
 
STANDARDY TECHNICZNE OBOWI ĄZUJĄCE 

DLA URZĄDZEŃ WN, SN, nn EKSPLOATOWANYCH 
W KONCERNIE ENERGETYCZNYM ENERGA SA 

ODDZIAŁ W GDA ŃSKU 
 
 
 
 
 

Zatwierdził: 
 

 Z-CA DYREKTORA GENERALNEGO 
              DS. DYSTRYBUCJI 
      (-) 
     Adam Szymański 
 
 
 

GDAŃSK 
 

STYCZEŃ 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPRACOWALI: 
 
 
Sieć WN: 
1. Andrzej Sienkiewicz – przew. 
2. Janusz Rosiński 
3. Andrzej Waleński 
4. Jacek Dąbrowski 
5. Tadeusz Łukaszewicz 
 
Sieć SN:      Sieć nn: 
1. Włodzimierz Szamocki – przew.   1. Robert Karbiński – przew. 
2. Paweł Szkil      2. Tadeusz Janaszkiewicz 
3. Jacek Rafalski     3. Krzysztof Kurt 
4. Remigiusz Joeck     4. Sebastian Grzelka 
5. Ewa Smolarczyk     5. Mirosław Schwann 
       6. Przemysław Lider 



Koncern Energetyczny ENERGA SA - Oddział w Gdańsku 
Styczeń 2006 

 

Standardy techniczne obowiązujące dla urządzeń WN, SN, nn  eksploatowanych w Koncernie Energetycznym ENERGA SA 
Oddział w Gdańsku 

2 

 

1. APARATURA WN w GPZ-tach  
 
1.1. Rozdzielnia WN 

• napięcie znamionowe 123 kV, 50/60 Hz 
• izolacja zewnętrzna aparatury porcelanowa brązowa lub silikonowa 
• napędy aparatury: silnikowy, zasobnikowo – spręŜynowy - wspólny dla 3 faz 
• szafki napędów z ochroną p/wilgociową min. IP54 
• zakres temperatur pracy:  -30 do +40 0C 
• sterowanie aparatury łączeniowej: zdalne i lokalne 
• oszynowanie rozdzielni: przewodowe lub rurowe równe obciąŜalności przewodu      

AFL 6-240 mm2  
• kable SN z transformatora WN/SN: suche, miedziane z izolacją niepalną 
• izolacja mostów szynowych w stacjach systemowych wykonana w podwójnym 

układzie zawieszenia dla  II  strefy  klimatycznej  i  II  strefy  zabrudzeniowej 
• konstrukcje wsporcze pod aparaturą wykonane jako stalowe i ocynkowane 
• ochrona odgromowa – zgodna z obowiązującymi normami i przepisami 

 
1.2. Transformatory 110/15 kV 

• izolacja wewnętrzna: mineralny olej elektroizolacyjny 
• urządzenia chłodzące: powietrzne - grawitacyjne lub wymuszone 
• przełącznik zaczepów: podobciąŜeniowy, z łącznikami próŜniowymi, wyposaŜony w 

cyfrowy pomiar numeru zaczepu w kodzie BCD 
• poziom hałasu i pola el-m: zgodnie z normą 
 

1.3. Wyłączniki  
• prąd znamionowy: 3150A 
• znamionowy prąd zwarciowy wyłączalny: 40 kA 
• izolacja styków głównych – czysty gaz SF6  
• napęd z 2 cewkami wyłączającymi 
• wewnętrzny układ blokady przeciw pompowaniu 
• napięcie sterujące: 220 V DC 
• napięcie znam. silnika: 220 V DC z zabezpieczeniem termicznym 
• znamionowy cykl łączeń: W-ZW-ZW lub ZW-ZW 
• przełącznik sygnałowy: ze stykami min. 8NO i 8NZ 

 
1.4. Odłączniki 

• prąd znamionowy: od 1600A 
• znamionowy prąd zwarciowy 1 sek.: 40 kA 
• napięcie probiercze dla izolacji doziemnej i międzybiegunowej: 220 kV 
• napięcie probiercze udarowe dla izolacji doziemnej i międzybiegunowej: 550 kV 
• napęd: silnikowy i ręczny 
• podziałka międzybiegunowa: 1900 mm 
• napięcie sterowania : DC 

 
1.5. Przekładniki 

• izolacja wewnętrzna – olej mineralny z inhibitorem /przeciwstarzeniowym/ - bez PCB 
lub SF6 

• w polach liniowych – przekładniki kombinowane 
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• przyłącza pierwotne: miedź lub aluminium  
 
1.6. Ograniczniki przepięć 

• obudowa jednoczłonowa 
• beziskiernikowe 
• warystory z tlenków metali 

 
1.7. GIS 

• budowa kompaktowa, modułowa i okapturzona w izolacji z SF6 
• obudowa aluminiowa 
• zakres temperatur pracy:  -25 do +40 0C 
• wyposaŜenie w systemy: kontroli gazu, przeciwwilgociowy i pochłaniania produktów 

rozkładu SF6 
• moŜliwości podejść: liniowe napowietrzne, kablowe, szynowe 
• bezobsługowość: min. 25 lat  

 
1.8. Rozdzielnica SN 

• napięcie znamionowe: 17,5 kV lub 24 kV, 50/60 Hz 
• prąd znam. szyn zbiorczych: 1250 A lub wyŜszy 
• prąd znamionowy zwarciowy: min. 16 kA 
• obudowa: metalowa, przedziałowa, okapturzona,  
• ustawienie: przyścienne lub wolnostojące 
• podziałka pola: min. 600 mm 
• izolacja: powietrzna lub gaz SF6 
• zakres temperatur pracy:  -25 do +40 0C 
• wyłączniki: próŜniowe z wewnętrznym układem blokady przeciw pompowaniu 
• napięcie sterujące: 220 V DC 
• obsługa: tylko przy zamkniętych osłonach pola 
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2. CYFROWE TERMINALE WN  
 
2.1. Typy terminali 
 
2.1.1. Dla linii krótkiej: 
• Terminal, w których podstawą funkcją jest zabezpieczenie róŜnicowe, 
• Terminal, w którym podstawową funkcją jest zabezpieczenie odległościowe i 

ziemnozwarciowe  
 
2.1.2. Dla linii długiej: 
• Terminal, w którym podstawową funkcją jest zabezpieczenie odległościowe, 
• Terminal, w którym podstawową funkcją jest zabezpieczenie ziemnozwarciowe 
 
2.1.3. Dla transformatorów 110/15kV: 
• Terminal, w którym podstawową funkcją jest zabezpieczenie róŜnicowe, 
• Terminal, w którym podstawową funkcją jest zabezpieczenie nadprądowe trzystopniowe 
 
 
2.2. WyposaŜenie wspólne dla wszystkich terminali WN  

Jako standard przyjmuje się wyposaŜenie terminali w następujące układy:  

• rejestrator zdarzeń, rejestrowane powinny być zdarzenia z wewnętrznych funkcji oraz 
wejść binarnych terminala ze znacznikiem czasowym o rozdzielczości 1ms,   

• rejestrator zakłóceń, całkowity czas zapisu nie mniejszy niŜ 5,0s przy częstotliwości 
próbkowania nie mniejszej niŜ 1000Hz, moŜliwość rejestracji sygnałów analogowych i  
binarnych,  

• zapis wartości zwarciowych, 
• wewnętrzna logika umoŜliwiająca programowanie przez uŜytkownika funkcji automatyk, 

przyporządkowanie wejściom, wyjściom oraz wskaźnikom LED komunikatów, 
• funkcja synchronizacji wewnętrznego zegara czasu rzeczywistego przez interfejs system 

nadzoru lub wejście binarne, 
• lokalne złącze do komunikacji z PC, 
• interfejs światłowodowy do połączenia z koncentratorem telemechaniki, dopuszcza się 

następujące protokóły komunikacyjne: IEC 60870-5-103, DNP 3,0, LON, SPA, 
• interfejs światłowodowy lub RS dla kanału inŜynierskiego z połączeniem modemowym, 

 
Wraz z terminalem musi być dostarczone licencjonowane oprogramowanie uŜytkowe i 
konfiguracyjne. Licencja oprogramowania powinna obejmować czas uŜytkowania terminala 
przez kupującego.   
 
 
2.3. WyposaŜenie poszczególnych typów terminali 
 
2.3.1. Terminal z funkcją zabezpieczenia róŜnicowego dla linii WN 

Jako standard przyjmuje się wyposaŜenie terminali w następujące układy:  

• zabezpieczenie róŜnicowe z funkcją pomiaru amplitud i kątów prądów w kaŜdej fazie 
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• interfejs komunikacyjny do współpracy z drugim półkompletem zabezpieczenia 
umoŜliwiający zrealizowanie połączenia za pomocą dedykowanej pary światłowodów lub 
kanału systemu optotransmisyjnego ze standardowym interfejsem X.21   

• funkcja nadzoru nad kanałem komunikacyjnym 
• funkcja zdalnego przesyłania minimum 4 sygnałów z wejść binarnych  
• rezerwowe zabezpieczenie nadprądowe dwustopniowe 
• funkcja kontroli obwodów prądowych 
• funkcję pomiaru prądów  
• minimum 6 wejść binarnych, 6 wyjść, 7 programowalnych wskaźników LED 
 

2.3.2. Terminal z funkcją zabezpieczenia odległościowego 
 
Jako standard przyjmuje się wyposaŜenie terminali w następujące układy: 
• zabezpieczenie odległościowe z funkcją jednoczesnego, cyfrowego pomiaru impedancji 

pomiędzy fazami oraz między fazą a ziemią, pomiary wykonywane niezaleŜnie dla kaŜdej 
strefy i dla kaŜdego typu zwarcia, pięć niezaleŜnych stref pomiarowych o 
charakterystykach czworobocznych i niezaleŜnym ustawieniem zasięgu w kierunku osi R i 
X, dla zwarć doziemnych i międzyfazowych z moŜliwością programowania kierunku 
działania kaŜdej ze stref, wyłączenie 3 fazowe, rozruch podimpedancyjny jako 
podstawowy, układ kontroli obwodów napięciowych  

• automatyka SPZ trójfazowego z moŜliwością pobudzenia zewnętrznego 
• zabezpieczenie nadprądowe czasowe, odblokowane gdy są uszkodzone obwody 

napięciowe  
• funkcja kontroli synchronizmu 
• cztery banki nastaw z moŜliwością lokalnego lub zdalnego wyboru aktywnego banku 
• funkcja załączania na zwarcie uruchamiana automatycznie po zamknięciu wyłącznika lub 

przez sygnał załączający wyłącznik  
• układ współpracy z zabezpieczeniem na drugim końcu linii dla szybkiego wyłączania 

zwarcia dla części linii nie objętej zasięgiem przez strefę pierwszą - praca współbieŜna 
zabezpieczeń odległościowych. Jako standard przyjmuje się układ z warunkowym 
wyłączeniem. 

