania ogólne  

12.1.1. Obudowy 

Obudowy złączy kablowych i szafek pomiarowych powinny być wykonane z tworzywa termoutwardzalnego.  
W przypadku złącz kablowych dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań, np. obudowy wykonane  
z tworzywa chemoutwardzalnego, z aluminium lub betonowe. Obudowa powinna posiadać stopień ochrony 
min. IP43, znak CE, oraz tabliczkę znamionową wyrobu. Na zewnętrznej stronie drzwiczek powinna 
znajdować się tabliczka ostrzegawcza, przymocowana trwale do drzwi. Na wewnętrznej i zewnętrznej stronie 
drzwiczek powinien znajdować się numer złącza lub szafki. 

12.1.2. Posadowienie 

Złącza kablowe i szafki pomiarowe wolnostojące powinny być ustawione na fundamencie prefabrykowanym, 
betonowym lub termoutwardzalnym. Fundament betonowy powinien być zabezpieczony środkiem 
impregnującym. 

12.2. Złącza kablowe 

12.2.1. Typy złączy 

W zaleŜności od potrzeb naleŜy stosować następujące układy złączy: 

a. ZK – 1, 
b. ZK – 2, 
c. ZK – 3, 
d. szafy kablowe wielopolowe. 

12.2.2. WyposaŜenie 

a. podstawy bezpiecznikowe, 
b. rozłączniki bezpiecznikowe. 

12.2.3. Zamknięcia 

Złącza powinny być zamykane na: 

a. zamki w systemie wielodostępowym MASTER KEY, 
b. kłódki energetyczne (do czasu zuŜycia ich zapasów). 
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12.3. Szafki pomiarowe 

12.3.1. Wymagania ogólne 

W przypadku przyłączy napowietrznych i kablowych, wykonywanych w celu przyłączenia do sieci podmiotów 
zaliczanych do IV lub V grupy przyłączeniowej, szafki pomiarowe wykonuje ENERGA – OPERATOR SA  
(nie dotyczy budynków wielolokalowych, w których lokalizacja układów pomiarowych nie pokrywa się  
z lokalizacją złączy kablowych). 

12.3.2. WyposaŜenie 

WyposaŜenie szafki pomiarowej: 

a. tablica licznikowa 1 lub 3 fazowa, 
b. zabezpieczenie przedlicznikowe, 
c. listwy zaciskowe, 
d. listwa kontrolno-pomiarowa (dla układów półpośrednich), 
e. przekładniki prądowe (dla układów półpośrednich). 

W przypadku podmiotów zaliczanych do V grupy przyłączeniowej jako zabezpieczenia przedlicznikowe naleŜy 
stosować wyłączniki nadmiarowo – prądowe selektywne, których parametry powinny być zgodne z umową 
o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umową kompleksową. Zaleca się stosowanie 
wyłączników  
o charakterystyce E, natomiast w przypadkach, gdy przyłącze zabezpieczone jest dodatkową wkładką 
bezpiecznikową, wyłączników o charakterystyce Cs. W przypadku braku zakresów prądowych wyłączników  
3-fazowych, dopuszcza się stosowanie pojedynczych wyłączników 1-fazowych. W uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się stosowanie w roli zabezpieczeń przedlicznikowych rozłączników 
bezpiecznikowych z wkładkami topikowymi. 

W drzwiczkach szafki pomiarowej dopuszcza się zastosowanie dodatkowych drzwiczek, umoŜliwiających 
odczyt licznika i dostęp odbiorcy do zabezpieczenia przelicznikowego (w przypadku wyłączników nadmiarowo 
– prądowych). 

Dobór układów pomiarowych według „Instrukcji doboru układów pomiarowo-rozliczeniowych” obowiązującej  
w ENERGA - OPERATOR SA. 

12.3.3. Lokalizacja 

W budownictwie jednorodzinnym szafki z układem pomiarowym naleŜy instalować: 

a. w przypadku przyłączy kablowych - w granicy posesji, 
b. w przypadku przyłączy napowietrznych - na zewnątrz budynku. 

W budownictwie wielorodzinnym układy pomiarowe powinny być zlokalizowane na klatkach schodowych  
w szachtach (kanałach technicznych) lub pomieszczeniach przeznaczonych wyłącznie do tego celu  
(np. w piwnicy). Złącza kablowe naleŜy instalować na zewnątrz budynku. 