• interfejs komunikacyjny dla zapewnienia pracy współbieŜnej zabezpieczenia 
odległościowego, która powinna być zrealizowana za pomocą dedykowanej pary 
światłowodów lub kanału systemu optotransmisyjnego ze standardowym interfejsem X.21  

• funkcja nadzoru nad kanałem komunikacyjnym 
• funkcja kontroli obwodów prądowych i napięciowych,  
• nadprądowe kierunkowe dwustopniowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe dla zwarć 

wysoko omowych dla sieci uziemionych bezpośrednio 
• lokalizator miejsca zwarcia,   
• funkcja pomiarów napięć, prądów, mocy czynnej i biernej  
• minimum 12 wejść binarnych, 15 wyjść, 18 programowalnych wskaźników LED 

   

2.3.3. Terminal z funkcją zabezpieczenia nadprądowego lub ziemnozwarciowego  
 
Jako standard przyjmuje się wyposaŜenie terminali, które muszą spełniać funkcję 
zabezpieczenia i sterownika pola w następujące układy: 
• trzystopniowe zabezpieczenie nadprądowe fazowe (dla pola transformatora) 
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• nadprądowe kierunkowe dwustopniowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe dla zwarć 
wysoko omowych dla sieci uziemionych bezpośrednio (dla pola linii)  

• układ kontroli dwóch obwodów wyłączających 
• minimum 30 wejść binarnych i 18 wyjść przekaźnikowych, 14 wskaźników LED  
• wyświetlacz graficzny do odwzorowania stanu połoŜenia łączników pola  
• funkcje sterowania 5 łącznikami pola przyciskami na sterowniku 
• funkcje pomiarów prądów, napięć, mocy 
 

2.3.4. Terminal z funkcją zabezpieczenia róŜnicowego dla transformatorów 

Jako standard przyjmuje się wyposaŜenie terminali w następujące układy:  

• stabilizowane zabezpieczenie róŜnicowe dla transformatora dwuuzwojeniowego lub 
trójuzwojeniowego   

• rezerwowe zabezpieczenie nadprądowe dwustopniowe 
• funkcja pomiaru prądów i ich kątów przesunięcia fazowego dla wszystkich stron 

transformatora oraz prądów róŜnicowych 
• minimum 3 wejścia binarne, 4 wyjścia, 7 programowalnych wskaźników LED 
 
 
3. CYFROWE TERMINALE SN  
 
3.1. Typy terminali 

Terminale powinny realizować funkcje zabezpieczeń, sterownika pola i układów automatyki 
dla następujących rodzajów pól SN: 

• pole transformatora 110/15kV, 
• pole łącznika szyn 
• pole transformatora potrzeb własnych 
• pole pomiaru napięcia 
• pole baterii kondensatorów 
• pole odpływowe  
• automatyka SZR 
 
3.2. WyposaŜenie wspólne dla wszystkich terminali SN  
 
Terminale dla wszystkich rodzajów pól powinny mieć taką samą platformę sprzętową. 
Funkcje sterownicze powinny umoŜliwiać dwubitowe odwzorowanie oraz sterowanie pięciu 
łączników. Powinna istnieć moŜliwość lokalnego sterowania łącznikami z panelu sterowania. 
Terminal powinien być wyposaŜony w ciekłokrystaliczny wyświetlacz z moŜliwością wyboru 
prezentacji schematu synoptycznego pola, wartości pomiarowych i elementów 
sygnalizacyjnych. Terminal musi umoŜliwiać swobodne konfigurowanie logiki wewnętrznej 
oraz przyporządkowanie wejściom, wyjściom oraz wskaźnikom LED komunikatów, 
wyposaŜony w rejestrator zdarzeń i zakłóceń. 
Terminale powinny posiadać dwa interfejsy:  
– interfejs światłowodowy lub RS do połączenia z koncentratorem telemechaniki, dopuszcza 
się następujące protokóły komunikacyjne: IEC 60870-5-103, DNP 3,0, LON, SPA. 
– interfejs światłowodowy lub RS dla kanału inŜynierskiego z połączeniem modemowym 
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3.3. WyposaŜenie poszczególnych typów terminali 
 
3.3.1. Terminal dla pola transformatora 110/15kV 
 
Jako standard przyjmuje się wyposaŜenie terminala w następujące układy: 
• trzystopniowe trójfazowe zabezpieczenia nadprądowe zwłoczne, w tym jeden stopień 

wykorzystywany przez zabezpieczenie szyn 
• dwustopniowe zabezpieczenie nadnapięciowe napięcia międzyfazowego 
• zabezpieczenie ziemnozwarciowe dwustopniowe  
• układ lokalnej rezerwy wyłącznikowej 
• układ zabezpieczenia szyn  
 
3.3.2. Terminal dla pola łącznika szyn 
 
Jako standard przyjmuje się wyposaŜenie terminala w następujące układy: 
• trzystopniowe trójfazowe zabezpieczenia nadprądowe zwłoczne, w tym jeden stopień 

wykorzystywany przez zabezpieczenie szyn 
• zabezpieczenie ziemnozwarciowe dwustopniowe 
• układ lokalnej rezerwy wyłącznikowej 
• układ zabezpieczenia szyn 
 
3.3.3. Terminal dla pola potrzeb własnych 
 
Jako standard przyjmuje się wyposaŜenie terminala w następujące układy: 
• dwustopniowe trójfazowe zabezpieczenia nadprądowe zwłoczne 
• dwustopniowe zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne prądu ziemnozwarciowego 
• zabezpieczenie nadnapięciowe zwłoczne napięcia składowej zerowej 
• układ lokalnej rezerwy wyłącznikowej 
• układ zabezpieczenia szyn 
• automatykę wymuszania składowej czynnej dla sieci kompensowanej lub uziemionej przez 

rezystor  
• układ współpracy z zabezpieczeniami firmowymi transformatora i dławika 
 
3.3.4. Terminal dla pola pomiaru napięcia 
 
Jako standard przyjmuje się wyposaŜenie terminala w następujące układy: 
• zabezpieczenie nadnapięciowe i podnapięciowe czasowe napięcia międzyprzewodowe 
• zabezpieczenie nadnapięciowe zwłoczne napięcia składowej zerowej 
• układ automatyki SCO 
 
3.3.5. Terminal dla pola baterii kondensatorów 
 
Jako standard przyjmuje się wyposaŜenie terminala w następujące układy: 
• dwustopniowe trójfazowe zabezpieczenia nadprądowe zwłoczne,  
• zabezpieczenie od zwarć wewnętrznych baterii kondensatorów 
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• zabezpieczenie nadnapięciowe napięcia międzyfazowego 
• zabezpieczenie ziemnozwarciowe 
• układ lokalnej rezerwy wyłącznikowej 
• układ zabezpieczenia szyn 
• automatyka załączania baterii kondensatorów 
 
3.3.6. Terminal dla pola odpływowego 
 
Jako standard przyjmuje się wyposaŜenie terminala w następujące układy: 
• dwustopniowe trójfazowe zabezpieczenia nadprądowe zwłoczne,  
• zabezpieczenie ziemnozwarciowe działające według kryterium: czynnomocowego, 

admitancyjnego, konduktancyjnego lub nadprądowego 
• automatyka SPZ 
• automatyka SCO  
• układ lokalnej rezerwy wyłącznikowej 
• układ zabezpieczenia szyn  
• układ wyłączania przy załączaniu na zwarcie 
 
 
3.3.7. Terminal automatyki SZR 
 
Jako standard przyjmuje się następujące wymagania dla terminala: 
• realizacja automatyki w układzie rezerwy jawnej lub ukrytej,  
• wybór układu na podstawie stanu połoŜenia wyłączników rozdzielni SN 
• sterowanie pięcioma wyłącznikami 
• moŜliwość wyboru cyklu SZR powrotnego lub niepowrotnego 
• blokada automatyki trwała lub przejściowa lokalna i z telemechaniki 
                                  
 
 
 
 
                            4. KLASYCZNE BATERIE AKUMULATORÓW  
 
4.1. Typy ogniw  
 
Jako standard przyjmuje się: 
• baterie przystosowane do pracy buforowej i bateryjnej o następujących napięciach: 220V, 

110V, 48V i 24V z płytą dodatnią pancerną OPzS, elektrody wykonane ze stopu nisko 
antymonowego  

• napięcie pracy konserwacyjnej przy 200C  2,23-2,25V/ogniwo 
• obudowa ogniw przeźroczysta zamknięta 
• deklarowana przez producenta Ŝywotność > 15 lat 
• baterie powinny składać się z pojedynczych ogniw lub monobloków  
• złączki ogniw lub monobloków izolowane, skręcane  
• wyposaŜone w zewnętrzny system rekombinacji gazów 
• ogniwa uformowane fabrycznie, potwierdzone protokółem 
• gwarancja podstawowa minimum 3 lata 
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4.2. Stojak dla baterii   
 
• parterowy lub piętrowy, metalowy zabezpieczony antykorozyjnie z regulacją ustawienia          

± 50 mm  
 
4.3. WyposaŜenie dodatkowe 
 
• komplet izolowanych połączeń międzyogniwowych, międzyrzędowych i wyprowadzeń 

końcowych  
• termometr do pomiaru temperatury elektrolitu 
• aerometr do pomiaru gęstości elektrolitu 
• komplet naklejek numerów ogniw i oznaczeń biegunów 
 
4.4. Dokumentacja  
• dokumentacja techniczno-ruchowa 
• instrukcja obsługi  
• ksiąŜka eksploatacji 
 

 
4.5. Instalowanie baterii 

 Dostawca baterii wykonuje wymianę tzn. demontaŜ i usunięcie starych baterii oraz   

montaŜ, uruchomienie i pomiary nowych baterii. 

 

 
                5. BATERIE AKUMULATORÓW BEZOBSŁUGOW YCH 
 
 
5.1. Typy ogniw 
 
Jako standard przyjmuje się:   
• baterie akumulatorów do pracy buforowej i bateryjnej o następujących napięciach: 220V, 

110V, 48V i 24V wykonane w technologii AGM z płytą dodatnią pastowaną  
• bateria powinna składać się z pojedynczych ogniw lub monobloków  
• napięcie pracy konserwacyjnej 2,25V/ogniwo w zakresie temperatury pracy 150 C – 250 C 
• deklarowana przez producenta Ŝywotność > 10 lat 
• złączki ogniw lub monobloków izolowane, skręcane  
• moŜliwość pracy w zakresie temperatur od – 200 C do +400 C z określeniem pojemności w 

tych zakresach 
• ogniwa uformowane fabrycznie, potwierdzone protokołem  
• gwarancja podstawowa minimum 3 lata 
 
5.2. Stojak dla baterii 
• parterowy lub piętrowy, metalowy zabezpieczony antykorozyjnie z regulacją ustawienia          

± 50 mm  
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5.3. WyposaŜenie dodatkowe 
• komplet izolowanych połączeń między ogniwowych, międzyrzędowych i wyprowadzeń 

końcowych  
• komplet naklejek numerów ogniw i oznaczeń biegunów 
 
 
5.4. Dokumentacja  
• dokumentacja techniczno-ruchowa 
• instrukcja obsługi  
• ksiąŜka eksploatacji 
 

 
5.5. Instalowanie baterii 

  Dostawca baterii wykonuje wymianę tzn. demontaŜ i usunięcie starych baterii oraz   
montaŜ, uruchomienie i pomiary nowych baterii 
  
 

                             6. ZASILACZE PRĄDU STAŁEGO  
 
 
Jako standard przyjmuje się zasilacze o napięciu 220V, 110V, 48V oraz  24V przeznaczone 
do ładowania baterii i zasilania   odbiorników prądu stałego spełniające następujące 
wymagania: 
• napięcie zasilania 230/400V AC 
• dopuszczalne zmiany napięcia wejściowego – 15% - +10% 
• prąd znamionowy wyjściowy ≥ 30A 
• wykonane w technice impulsowej 
• stabilność napięcia wyjściowego ≤ 1% 
• tętnienia napięcia wyjściowego ≤ 1% 
• ograniczenie prądu baterii 0,1In do 1In 
• ograniczenie prądu wyjściowego do 1,1 In   
• separacja galwaniczna obwodów AC i DC 
• jeŜeli wymagają tego odbiory zasilacz 24V wyposaŜony w układ przeciw ogniwa,   
• wymagania kompatybilności elektromagnetycznej potwierdzone certyfikatem 
• wyposaŜone w układy: kontroli ciągłości baterii, sygnalizacji i rejestracji stanów 

alarmowych , kompensacji temperaturowej, zewnętrzny pomiar prądu, wyświetlacz 
ciekłokrystaliczny z informacjami o parametrach wyjściowych i stanach zakłóceniowych, 
alarmowej sygnalizacji zdalnej wykonanej na przekaźnikach – minimum dwa,  interfejs 
RS  

• w obudowie wolnostojącej lub wiszącej szczelnej zabezpieczonej przed kurzem  
• gwarancja minimum 3 lata 
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7. ZASILACZE BEZPRZERWOWE 
 

Jako standard dla zasilaczy bezprzerwowych instalowanych w GPZ przyjmuje się:  
• napięcie zasilania 230 V, 50 Hz 
• napięcie wyjściowe 230 V , 50 Hz  
• moc obciąŜenia 3 kVA  
• stabilność częstotliwości napięcia wyjściowego ≤ ±0,2% 
• stabilność napięcia wyjściowego ≤ ±3% 
• zawartość harmonicznych w napięciu wyjściowym ≤± 3% 
• sprawność > 90% 
• przeciąŜalność 1,25In przez 10 s 
• zakres zmian napięcia wejściowego ± 15% 
• zakres zmian napięcia baterii –20% do +10% 
• wymagania kompatybilności elektromagnetycznej potwierdzone certyfikatem 
• do współpracy z baterią zewnętrzną pracującą buforowo z prostownikiem o napięciu           

239 V 
• z galwaniczną izolacją między obwodem stałoprądowym a obwodami 

zmiennoprądowymi  
• z zewnętrznym pomiarem prądu 
• z bezstykowym , szybkim przełącznikiem obwodu obejściowego 
• układ alarmowej sygnalizacji zdalnej wykonanej na przekaźnikach-minimum dwa 
• z interfejsem RS 232 
• w obudowie wolnostojącej szczelnej zabezpieczonej przed kurzem  
• gwarancja minimum 3 lata 
 
 
Wymagania dotyczące przeprowadzania pomontaŜowych badań odbiorczych 

 
Powykonawcze badania odbiorcze urządzeń o napięciu znamionowym wyŜszym niŜ 1kV oraz 
o napięciu znamionowym do 1kV oraz pomontaŜowe badania odbiorcze urządzeń i układów 
obwodów pomocniczych powinny być wykonywane z normą PN-E-04700. 
 
 
 
 

8. LINIE NAPOWIETRZNE WN 
 
 Linie elektroenergetyczne o napięciu 110 kV stanowiące elementy sieci na terenie 
działania Koncernu Energetycznego ENERGA SA - Oddział w Gdańsku winny być 
projektowane i budowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Linie winny być 
jedno lub dwutorowe. W przypadku budowy nowych linii generalnie posługujemy się 
rozwiązaniami typowymi, katalogowymi. Dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań – 
muszą one być indywidualnie uzgadniane. 
 
8.1. Konstrukcja słupów  
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 Kratowe lub rurowe stalowe - ocynkowane 
 Zabezpieczenie antykorozyjne – malowanie 
 Fundamenty zabezpieczone powłoką paroprzepuszczalną 
 Śruby włazowe – powyŜej 3,5m od podstawy słupa 
 Stosować zabezpieczenia przed kradzieŜą do wysokości 3.5-5m od podstawy słupa 
 
8.2. Izolacja  

 
 Izolatory porcelanowe długopniowe lub kompozytowe 
 Dopuszcza się kołpaki gniazdowe , główkowe lub widlaste 
 Izolatory powinny mieć właściwości sprawdzone i udokumentowane zgodnie z  
 - PN-IEC 383-1 dla izolatorów liniowych długopniowych 
 - PN-IEC 61109 dla izolatorów kompozytowych 
 
8.3. Osprzęt 
 
            Stal cynkowana ogniowo. 

 
8.4. Przewody robocze  
 
 ObciąŜalność  przewodów roboczych dla linii nowobudowanych, modernizowanych i 
projektowanych powinna być co najmniej równa obciąŜalności przewodu  AFL 6 240mm2   

 
8.5. Światłowody  
  
 W liniach nowo projektowanych zaleca się stosowanie światłowodu skojarzonego z 
przewodem odgromowym.  Dopuszcza się stosowanie linii światłowodowych samonośnych 
na istniejących konstrukcjach linii 110 kV lub w przewodach roboczych. 

 
 8.6. DzierŜawa konstrukcji słupów 
 
- wyłącznie po obliczeniu dodatkowych obciąŜeń wiatrowych i mechanicznych na słup, 
ewentualnie sposób  wzmocnienia lub usztywnienia konstrukcji słupa - MoŜliwe są dwa 
warianty  montaŜu  urządzeń  łączności  : 
     a) pod przewodami roboczymi linii , ( 3,5 m poniŜej przewodów lub mostków ) 
      b) nad przewodami linii , z nadbudową i wzmacnianiem konstrukcji słupa , 
pod warunkiem stosowania technologii nie utrudniającej liniowych prac eksploatacyjnych , 
przewody antenowe i inne umieszczone w rurkach osłonowych i na drabinkach. 
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9. STACJE TRANSFORMATOROWE SN/ nn - wnętrzowe 
 
9.1. Typy stacji 
   Jako standard przyjmuje się wnętrzowe stacje transformatorowe o modułowej,  
prefabrykowanej konstrukcji Ŝelbetowej ze stolarką aluminiową. 
   Obudowa moŜe składać się z : 
• betonowego prefabrykowanego fundamentu przystosowanego do pomieszczenia 100% 

oleju, 
• zespołu ścian i podłogi, 
• dachu prefabrykowanego. 
    Jako standard przyjmuje się dach płaski z elewacją betonową. Jako rozwiązania 
ponadstandardowe dopuszcza się moŜliwość wykonania dachów o zróŜnicowanym kształcie i 
pokryciu. 
    W przypadku rozwiązań ponadstandardowych zwiększone koszty pokrywa strona 
zainteresowana. 
   Za podstawowe rozwiązanie przyjmuje się jako równowaŜne stacje o obsłudze urządzeń od 
zewnątrz. i od wewnątrz. 
   Wyjątkowo dopuszcza się równieŜ inne rozwiązania stacji jak: podziemne, w kształcie słupa 
ogłoszeniowego, murowane. Dotyczy to przypadków uzasadnionych technicznie lub 
architektonicznie i wymaga uzgodnienia z: Wydziałem Zarządzania Majątkiem Sieciowym, 
Wydziałem Inwestycji i Remontów oraz zgody Dyrektora ds. Dystrybucji. 
   Projekt budowlany stacji powinien określać sposób posadowienia stacji w zaleŜności od 
warunków gruntowych. Lokalizacja i sposób posadowienia wymaga uzgodnienia w Wydziale 
Inwestycji i Remontów. 

   Jako standard przyjmuje się stosowanie transformatorów bez iskierników po stronie SN 
Stacje muszą posiadać atest – dokument: 
• potwierdzający przypisane jej przez producenta własności techniczne i potwierdzający jej 

przydatność do stosowania w krajowych sieciach energetyki zawodowej, 
• uwzględniający badania typu w zakresie sprawdzenia: 
- spełnienia wymagań ogólnokonstrukcyjnych, 
- wytrzymałości izolacji, 
- nagrzewania, 
- obciąŜalności zwarciowej obwodów głównych i uziemiających, 
- działania mechanicznego blokad i łączników, 
- stopnia ochrony, 
- odporności obudowy stacji na naraŜenia mechaniczne, 
- odporności na działanie łuku powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego po stronie SN i 

nn. 
     Atest musi być waŜny i uwzględniać aktualnie proponowane wyposaŜenie. 
 
9.2. WyposaŜenie stacji 
9.2.1. Układ funkcjonalny: 
•  rozdzielnica SN, 
•  rozdzielnica nn, 
•  komora transformatorowa oddzielona od rozdzielni. 
 
 
9.2.2. WyposaŜenie rozdzielnicy SN 
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Przewiduje się wykonanie rozdzielnic: 
• wersja 1- z izolacją powietrzną, 
• wersja 2- w izolacji SF6. 
 
W wersji 1:  

- w polach liniowych - rozłączniki z uziemnikiem, 
- w polu transformatora - rozłącznik z bezpiecznikami. 
   Przewiduje się szyny zbiorcze miedziane, izolowane osłonami termokurczliwymi, 
prowadzone po zaciskach aparatury. Zalecane są pola ze zmniejszoną podziałką. 
 

W wersji 2: 
- w polach liniowych - rozłączniki z uziemnikiem, 
- w polu transformatora - wyłącznik z bezpośrednią nastawą prądu. 
Wymagany jest wskaźnik obecności napięcia z wtykiem typu “męsko-Ŝeński” 

   W obu wersjach wymagane są wskaźniki przepływu prądu ziemnozwarciowego 
zainstalowane w polach liniowych. Ponadto w polach liniowych prąd znamionowy 
rozłącznika powinien wynosić minimum 400 A.  
   Nie przewiduje się osobnego pola dla zainstalowania ograniczników przepięć. 
Wymaga się tabliczki ostrzegawczej „Uwaga urządzenie zawiera SF6” umieszczonej na 
właściwych drzwiach zewnętrznych. 
 
9.2.3. WyposaŜenie rozdzielnicy nn: 
• Bez rozłącznika głównego. Dopuszcza się stosowanie rozłącznika głównego w 

uzasadnionych przypadkach z wkładkami bezpiecznikowymi o charakterystyce gTr dla 
ochrony transformatora. 

• Pola odpływowe.  
W polach odpływowych naleŜy instalować listwowe rozłączniki bezpiecznikowe z 
rozłączaniem jednobiegunowym. 

   Zaleca się stosować listwowe rozłączniki bezpiecznikowe z moŜliwością łączenia funkcji 
rozłączania jedno- i trójbiegunowo, z zaciskami osłoniętymi typu Vz. Szyny miedziane 
osłonięte, z nakrętkami trwale umocowanymi. Cała rozdzielnica w wykonaniu modułowym o 
stopniu ochrony nie mniejszym niŜ IP23. 
•  Wymaga się instalowania przekładników prądowych w szynach głównych.  
    Rozdzielnica 0,4 kV powinna być wyposaŜona w oprzewodowaną tablicę licznikową 
•  Jako zabezpieczenie obwodu oświetlenia stacji, przed skutkami przetęŜęń i zwarć, stosować 

bezpiecznik topikowy 
• W przypadku stacji dwutransformatorowych bezwarunkowo naleŜy montować rozłączniki 

główne, jeŜeli stacja ma moŜliwość łączenia sekcji nn. 
 

 9.2.4. Wewnętrzne połączenia SN i nn 
•   Połączenie transformatora z rozdzielnicą SN 

wykonywać kablem w izolacji z tworzywa sztucznego o niepalnej powłoce, zakończonym 
głowicą konektorową, podłączony do transformatora za pomocą izolatora przepustowego 
ze stoŜkiem zewnętrznym. 

•   Połączenie transformatora z rozdzielnicą nn 
wykonać przewodem lub kablem miedzianym o niepalnej powłoce, zakończonym 
zaciskami w osłonie izolacyjnej. 
Zaciski transformatorowe w osłonie izolacyjnej muszą umoŜliwi ć załoŜenie uziemiacza 
lub zwieracza – muszą posiadać trzpień kulowy T (ф20 lub ф25) prosty lub kątowy. 