12.3.4. Zamknięcia 

Szafki powinny być zamykane na zamki: 

a. w systemie wielodostępowym MASTERKEY, 
b. z moŜliwością otwierania przez odbiorcę i pracowników ENERGA-OPERATOR SA. 
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12.4. Zintegrowane złącza kablowo – pomiarowe 

WyposaŜenie i zamknięcia poszczególnych części według opisu dla złącza kablowego i szafki pomiarowej. 

13. Ochrona przeciwprzepi ęciowa i przeciwłukowa 

13.1. Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN 

Ograniczniki przepięć naleŜy instalować: 

a. przy połączeniach linii kablowych z liniami napowietrznymi (z przewodami gołymi  
i niepełnoizolowanymi), 

b. przy przejściu linii na słupach betonowych i stalowych w linię na słupach drewnianych, 
c. przy przejściu linii gołej na izolowaną, 
d. przy skrzyŜowaniach z rzekami oraz innymi obiektami, gdzie występują bardzo wysokie słupy 
(powyŜej 20 m). 

Ograniczniki przepięć powinny być montowane jak najbliŜej głowicy kablowej lub na transformatorze, jeśli 
wykonujemy połączenie kabla z transformatorem. W przypadku wymienionym w lit. b. ograniczniki powinny 
być umieszczone na pierwszym słupie przewodzącym. 

13.2. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowych SN/nn 

13.2.1. Urządzenia SN 

Urządzenia stacji i rozdzielnicy, połączone z liniami napowietrznymi bezpośrednio lub za pośrednictwem kabli 
krótszych niŜ 2 km naleŜy chronić od przepięć, stosując ograniczniki przepięć. Zaleca się stosowanie 
ograniczników przepięć w stacjach, w których utrzymywane są podziały sieci dla układu normalnego. Zaleca 
się, aby połączenie między ogranicznikiem a zaciskiem chronionego urządzenia było jak najmniejsze, lecz nie 
większe niŜ: 

a. 8 m – w przypadku urządzeń o napięciu znamionowym 15 i 20 kV, 
b. 10 m – w przypadku urządzeń o napięciu znamionowym 30 kV. 

13.2.2. Urządzenia nn 

Urządzenia stacji i rozdzielnicy, połączonych z liniami napowietrznymi bezpośrednio lub za pośrednictwem linii 
kablowych krótszych niŜ 150 m, naleŜy chronić od przepięć stosując ograniczniki przepięć. Ograniczniki 
naleŜy rozmieścić w taki sposób, aby przy kaŜdym transformatorze był zainstalowany komplet ograniczników  
i aby we wszystkich układach ruchowych izolacja urządzeń stacyjnych była chroniona przez co najmniej jeden 
komplet ograniczników. 

13.3. Ochrona przeciwprzepięciowa linii nn 

Ograniczniki przepięć naleŜy instalować: 

a. w miejscach połączeń linii kablowych oraz napowietrznych wykonanych przewodami 
pełnoizolowanymi z liniami napowietrznymi z przewodami gołymi, 

b. w miejscach połączeń przyłączy kablowych z linią napowietrzną. W przypadku połączenia większej 
liczby przyłączy kablowych z linią napowietrzną ochronę od przepięć naleŜy wykonać w taki sposób, 
aby na kaŜde 200 m przypadał jeden komplet ograniczników przepięć, 
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c. na krańcach linii napowietrznych oraz w taki sposób, aby na kaŜde 500 m (zalecane 300 m) długości 
linii przypadał jeden komplet ograniczników, 

d. na początku instalacji połączonych z liniami napowietrznymi bezpośrednio lub za pośrednictwem linii 
kablowych, nie dłuŜszych niŜ 150 m. 

Nie jest wymagane instalowanie ograniczników przepięć w miejscach połączenia z linią napowietrzną 
przyłączy wykonanych przewodami pełnoizolowanymi. 

13.4. Ochrona przeciwłukowa 

Ochronę przeciwłukową naleŜy stosować w liniach niepełnoizolowanych SN w następujących miejscach: 

a. na słupach skrzyŜowaniowych, przy drogach i zabudowaniach, 
b. na słupach na granicy terenów niezabudowanego i leśnego oraz słupach zlokalizowanych na 
wzniesieniach terenu, 

c. na słupach linii prowadzonej w terenie płaskim niezabudowanym – miejsca montaŜu naleŜy 
projektować indywidualnie, 

d. na słupach odporowych, odporowo – rozgałęźnych i rozgałęźnych. 

Nie jest wymagane stosowanie układów łukochronnych na słupach, na których zainstalowane są ograniczniki 
przepięć. 

 