Koncern Energetyczny ENERGA SA - Oddział w Gdańsku 
Styczeń 2006 

 

Standardy techniczne obowiązujące dla urządzeń WN, SN, nn  eksploatowanych w Koncernie Energetycznym ENERGA SA 
Oddział w Gdańsku 

15 

 

• W polu transformatora w rozdzielnicy w izolacji z SF6 stosować głowice zalecane przez 
producenta dla danego typu rozdzielnicy. 

• W polu transformatora w rozdzielnicy z izolacją powietrzną stosować głowice nasuwane 
lub wykonane w  technologii termo- lub zimnokurczliwej. 

• Zacisk neutralny na transformatorze po stronie nn powinien umoŜliwiać podłączenie 
uziemienia roboczego 

9.2.5. Zakończenia kabli SN wprowadzanych do stacji 

   Kable wprowadzane do stacji muszą być zakończone głowicą wykonaną w technologii: 
• nasuwanej lub termokurczliwej – dla rozdzielnic w izolacji SF6, 
• nasuwanej, termo- lub zimnokurczliwej – dla rozdzielnic z izolacją powietrzną. 
 

9.2.6. Przepusty kablowe 

• Wprowadzane kable - muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym  
     powłoki.  
• Otwory w fundamencie - muszą być uszczelnione i zabezpieczone przed  
     wnikaniem wilgoci. 
 
9.2.7.  Kompensacja indywidualna mocy biernej transformatorów SN/nn 
• Zaleca się stosowanie trójfazowych kondensatorów nn do kompensacji indywidualnej 

mocy biernej transformatorów SN/nn. 
• Nowe stacje transformatorowe SN/nn naleŜy wyposaŜyć w kondensatory nn na etapie 

budowy stacji, jeŜeli obliczenia projektowe wykaŜą taką konieczność.  
• Eksploatowane stacje transformatorowe SN/nn zaleca się sukcesywnie doposaŜyć w 

kondensatory nn, np. podczas przeglądów stacji lub przy okazji wykonywania innych 
prac.  

 
 

10. STACJE TRANSFORMATOROWE SN/nn –napowietrzne 
 
10.1. Typy stacji 
Jako standard przyjmuje się: 
• Stacje na pojedynczych Ŝerdziach wirowanych, bez pomostu obsługi.  

Stacje na podwójnych Ŝerdziach stawiać tylko w przypadkach uzasadnionych (np. przy 
przekroczeniu wypadkowej siły naciągu 17,5 kN lub 25 kN).  

• Dla transformatorów o mocy do 250 kVA włącznie stacje uproszczone, bez bezpieczników 
SN. 

• Dla transformatorów o mocy powyŜej 250 kVA stacje z bezpiecznikami SN. Dopuszcza 
się stosowanie zespołu zabezpieczającego: bezpiecznik + ogranicznik przepięć. 

• Całość połączeń SN wykonać przewodami niepełnoizolowanymi. 
• Ograniczniki przepięć SN i nn montowane na transformatorze. 
• Na zaciski liniowe ogranicznika SN zakładać osłony izolacyjne. 
• Zaciski transformatora zabezpieczyć poprzez zainstalowanie osłon izolacyjnych (kołpaków 

ochronnych) na izolatorach przepustowych SN i osłon izolacyjnych na zaciskach nn (w 
osłonach izolacyjnych). 

• Jako standard przyjmuje się stosowanie transformatorów bez iskierników po stronie SN. 
• Jako standard przyjmuje się stosowanie po stronie SN rozłączników z uziemnikiem. 
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   Zaleca się montaŜ rozłącznika z uziemnikiem na konstrukcji stacji. Dla ujednolicenia 
rozwiązań stacji zaleca się przy projektowaniu stosować dostępne typowe rozwiązania z 
uwzględnieniem powyŜszych ustaleń. 
   W porównaniu do typowych rozwiązań zaleca się podnieść posadowienie transformatora o 
~1,5 m w górę. 

   Wszystkie elementy stalowe naleŜy zabezpieczyć przed korozją poprzez cynkowanie 
metodą ogniową. 
  
10.2. śerdzie 
   Stacje montować na  Ŝerdziach typu: 
• E o długościach 10,5 do 15m i wytrzymałości 2,5 do25 kN,  
• EPV o długościach  9 do 13,5 i wytrzymałości 3,5 do 17,5 kN. 
 
10.3. Izolacja 
•  Jako izolację odciągową stosować izolatory kompozytowe. 
•  W przypadku niemoŜności montaŜu ograniczników przepięć SN na transformatorze,  
      zaleca się wykorzystywać ograniczniki przepięć jako izolatory wsporcze. 
 
10.4. Wyprowadzenia nn 
   Realizować poprzez: 
• przewody pełnoizolowane - słupowy rozłącznik bezpiecznikowy, gdy liczba obwodów 

odejściowych nn   nie przekracza 3-ch, 
• kable ziemne - szafka rozdzielcza instalowana na Ŝerdzi. 
 
10.5. Szafka rozdzielcza nn 
   Jako rozwiązanie standardowe przyjęto szafki rozdzielcze aluminiowe lub z tworzywa   
termo- lub chemoutwardzalnego. 
 Wymaga się oznakowania CE (konieczny certyfikat wykazujący spełnienie przez wyrób 
wymagań norm(y) zharmonizowanej dla Dyrektywy Rady LDV nr 73/23/EWG + 93/68/EWG 
i rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003r. 
(Dz. U. nr 49 poz. 414) z późniejszymi zmianami. 
   W szafce wymagane jest:  
• instalowanie przekładników prądowych - do pomiaru energii, 
• oszynowanie miedziane 
• w polach odejściowych listwowe rozłączniki bezpiecznikowe rozłączane jednobiegunowo 

wyposaŜone w zaciski Vz w polach odejściowych powyŜej trzech obwodów. Dla trzech 
obwodów i mniej stosować rozłączniki słupowe. 

  
10.6. Połączenia transformatora z szafką rozdzielczą lub rozłącznikiem napowietrznym 
   Połączenia od transformatora do rozłączników bezpiecznikowych lub szafki rozdzielczej 
realizować przewodami pełnoizolowanymi lub kablem miedzianym. 
 
10.7. Ustoje stacji 
   Jako standard przyjmuje się ustoje z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych.       
Zabrania się stosowania ustoju z wykorzystaniem betonowych kręgów studziennych 
zalewanych betonem. Ustoje podlegają etapowemu odbiorowi przed zasypaniem. 
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10.8.  Kompensacja indywidualna mocy biernej transformatorów SN/nn 
• Zaleca się stosowanie trójfazowych kondensatorów nn do kompensacji indywidualnej 

mocy biernej transformatorów SN/nn. 
• Nowe stacje transformatorowe SN/nn naleŜy wyposaŜyć w kondensatory nn na etapie 

budowy stacji, jeŜeli obliczenia projektowe wykaŜą taką konieczność.  
• Eksploatowane stacje transformatorowe SN/nn zaleca się sukcesywnie doposaŜyć w 

kondensatory nn, np. podczas przeglądów stacji lub przy okazji wykonywania innych 
prac.  

 
 

11. DOKUMENTACJA STACJI SN/nn – wnętrzowych i napowietrznych 
 

11.1. Dokumentacja prawna: 
• Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
• Projekt budowlany 
• Uzgodnienie usytuowania stacji z właściwymi instytucjami oraz uŜytkownikami terenu na 

których stoi stacja 
• Decyzje o pozwoleniu na budowę 
• Dokumenty wytyczenia i odbioru geodezyjnego 
• Warunki przyłączenia 
 
11.2. Dokumentacja techniczna: 
• Projekt budowlany 
• W zaleŜności od potrzeb, protokół zakwalifikowania pomieszczeń i stref lub przestrzeni 

zewnętrznych do kategorii niebezpieczeństwa poŜarowego i zagroŜonego wybuchem. 
• Dokumentację fabryczną w tym świadectwa, karty gwarancyjne, fabryczne instrukcje 

obsługi, opisy techniczne, rysunki konstrukcyjne, montaŜowe i zestawieniowe.                   
Dla rozwiązań typowych wystarczające jest posiadanie jednej dokumentacji fabrycznej dla 
danej grupy urządzeń. 

• Dokumentację eksploatacyjną 
• Paszporty urządzeń 
 
11.3. Dokumentacja eksploatacyjna: 
11.3.1. Dokumenty przyjęcia do eksploatacji 
• Protokół odbioru technicznego 
• Protokóły odbiorów etapowych 
• Protokół pomiaru oporności uziemień, oraz skuteczności zerowania 
• Protokół próby napięciowej izolacji stacji 
• Protokół pomiarów skróconej profilaktyki transformatora po zainstalowaniu 
• Protokół odbioru części budowlanej stacji w przypadku odbioru stacji nietypowej 
• Protokół pomiaru wyłącznika SN po jego zamontowaniu w stacji oraz zabezpieczeń z nim 

związanych 
• Protokół badania przekładników prądowych i napięciowych po stronie SN po ich 

zamontowaniu w stacji 
• Dla stacji abonenckich uzgodniona instrukcja współpracy 
• Dziennik budowy (dla obiektów, których inwestorem jest ENERGA - Oddział w 

Gdańsku) 
• Geodezja powykonawcza wraz z uzgodnieniem ZUD 
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• Płyta CD z geodezją sieci energetycznej w pliku tekstowym w układzie 1965 strefa 3 oraz 
szkic geodezyjny 

• Dowód przyjęcia na ewidencję środków trwałych (dla obiektów, których inwestorem jest 
ENERGA - Oddział w Gdańsku) 

• Zgłoszenie gotowości obiektu do odbioru i oświadczenie o zakończeniu robót 
• Zezwolenie na załączenie pod napięcie urządzeń po odbiorze technicznym 
• Powykonawcza inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego, w tym uziemień i rur 
światłowodowych 

11.3.2. Instrukcja eksploatacji wraz z niezbędnymi załącznikami (jeŜeli zachodzi taka 
potrzeba – dla obiektów nietypowych i abonenckich). 
11.3.3. Dokumenty dotyczące oględzin, oceny stanu technicznego, przeglądów, konserwacji 
napraw i remontów. 
11.3.4. Protokóły z przeprowadzonych (okresowo) prób i pomiarów eksploatacyjnych. 
11.3.5. KsiąŜka obiektu budowlanego. 
11.3.6. W dniu odbioru technicznego stacji SN/nn inspektor nadzoru powinien wykonać 
aparatem cyfrowym podstawowe zdjęcia przejmowanych urządzeń SN-nn. Do dokumentacji 
powykonawczej naleŜy dołączyć zdjęcia w formie elektronicznej. 
 
 

12. LINIE KABLOWE SN 
 
12.1. Typy kabli: 
• HAKnFtA 8.7 / 15 kV, 
• XHAKXS 12 / 20 kV,   Uwaga na palność powłoki z polietylenu ! 
• XUHAKXS 12 / 20 kV,  Nie moŜna stosować w kanałach kablowych czy GPZ ! 
• XRUHAKXS 12 / 20 kV, 
• YHAKXS 12 / 20 kV – tylko kanały kablowe, GPZ, itp., 
• GnUHKG 12 / 20 kV – kabel giętki – izolacja z gumy etylenopropylenowej, np. do stacji 

wnętrzowych 15 / 0.4 kV do połączenia między transformatorem, a rozdzielnicą SN. 
 
12.2. Osprzęt kablowy 
   Okres gwarancji: 3 lat na wykonane mufy i głowice średniego napięcia. 
 
Dla kabli o izolacji z tworzyw sztucznych: osprzęt nasuwany, termokurczliwy lub 
zimnokurczliwy. Zakaz stosowania osprzętu taśmowego z wyjątkiem napraw starych kabli 
(szczególnie o izolacji z polietylenu termoplastycznego). W uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza się stosowanie złącz kablowych SN typu wtykowego ze stoŜkiem zewnętrznym  
lub muf rozgałęźnych. 
Dla kabli o izolacji papierowo-olejowej: mufy taśmowe z wtryskiem Ŝywicy lub 
termokurczliwe. Głowice: suche. Zakaz wejścia kablem o izolacji papierowo-olejowej na słup 
i do stacji wnętrzowych (w tym GPZ). Dla  muf przejściowych wymagana złączka kablowa z 
przegrodą.  
Zakaz stosowania stalowych objemek z bednarki pod głowicami SN. Zgodnie  z  normą N 
SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” 
str. 10 pkt. 2.5.4.: „zamocowania kabli jednoŜyłowych powinny być wykonane z materiału 
niemagnetycznego”. Przyjęto do stosowania uchwyty kablowe z tworzyw sztucznych. 
 
12.3. Dokumentacja prawna: 
• Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
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• Projekt budowlany 
• Uzgodnienie trasy linii z właściwymi instytucjami oraz uŜytkownikami terenu przez który 

linia przechodzi 
• Uzgodnienia skrzyŜowań i zbliŜeń z innymi urządzeniami 
• Decyzje o pozwoleniu na budowę 
• Dokumenty wytyczenia i odbioru geodezyjnego tras linii 
• Warunki przyłączenia 
 
 12.4. Dokumentacja techniczna 
• Projekt budowlany 
• W zaleŜności od potrzeb, protokół zakwalifikowania pomieszczeń i stref lub przestrzeni 

zewnętrznych do kategorii niebezpieczeństwa poŜarowego i zagroŜonego wybuchem 
• Dokumentację fabryczną w tym świadectwa, karty gwarancyjne, fabryczne instrukcje 

obsługi, opisy techniczne, rysunki konstrukcyjne, montaŜowe i zestawieniowe. Dla 
rozwiązań typowych wystarczające jest posiadanie jednej dokumentacji fabrycznej dla 
danej grupy urządzeń 

• Dokumentację eksploatacyjną 
• Paszporty urządzeń 
 
12.5. Dokumentacja eksploatacyjna: 
12.5.1. Dokumenty przyjęcia do eksploatacji 
• Protokół odbioru technicznego 
• Protokóły odbiorów etapowych 
• Protokół próby napięciowej i szczelności powłoki 
• Protokół pomiaru izolacji kabla 
• Dla kabli abonenckich uzgodniona instrukcja współpracy 
• Dziennik budowy (dla obiektów, których inwestorem jest ENERGA - Oddział w 

Gdańsku) 
• Geodezja powykonawcza wraz z uzgodnieniem ZUD 
• Płyta CD z geodezją sieci energetycznej w pliku tekstowym w układzie 1965 strefa 3 oraz 

szkic geodezyjny 
• Dowód przyjęcia na ewidencję środków trwałych (dla obiektów, których inwestorem jest 

ENERGA - Oddział w Gdańsku) 
• Zgłoszenie gotowości obiektu do odbioru i oświadczenie o zakończeniu robót 
• Zezwolenie na załączenie pod napięcie urządzeń po odbiorze technicznym 
• Do dokumentacji powykonawczej powinno być dołączone zaświadczenie o przeszkoleniu 

elektromontera z montaŜu muf i głowic SN oraz oświadczenie elektromontera o 
wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez ENERGĘ - Oddział Zakład 
Energetyczny Gdańsk w Gdańsku zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97. o ochronie danych 
osobowych Dz. U. nr 133 Poz. 883.            

    Pod kaŜdą głowicą SN powinna się znajdować tabliczka z nazwiskiem montera, numerem 
PESEL, datą montaŜu i typem głowicy. 
12.5.2. Instrukcja eksploatacji wraz z niezbędnymi załącznikami (jeŜeli zachodzi taka 
potrzeba – dla obiektów nietypowych i abonenckich) 
12.5.3. Dokumenty dotyczące oględzin, oceny stanu technicznego, przeglądów, konserwacji 
napraw i remontów. 
12.5.4. Protokóły z przeprowadzonych (okresowo) prób i pomiarów eksploatacyjnych 
12.5.5. KsiąŜka obiektu budowlanego. 
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13. LINIE NAPOWIETRZNE SN 
 

   Wymogiem ENERGI - Oddział Zakład Energetyczny Gdańsk w Gdańsku jest obowiązek 
przeszkolenia się wykonawców robót w zakresie technologii budowy linii SN z przewodami 
niepełnoizolowanymi oraz linii SN z systemami kabli uniwersalnych. 

13.1. System przewodów 
   Całość zagadnień związanych z projektowaniem, budową i eksploatacją linii 
napowietrznych średniego napięcia realizować naleŜy zgodnie z normą PN-E-05100-1:1998 
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie napowietrzne z 
przewodami roboczymi gołymi. W zakresie przewodów pełnoizolowanych i 
niepełnoizolowanych zgodnie z normą N SEP-E-003:2003  Elektroenergetyczne linie 
napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie napowietrzne z przewodami pełnoizolowanymi i 
niepełnoizolowanymi. 
   Jako standard przyjmuje się system trójprzewodowy z przewodami aluminiowymi typu 
AFL w układzie trójkątnym i płaskim.  
   Dla terenów leśnych naleŜy stosować układ trójprzewodowy leśny i pionowy z przewodami 
aluminiowymi stopowymi niepełnoizolowanymi.  
   Zabrania się stosowania przewodu niepełnoizolowanego AFL. 

13.2. śerdzie 

• 1BSW 12/350C , BSW 12/350S , BSW 14/350C 
• E o długościach 10.5 do 15 m i wytrzymałości 2,5 do 25 kN 
• EPV o długościach 9 do 13.5 m i wytrzymałości 3,5 do 17,5 kN 
• śN 12  - dopuszcza się do stosowania jako słupy przelotowe dla linii o przekroju 

przewodów do 35 mm2. 
• Drewniane o długościach 12 do 18 m  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. 

• śerdzie E, BSW i śN muszą posiadać zaciski uziemiające: górny i dolny, umoŜliwiające 
połączenie konstrukcji stalowych ze zbrojeniem słupa a takŜe wykorzystanie zbrojenia 
słupa jako zwód uziemiający. 

13.3. Ustoje słupów 
   Jako standard przyjmuje się ustoje z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych. 
   Zabrania się stosowania ustoju z wykorzystaniem betonowych kręgów studziennych 
zalewanych betonem. Przy wykonywaniu posadowień słupów zaleca się stosowanie otworów 
wierconych. 
   Ustoje podlegają etapowemu odbiorowi przed zasypaniem. 

13.4. Przewody 

• AFL o przekroju co najmniej 35 mm2, 
• Przewód niepełnoizolowany w systemie PAS –jednoŜyłowy, samonośny z Ŝyłą 

wielodrutową ze stopu aluminium, o izolacji z polietylenu usieciowanego uodpornionej na 
promieniowanie świetlne i rozprzestrzenianie się płomienia, uszczelniony przed wzdłuŜną 
penetracją wilgoci o przekroju co najmniej 50 mm2. 
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13.5 Konstrukcje 
   Wszystkie elementy i konstrukcje stalowe naleŜy zabezpieczać przed korozją poprzez 
cynkowanie ogniowe (powłoka Z.Zn wg PN-E-04500:1993). Poprzeczniki muszą być 
galwanicznie połączone z górnym zaciskiem uziemiającym słupa typu E, BSW i śN. 

13.6. Izolacje 
   Jako standard przyjmuje się izolację wsporczą porcelanową z otworem. Jako alternatywę 
stosować izolację kompozytową lub Ŝywiczną. Jako izolację odciągową naleŜy stosować 
izolatory kompozytowe o wytrzymałości co najmniej 60 kN. 

13.7. Aparaty i osprzęt 
  Aparaty i osprzęt przed dopuszczeniem do eksploatacji powinny posiadać certyfikat 
stwierdzający zgodność z Polskimi Normami. 
   W liniach z przewodami gołymi, jako połączenia rozłączalne, na słupach odporowych, 
naleŜy stosować zaciski proste zaprasowywane połączone połączeniem śrubowym, zabrania 
się stosowania na słupach odporowych jako połączenie rozłączalne uchwytów śrubowo-
kabłąkowych. 
   W liniach z przewodami niepełnoizolowanymi przewody powinny być mocowane do 
izolatorów wsporczych za pomocą uchwytów oplotowo-skrętnych, a osprzęt odciągowy 
powinien być zabezpieczony przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych oraz 
uniemoŜliwiać wnikanie wilgoci do przewodów. 
   Zabrania się w nowobudowanych liniach łączenia przewodów w przęśle linii. 

13.8. Łączniki 
   W liniach głównych, zasilanych pierścieniowo i na odczepach o ilości stacji 
uniemoŜliwiającej otwarcie odłącznika pod napięciem, naleŜy stosować rozłączniki. W 
pozostałych przypadkach (w tym równieŜ przed stacjami) naleŜy stosować odłączniki z 
uziemnikami.  

 
13.9 Dokumentacja prawna: 
• Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
• Projekt budowlany 
• Uzgodnienie trasy linii z właściwymi instytucjami oraz uŜytkownikami terenu, przez 

który linia przechodzi 
• Uzgodnienia skrzyŜowań i zbliŜeń z innymi urządzeniami 
• Decyzje o pozwoleniu na budowę 
• Dokumenty wytyczenia i odbioru geodezyjnego tras linii 
• Warunki przyłączenia 
 
13.10. Dokumentacja techniczna 
• Projekt budowlany 
• W zaleŜności od potrzeb, protokół zakwalifikowania pomieszczeń i stref lub przestrzeni 

zewnętrznych do kategorii niebezpieczeństwa poŜarowego i zagroŜonego wybuchem. 
• Dokumentację fabryczną w tym świadectwa, karty gwarancyjne, fabryczne instrukcje 

obsługi, opisy techniczne, rysunki konstrukcyjne, montaŜowe i zestawieniowe. Dla 
rozwiązań typowych wystarczające jest posiadanie jednej dokumentacji fabrycznej dla 
danej grupy urządzeń. 

• Dokumentację eksploatacyjną 
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• Paszporty urządzeń 
 
13.11. Dokumentacja eksploatacyjna: 
13.11.1. Dokumenty przyjęcia do eksploatacji 
• Protokół odbioru technicznego, 
• Protokóły odbiorów etapowych, 
• Protokół pomiaru oporności uziemień, 
• Dla urządzeń abonenckich uzgodniona instrukcja współpracy, 
• Dziennik budowy (dla obiektów, których inwestorem jest ENERGA - Oddział w 

Gdańsku), 
• Geodezja powykonawcza wraz z uzgodnieniem ZUD, 
• Płyta CD z geodezją sieci energetycznej w pliku tekstowym w układzie 1965 strefa 3 oraz 

szkic geodezyjny 
• Dowód przyjęcia na ewidencję środków trwałych (dla obiektów, których inwestorem jest 

ENERGA - Oddział w Gdańsku), 
• Zgłoszenie gotowości obiektu do odbioru i oświadczenie o zakończeniu robót, 
• Zezwolenie na załączenie pod napięcie urządzeń po odbiorze technicznym. 
13.11.2. Instrukcja eksploatacji wraz z niezbędnymi załącznikami (jeŜeli zachodzi taka 
potrzeba – dla obiektów nietypowych i abonenckich) 
13.11.3. Dokumenty dotyczące oględzin, oceny stanu technicznego, przeglądów, konserwacji 

napraw i remontów. 
13.11.4. Protokóły z przeprowadzonych (okresowo) prób i pomiarów eksploatacyjnych 
13.11.5. KsiąŜka obiektu budowlanego.  
13.11.6. Karta ewidencyjna linii napowietrznej lub alternatywnie dane gromadzone w  bazie 

danych. 
 

14.  LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPI ĘCIA 
 
   Całość zagadnień związanych z projektowaniem, budową i eksploatacją linii kablowych 
niskiego napięcia wykonywać naleŜy z normą N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i 
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Treść niniejszego rozdziału dotyczy 
wymagań jakie nie zostały ujęte w w/w normie, a jakie stawiane są przez ENERGĘ -Oddział 
Zakład Energetyczny Gdańsk w Gdańsku. 
 
14.1. Typy kabli 
• Dla linii głównych i odczepów przyjmuje się do stosowania kable elektroenergetyczne o 4 
Ŝyłach roboczych aluminiowych sektorowych w izolacji polwinitowej i powłoce 
polwinitowej typu YAKY lub polietylenowej typu YAKXS. Standardowe przekroje: 35, 
70, 120, 185 mm2. Dla przyłączy kablowych przyjmuje się do stosowania kable 
elektroenergetyczne o 4 Ŝyłach roboczych aluminiowych sektorowych w izolacji 
polwinitowej i powłoce polwinitowej typu YAKY lub polietylenowej typu YAKXS. 
Standardowe przekroje: min. 25mm2.  

14.2. Osprzęt 

• Końcówki – zastosowanie zacisku Zv. Dopuszcza się, w wyjątkowych przypadkach, 
wykonanie końcówki z materiału Ŝyły kablowej poprzez jej rozprasowanie i nawiercenie 
otworu lub zaprasowanie końcówek matrycami według standardu DIN-VDE. 
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• Mufy przelotowe, końcowe, rozgałęźne (trójniki)  – gotowe zestawy montaŜowe 
umoŜliwiające montaŜ w technologii PPN. Dla muf rozgałęźnych  stosować złączki 
śrubowe z łbami zrywalnymi. W przypadku stosowania złączek prasowanych ich 
prasowanie powinno być wykonane matrycami według standardu DIN-VDE. 

• Rury przepustowe, rury osłonowe, uszczelnienia - średnica wewnętrzna rury  
przepustowej i osłonowej stanowi nie mniej niŜ 2 średnice zewnętrznej wprowadzonego 
kabla. Średnica ta ma być nie mniejsza jednak niŜ 75mm. Jako rury osłonowe stosować 
rury z tworzyw sztucznych grubościenne, odporne na działanie promieniowania UV z 
atestem rury kablowej. Dopuszcza się stosowanie rur stalowych cynkowanych metodą 
ogniową. Rura taka winna być uziemiona.  Uszczelnienie wykonywać z materiałów nie 
podlegających biodegradacji i starzeniu. 

• Mocowanie, uchwyty – zapewniające trwałe i stabilne zamocowanie nie naruszające 
izolacji kabla oraz umoŜliwiające wejście na konstrukcję słupa. W przypadku 
zastosowania elementów stalowych, jako zabezpieczenie antykorozyjne, stosować 
cynkowanie powierzchni metodą ogniową. 

• Przyłącze kablowe napowietrzne – powinne być zakończone od strony linii napowietrznej 
 głowiczką czteropalczastą termokurczliwą niskiego napięcia. 

 
14.3 Dokumentacja prawna: 
• Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
• Projekt budowlany 
• Uzgodnienie trasy linii z właściwymi instytucjami oraz uŜytkownikami terenu prze który 

linia przechodzi 
• Uzgodnienia skrzyŜowań i zbliŜeń z innymi urządzeniami 
• Decyzje o pozwoleniu na budowę 
• Dokumenty wytyczenia i odbioru geodezyjnego tras linii 
• Warunki przyłączenia 
 
14.4. Dokumentacja techniczna 
• Projekt budowlany 
• W zaleŜności od potrzeb, protokół zakwalifikowania pomieszczeń i stref lub przestrzeni 

zewnętrznych do kategorii niebezpieczeństwa poŜarowego i zagroŜonego wybuchem. 
• Dokumentację fabryczną w tym świadectwa, karty gwarancyjne, fabryczne instrukcje 

obsługi, opisy techniczne, rysunki konstrukcyjne, montaŜowe i zestawieniowe. Dla 
rozwiązań typowych wystarczające jest posiadanie jednej dokumentacji fabrycznej dla 
danej grupy urządzeń. 

• Dokumentację eksploatacyjną 
• Paszporty urządzeń 

 
14.5. Dokumentacja eksploatacyjna: 
14.5.1. Dokumenty przyjęcia do eksploatacji 
• Protokół odbioru technicznego 
• Protokóły odbiorów etapowych 
• Protokół pomiaru oporności uziemień, oraz skuteczności zerowania 
• Protokół pomiaru izolacji kabla 
• Dla kabli abonenckich uzgodniona instrukcja współpracy 
• Dziennik budowy (dla obiektów, których inwestorem jest ENERGA - Oddział w 

Gdańsku) 
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• Geodezja powykonawcza wraz z uzgodnieniem ZUD 
• Płyta CD z geodezją sieci energetycznej w pliku tekstowym w układzie 1965 strefa 3 oraz 

szkic geodezyjny 
• Dowód przyjęcia na ewidencję środków trwałych (dla obiektów, których inwestorem jest 

ENERGA - Oddział w Gdańsku) 
• Zgłoszenie gotowości obiektu do odbioru i oświadczenie o zakończeniu robót 
• Zezwolenie na załączenie pod napięcie urządzeń po odbiorze technicznym 
14.5.2. Instrukcja eksploatacji wraz z niezbędnymi załącznikami (jeŜeli zachodzi taka 
potrzeba – dla obiektów nietypowych i abonenckich) 
14.5.3. Dokumenty dotyczące oględzin, oceny stanu technicznego, przeglądów, konserwacji 
napraw i remontów. 
14.5.4. Protokóły z przeprowadzonych (okresowo) prób i pomiarów eksploatacyjnych 
14.5.5. KsiąŜka obiektu budowlanego. Dopuszcza się prowadzenie jednej ksiąŜki obiektu 
budowlanego dla wydzielonych funkcjonalnie i terytorialnie stacji transformatorowej wraz z 
liniami kablowymi i napowietrznymi. 

14.6. Wytyczne do projektowania 

• W budownictwie jednorodzinnym, stosować mufy rozgałęźne z linii głównej. Złącza 
manewrowe (min. ZK-2) stosować co 5 odgałęzień, nie rzadziej jednak niŜ co 100-
150m. Zakończeniem przyłącza zasilanego z mufy rozgałęźnej jest szafka pomiarowa 
SP. 

• W przypadku gdy jedno odgałęzienie (przyłącze) pobiera moc wymagającą 
zastosowania odczepu o przekroju równym lub o 1 stopień mniejszym niŜ linia 
główna naleŜy zastosować złącze ZK. To samo dotyczy przypadku w którym 
odgałęzienie jest dłuŜsze niŜ 30m. 

• W budownictwie punktowym, wielorodzinnym stosować złącza ZK, przy budynku. 
• W celu zapewnienia rozległego uziomu wzdłuŜ linii kablowych układać równolegle 

bednarkę ocynkowaną lub drut ocynkowany.  
 

15. PEŁNOIZOLOWANE LINIE NAPOWIETRZNE NISKIEGO NAPI ĘCIA 
 
15.1. System 
   Całość zagadnień związanych z projektowaniem, budową i eksploatacją linii 
napowietrznych niskiego napięcia realizować naleŜy zgodnie z normą PN-E-05100-1:1998 
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie napowietrzne z 
przewodami roboczymi gołymi. W zakresie przewodów pełnoizolowanych zgodnie z normą N 
SEP-E-003:2003  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie 
napowietrzne z przewodami pełnoizolowanymi i niepełnoizolowanymi. 
   Jako standard przyjmuje się system czteroprzewodowy samonośny. 
   Zaleca się stosowanie linii wielotorowych oraz wielonapięciowych. 
   Zaleca się prowadzenie linii napowietrznych z przewodami pełnoizolowanymi po elewacji 
budynku. 

15.2 śerdzie 
śerdzie Ŝelbetowe śN 10/200; śN 12/200; śN 10/300; 
śerdzie wirowane typu: 
• E o długościach 10,5 do 15m i wytrzymałości 2,5 do25 kN,  
• EPV o długościach  9 do 13,5 i wytrzymałości 3,5 do 17,5 kN. 
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śerdzie drewniane wykonane zgodnie z opracowaniem Warunki techniczne jakim powinny 
odpowiadać Ŝerdzie drewniane do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych, 
PTPiREE lub wykonane zgodnie z przedmiotowymi normami: BS, SFS, DIN, NF. 
Dopuszcza się stosowanie Ŝerdzi strunobetonowych BSW 12/200; BSW 14/350. 

• Numeracja słupów: 
  - teren wiejski – numeracja trzycyfrowa np. 208 (pierwsza cyfra- numer obwodu, 
      następne dwie- numer kolejny słupa, do słupa nr 9 poprzedzić cyfrą 0)  
  - teren miejski  - numeracja w postaci ułamka np. 
         13  - kolejny numer słupa 
         51  - kod ulicy 

15.3. Ustoje 
   Jako standard przyjmuje się ustoje z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych. Ustoje 
podlegają etapowemu odbiorowi przed zasypaniem. 

15.4. Przewody 
   Rodzaj: przewody aluminiowe samonośne w izolacji z polietylenu usieciowanego i 
odpornego na promieniowanie świetlne i rozprzestrzenianie się płomienia. 
   Oznaczenie: Ŝyły robocze – wzdłuŜne karby, Ŝyła neutralna – bez karbu, z nadrukiem: typu, 
przekroju, rok produkcji, producenta. Dopuszcza się stosowanie przewodów z oznaczeniami 
cyfrowymi lub kolorowymi wzdłuŜnymi paskami. 
Przekroje: linia główna - 35 mm2, 50 mm2, 70 mm2, 95 mm2. 
       przyłącza – 16 mm2, 25 mm2, 35 mm2.  
       linie oświetlenia ulic – 25 mm2, 35 mm2, 50 mm2. 

15.5. Osprzęt 
   Uchwyty odciągowe: jako standard przyjmuje się stosowanie uchwytów odciągowych o 
minimalnej sile zrywającej, co najmniej 3 kN. 
   Zaciski: dla podłączenia przyłączy jako standard przyjmuje się zaciski ze zrywalnym łbem 
śruby, pozostałe zaciski ze zrywalnym łbem śruby lub montowane przy uŜyciu klucza 
dynamometrycznego. Zestyk zacisku powinien być zabezpieczony przed wpływem 
szkodliwych warunków atmosferycznych. W miejscach połączeń przewodów 
pełnoizolowanych z przewodami gołymi naleŜy stosować zaciski izolowane jednostronnie 
przebijające izolację. 
   Haki wieszakowe zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie ogniowe. 
   Osprzęt przed dopuszczeniem do eksploatacji powinien posiadać stosowny certyfikat 
stwierdzający zgodność z Polskimi Normami. 
   Przy podłączaniu 3 i więcej przyłączy zaleca się wykorzystywanie zacisków podwójnych, 
poczwórnych oraz skrzynek wielorozgałęźnych. 
   Dla poprawy skuteczności ochrony od poraŜeń zaleca się stosowanie zabezpieczenia 
wzdłuŜnego – słupowych rozłączników bezpiecznikowych. 
 
15.6. Dokumentacja prawna: 
• Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
• Projekt budowlany 
• Uzgodnienie trasy linii z właściwymi instytucjami oraz uŜytkownikami terenu przez który 

linia przechodzi 
• Uzgodnienia skrzyŜowań i zbliŜeń z innymi urządzeniami 
• Decyzje o pozwoleniu na budowę 
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• Dokumenty wytyczenia i odbioru geodezyjnego tras linii 
• Warunki przyłączenia 
 
15.7. Dokumentacja techniczna 
• Projekt budowlany 
• W zaleŜności od potrzeb, protokół zakwalifikowania pomieszczeń i stref lub przestrzeni 

zewnętrznych do kategorii niebezpieczeństwa poŜarowego i zagroŜonego wybuchem. 
• Dokumentację fabryczną w tym świadectwa, karty gwarancyjne, fabryczne instrukcje 

obsługi, opisy techniczne, rysunki konstrukcyjne, montaŜowe i zestawieniowe. Dla 
rozwiązań typowych wystarczające jest posiadanie jednej dokumentacji fabrycznej dla 
danej grupy urządzeń. 

• Dokumentację eksploatacyjną 
• Paszporty urządzeń 

 
15.8. Dokumentacja eksploatacyjna: 
15.8.1. Dokumenty przyjęcia do eksploatacji 
• Protokół odbioru technicznego 
• Protokóły odbiorów etapowych 
• Protokół pomiaru oporności uziemień, oraz skuteczności zerowania 
• Dla obiektów abonenckich uzgodniona instrukcja współpracy 
• Dziennik budowy (dla obiektów, których inwestorem jest ENERGA - Oddział w 

Gdańsku) 
• Geodezja powykonawcza wraz z uzgodnieniem ZUD 
• Płyta CD z geodezją sieci energetycznej w pliku tekstowym w układzie 1965 strefa 3 oraz 

szkic geodezyjny 
• Dowód przyjęcia na ewidencję środków trwałych (dla obiektów, których inwestorem jest 

ENERGA - Oddział w Gdańsku) 
• Zgłoszenie gotowości obiektu do odbioru i oświadczenie o zakończeniu robót 
• Zezwolenie na załączenie pod napięcie urządzeń po odbiorze technicznym 
15.8.2. Instrukcja eksploatacji wraz z niezbędnymi załącznikami (jeŜeli zachodzi taka 
potrzeba – dla obiektów nietypowych i abonenckich) 
15.8.3. Dokumenty dotyczące oględzin, oceny stanu technicznego, przeglądów, konserwacji 
napraw i remontów. 
15.8.4. Protokóły z przeprowadzonych (okresowo) prób i pomiarów eksploatacyjnych 
15.8.5. KsiąŜka obiektu budowlanego. 
 
 

16. ZŁĄCZA KABLOWE (ZK)  I SZAFKI  POMIAROWE (SP) 
 
16.1. Złącza kablowe: 
• wykonane z blachy aluminiowej, z tworzywa termo- chemoutwardzalnego, poliwęglanu 

oraz z kompozytów polimerowych 
• zalecane wymiary złącz: 

- ZK-1 (400 x 250 x 600), 
- ZK-2 (600 x 250 x 600), 
- ZK-3 (850 x 250 x 600), 

• w zaleŜności od miejsca instalowania dopuszcza się stosowanie złącz zintegrowanych jak 
i wolnostojących szafek pomiarowych wyposaŜonych w listwę zaciskową z zaciskami 
typu Vz stalowymi umoŜliwiającymi podłączenie kabli zgodnie ze standardami / w 
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miejsce stosowanych w złączach kablowych podstaw BM / z zastosowaniem przewodu 
łączącego listwę zaciskową z zabezpieczeniem przedlicznikowym w podwójnej izolacji , 

• zamykane na zamek szeregowy , 
• dodatkowo ucho do zamknięcia na kłódkę energetyczną , 
• wewnątrz drzwi złącza powinna znajdować się tabliczka znamionowa producenta . 
•  na zewnątrz drzwi złącza powinna znajdować się tabliczka ostrzegawcza , nitowana do 

drzwi – tabliczka z tworzywa tłoczona , 
• numeracja złącz : 

- na terenie miast Z- nr administracyjny budynku/ kod ulicy,   
 np.  
    Z- 12 
     312 

- na terenach wiejskich , jako numer obwodu wychodzącego ze  
stacji transformatorowej ,  
np. 
   Z-101( pierwsze złącze w obwodzie nr 100 ) 

Numerację złącza umieścić równieŜ na wewnętrznej stronie drzwi złącza. 
• złącza ustawiać na prefabrykowanych fundamentach ( betonowe wykonane metodą 

wibracyjną, zabezpieczone przed negatywnym oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych ) lub fundamentach z tworzyw sztucznych. Jako uszczelnienie stosować 
piankę poliuretanową trudnozapalną. Warstwa uszczelnienia 10-15 cm. 

• stosować podstawy bezpiecznikowe z zaciskami typu Vz z osłoną izolacyjną zacisków 
• obudowa złącza i jego wyposaŜenie powinny mieć oznakowanie CE (konieczny certyfikat 

wykazujący spełnienie przez wyrób wymagań norm(y) zharmonizowanej dla Dyrektywy 
Rady LDV nr 73/23/EWG + 93/68/EWG i rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003r. (Dz. U. nr 49 poz. 414) z późniejszymi 
zmianami. 

 
16.2. Szafki pomiarowe 
• wykonane z blachy aluminiowej, z tworzywa termo- chemoutwardzalnego, poliwęglanu 

oraz z kompozytów polimerowych, 
• wielkość obudowy ZK-1 lub w przypadku montaŜu układu pomiarowego na zewnętrznej 
ścianie budynku wyrób powinien posiadać symbol „B” (łącznie z wyposaŜeniem) i 
umoŜliwiać zamontowanie wewnątrz standardowego wyposaŜenia. 

• szafka powinna posiadać oznakowanie CE (konieczny certyfikat wykazujący spełnienie 
przez wyrób wymagań norm(y) zharmonizowanej dla Dyrektywy Rady LDV nr 
73/23/EWG + 93/68/EWG i rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 12 marca 2003r. (Dz. U. nr 49 poz. 414) z późniejszymi zmianami. 

• zamykana na zamek szeregowy , dla odbiorcy I stopień dostępu . 
• drzwiczki bez szybek , 
• ustawiać na prefabrykowanych fundamentach ( betonowe wykonane metodą wibracyjną , 

zabezpieczone przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych ) lub 
fundamentach z tworzyw sztucznych. Jako uszczelnienie stosować piankę poliuretanową 
trudnozapalną. Warstwa uszczelnienia 10-15 cm. 

• wyposaŜenie szafki pomiarowej: 
- tablica na licznik 1 lub 3-fazowy,  
- tablica do montaŜu zegara sterującego lub listwa TH35 w obudowie do plombowania 
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-zabezpieczenia przedlicznikowe – rozłącznik bezpiecznikowy  przystosowany do 
plombowania oraz wyposaŜony we wkładki topikowe typu „D” lub małogabarytowych 
bezpieczników typu „WTN 00” 
- za licznikiem zainstalowany łącznik umoŜliwiający otrzymanie widocznej przerwy w obwodzie  

- przygotowane miejsce do montaŜu ochronników przepięciowych 
- WLZ do szafki pomiarowej min. 10mm2 Cu 
 
16.3. Usytuowanie 
• złącza ZK usytuowane winny być poza terenem posesji 
• w przypadku budynków wielorodzinnych, dopuszcza się aby ZK-i zainstalowane były na 
ścianie budynku, a układy pomiarowe zlokalizowane w jednym, miejscu do którego 
dostęp mają lokatorzy i personel ENERGI -Oddział Zakład Energetyczny Gdańsk w 
Gdańsku 

• w przypadku budownictwa jednorodzinnego złącze zintegrowane lub szafka pomiarowa 
SP (zasilanie z mufy rozgałęźnej) mają być usytuowane w linii parkanu po stronie 
posesji, drzwiczkami do jej granicy. Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, inną 
lokalizację złącza lub szafki z zachowaniem warunku – na zewnątrz budynku. 
Usytuowanie SP musi być uzgodnione z ENERGĄ -Oddział Zakład Energetyczny 
Gdańsk w Gdańsku i właścicielem posesji. Granicę eksploatacyjną stanowią końcówki 
kablowe w rozłączniku bezpiecznikowym od strony zasilania. 

 

 
17. ZASADY WYKONYWANIA POMIARÓW  

 
PoniŜsze zasady dotyczą pomiarów rezystancji uziemień: ochronnych, odgromowych, 

roboczych i ochrony przeciwporaŜeniowej wykonywanych w liniach napowietrznych i 
kablowych wszystkich poziomów napięć oraz stacji transformatorowych SN/nn oraz SN/SN.  

Zasady mają zastosowanie do obiektów nowobudowanych, remontowanych, 
modernizowanych i eksploatowanych. 

Informację o topologii sieci i jej obecnych parametrach dostarcza prowadzący 
eksploatację sieci. 

 
17.1. Linie napowietrzne 110 kV – uziemienia ochronne-odgromowe: 

a. Pomiarowi podlega kaŜdy słup 
b. Pomiar rezystancji uziemienia wykonać oddzielnie dla kaŜdego uziemienia 
c. Rezystancja uziemienia nie większa od 10 ohm dla rezystywności gruntu poniŜej 

1000 Ωm, nie większa niŜ 15 ohm dla pozostałych gruntów. 
d. Pomiar wykonywać metodą udarową przy uŜyciu miernika WG-307S lub innego o 

nie gorszych parametrach posiadającego waŜne świadectwo sprawdzenia zgodnie z 
wymaganiami producenta miernika. 

e. Wyniki pomiarów i orzeczenia zapisać w „Protokole pomiaru uziemień słupów linii 
110 kV”. Do protokołów dołączyć zestawienie zbiorcze wykonanych pomiarów. 

 
17.2. Linie napowietrzne SN – uziemienia ochronne, odgromowe: 
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a. Pomiarowi podlega kaŜdy słup podlegający wymogowi uziemienia (słupy  
z łącznikami, słupy z ogranicznikami przepięć, słupy z głowicami kablowymi, słupy 
z punktami pomiarowymi oraz słupy określone innymi przepisami). 

b. Pomiar wykonać dla kaŜdego uziemienia. 
c. Rezystancja uziemienia odgromowego ograniczników przepięć nie większa niŜ 10 

ohm dla rezystywności gruntu poniŜej 1000 Ωm, nie większa niŜ 15 ohm dla 
pozostałych gruntów. 

d. Rezystancja uziemienia ochronnego nie większa od 10 ohm gdzie zastosowano 
dodatkowy uziom wyrównawczy. 

e. Rezystancja uziemienia nie większa od 1,25 ohm lub 2,5 ohm w zaleŜności od 
występującego prądu uziomowego podanego przez eksploatującego sieć. 

f. Pomiar wykonywać metodą techniczną lub kompensacyjną przy uŜyciu miernika 
IMU, MRU 100, MRU 101 lub innego o nie gorszych parametrach posiadającego 
waŜne świadectwo sprawdzenia zgodnie z wymaganiami producenta miernika. 

g. Wyniki pomiarów i orzeczenia zapisać w „Protokole pomiaru rezystancji uziemień”. 
 

17.3. Stacje wnętrzowe SN/nn – uziemienia ochronne, robocze, odgromowe, ochrona 
przeciwporaŜeniowa instalacji wewnętrznej stacji: 
a. Pomiarowi uziemienia podlega kaŜde uziemienie stacji o ile jest rozdzielone. 
b. Rezystancja uziemienia nie większa od 1,25 ohm lub 2,5 ohm w zaleŜności od 

występującego prądu uziomowego stacji. 
c. Pomiarowi podlega instalacja wewnętrzna nn w zakresie rezystancji izolacji oraz 

skutecznego szybkiego wyłączenia (pomiar impedancji pętli zwarciowej).  
d. Pomiar rezystancji izolacji wykonywać napięciem pomiarowym 500 V lub 1000 V 

w zaleŜności od napięcia znamionowego przewodu instalacji. 
e. Wyniki pomiarów i orzeczenia zapisać w „Protokole pomiaru rezystancji 

uziemienia” i „Protokole pomiaru rezystancji izolacji i impedancji pętli zwarciowej 
instalacji wewnętrznej nn. 

 
17.4. Stacje słupowe SN/nn - uziemienia ochronne, robocze, odgromowe, ochrona 

przeciwporaŜeniowa instalacji wewnętrznej stacji: 
a. Pomiarowi uziemienia podlega kaŜde uziemienie stacji o ile jest rozdzielone. 
b. Rezystancja uziemienia ochronno-roboczego nie większa od 5 ohm w stacjach gdzie 

zastosowano dodatkowy uziom wyrównawczy. 
c. Rezystancja uziemienia nie większa od 1,25 ohm lub 2,5 ohm w zaleŜności od 

występującego prądu uziomowego podanego przez eksploatującego sieć. 
d. Pomiarowi podlega instalacja wewnętrzna nn w zakresie rezystancji izolacji oraz 

skutecznego szybkiego wyłączenia (pomiar impedancji pętli zwarciowej).  
e. Pomiar rezystancji uziemienia wykonywać metodą techniczną lub kompensaacyjną 

przy uŜyciu miernika IMU, MRU 100, MRU 101 lub innego o nie gorszych 
parametrach posiadającego waŜne świadectwo sprawdzenia zgodnie z wymaganiami 
producenta miernika. 

f. Pomiar rezystancji izolacji wykonywać napięciem pomiarowym 500 V lub 1000 V 
w zaleŜności od napięcia znamionowego przewodu instalacji.  

g. Wyniki pomiarów i orzeczenia zapisać w „Protokole pomiaru rezystancji 
uziemienia” i „Protokole pomiaru rezystancji izolacji i impedancji pętli zwarciowej 
instalacji wewnętrznej nn”. 

 
17.5. Transformatory: 
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a. Pomiarowi na stanowisku podlegają transformatory przyjmowane do eksploatacji po 
raz pierwszy oraz wymieniane. 

b. Pomiarowi podlega rezystancja R60, oraz wskaźnik absorpcji R60/R15 oraz 
rezystancja wszystkich uzwojeń z jednoczesnym sprawdzeniem poprawności 
działania przełącznika zaczepów. 

c. Pomiar rezystancja R60, oraz wskaźnik absorpcji R60/R15 wykonywać  napięciem 
pomiarowym 2500 V. Pomiar rezystancji uzwojeń wykonać przy uŜyciu mostka 
Wheatstone’a lub omomierza posiadającego waŜne świadectwo sprawdzenia 
zgodnie z wymaganiami producenta miernika. 

d. Wyniki pomiarów i orzeczenia zapisać w „Protokole pomiarów transformatora 
SN/nn”. 

 
17.6. Linie napowietrzne i kablowe nn promieniowe - uziemienia ochronne, robocze  

i odgromowe oraz skuteczność ochrony przeciwporaŜeniowej: 
a. Pomiarowi uziemienia podlegają uziemione słupy (złącza) na końcu kaŜdej linii i na 

końcu kaŜdego odgałęzienia o długości przekraczającej 200 m. 
b. Pomiarowi uziemienia podlegają słupy (złącza) w odległości nie większej niŜ co 300 

m od stacji SN/nn oraz słupy (złącza) z ogranicznikami przepięć. 
c. Pomiarowi skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej podlega kaŜdy obwód nn 

stacji SN/nn. Pomiar wykonywany jest na końcu kaŜdego obwodu, w miejscu gdzie 
spodziewana wartość impedancji pętli zwarciowej jest największa. Do analizy 
skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej przyjąć wkładkę bezpiecznikową 
obwodu w rozdzielnicy nn w stacji SN/nn. JeŜeli ochrona przeciwporaŜeniowa jest 
nieskuteczna decyzję o dalszym postępowaniu podejmuje prowadzący eksploatację 
sieci (np. powtórzyć pomiary dla poszczególnych odcinków tego obwodu i do 
analizy przyjąć wkładki bezpiecznikowe odpowiednich zabezpieczeń wzdłuŜnych; 
poddać analizie wkładkę bezpiecznikową obwodu nn  w rozdzielnicy stacji; montaŜ 
dodatkowego zabezpieczenia wzdłuŜnego). 

d. Rezystancja uziemienia ograniczników przepięć nie większa niŜ 10 ohm. 
e. Rezystancja uziemienia nie większa niŜ 5 ohm dla słupów (złączy) w odległości nie 

większej niŜ co 600 m od stacji. 
f. Rezystancja pozostałych uziemień wymaganych przepisami nie większa niŜ 30 ohm.  
g. Rezystancja pozostałych uziemień – dowolna. 
h. Pomiarowi pomontaŜowemu odbiorczemu podlegają wszystkie uziemienia 

nowobudowanych odcinków linii napowietrznej i wszystkie złącza kablowe 
(rezystancja zgodna z postanowieniami pkt e,f,g). 

i. Pomiar rezystancji uziemienia wykonywać metodą techniczną lub kompensacyjną 
przy uŜyciu miernika IMU, MRU 100, MRU 101 lub innego o nie gorszych 
parametrach posiadającego waŜne świadectwo sprawdzenia zgodnie z wymaganiami 
producenta miernika. 

j. Pomiar skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej wykonywać metodą techniczną 
przy uŜyciu miernika serii MZC, MIE 500, MPI, MOZ lub innego o nie gorszych 
parametrach posiadającego waŜne świadectwo sprawdzenia zgodnie z wymaganiami 
producenta miernika. 

k. Wyniki pomiarów uziemienia i orzeczenia zapisać w „Protokole pomiaru rezystancji 
uziemienia”, a wyniki pomiaru skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej zapisać 
w „Protokole pomiaru skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej”. 

 
17.7. Linie napowietrzne i kablowe nn pierścieniowe - uziemienia ochronne, robocze  

i odgromowe oraz skuteczność ochrony przeciwporaŜeniowej: 
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a. Pomiarowi uziemienia podlegają uziemione słupy (złącza) w miejscach stałego 
podziału dla układu normalnego sieci oraz słupy (złącza) z ogranicznikami przepięć 
Przy zmianie stałego podziału sieci naleŜy wykonać pomiar rezystancji uziemienia 
dla nowego miejsca stałego podziału sieci. 

b. Pomiarowi skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej podlega kaŜdy obwód nn 
stacji SN/nn. Pomiar wykonywany jest na końcu kaŜdego obwodu, w miejscu gdzie 
spodziewana wartość impedancji pętli zwarciowej jest największa. Do analizy 
skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej przyjąć wkładkę bezpiecznikową 
obwodu w rozdzielnicy nn w stacji SN/nn. JeŜeli ochrona przeciwporaŜeniowa jest 
nieskuteczna decyzję o dalszym postępowaniu podejmuje prowadzący eksploatację 
sieci (np. powtórzyć pomiary dla poszczególnych odcinków tego obwodu i do 
analizy przyjąć wkładki bezpiecznikowe odpowiednich zabezpieczeń wzdłuŜnych; 
poddać analizie wkładkę bezpiecznikową obwodu nn  w rozdzielnicy stacji; montaŜ 
dodatkowego zabezpieczenia wzdłuŜnego). 

c. Rezystancja uziemienia ograniczników przepięć nie większa niŜ 10 ohm. 
d. Rezystancja uziemienia nie większa niŜ 5 ohm dla słupów (złączy) w odległości nie 

większej niŜ co 600 m od stacji. 
e. Rezystancja pozostałych uziemień wymaganych przepisami nie większa niŜ 30 ohm. 
f. Rezystancja pozostałych uziemień – dowolna. 
g. Pomiarowi pomontaŜowemu odbiorczemu podlegają wszystkie uziemienia 

nowobudowanych odcinków linii napowietrznej i wszystkie złącza kablowe 
(rezystancja zgodna z postanowieniami pkt d, e, f). 

h. Pomiar rezystancji uziemienia wykonywać metodą techniczną lub kompensacyjną 
przy uŜyciu miernika IMU, MRU 100, MRU 101 lub innego o nie gorszych 
parametrach, posiadającego waŜne świadectwo sprawdzenia zgodnie z 
wymaganiami producenta miernika.  

i. Pomiar skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej wykonywać metodą techniczną 
przy uŜyciu miernika serii MZC, MIE 500, MPI, MOZ lub innego o nie gorszych 
parametrach, posiadającego waŜne świadectwo sprawdzenia zgodnie z 
wymaganiami producenta miernika. 

j. Wyniki pomiarów i orzeczenia zapisać w „Protokole pomiaru rezystancji 
uziemienia”, a wyniki pomiaru skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej zapisać 
w „Protokole pomiaru skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej”. 

 

18. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 

18.1. Ochrona przeciwprzepięciowa linii i urządzeń ponad 1 kV do 30 kV 
 
18.1.1. Ochrona urządzeń stacyjnych o napięciu ponad 1 kV do 30 kV od przepięć 

• Urządzenia stacji i rozdzielni, połączone z liniami napowietrznymi bezpośrednio lub 
za pośrednictwem kabli krótszych niŜ 2 km naleŜy chronić od przepięć, stosując 
ograniczniki przepięć. 

• W stacjach SN/nn podziałowych dla normalnego układu sieci zaleca się instalowanie 
ograniczników przepięć.  

• W stacjach ograniczniki przepięć naleŜy instalować według następujących zasad: 
- W przypadku izolacji SF6 ograniczniki przepięć naleŜy instalować w polach liniowych. 
- Izolacja urządzeń stacyjnych powinna być chroniona we wszystkich układach 
ruchowych przez co najmniej jeden komplet ograniczników, przy czym połączenie 
pomiędzy ogranicznikiem a chronionym urządzeniem powinno być moŜliwie krótkie. 
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Odległość ogranicznika od urządzenia chronionego nie powinna być większa niŜ: 8 m dla 
napięcia znamionowego sieci 15 i 20 kV oraz 10 m dla napięcia znamionowego sieci 30 
kV. 

      -Długość przewodu podłączającego zacisk liniowy ogranicznika powinna być jak  
       najkrótsza, jeŜeli to moŜliwe zacisk liniowy ogranicznika naleŜy podłączyć bezpośrednio.  
        

• Zaleca się stosowanie ograniczników przepięć na wejściu kaŜdego pola linii 
napowietrznej. 
Dopuszcza się niestosowanie ograniczników w polach liniowych jeŜeli w polu tym, w 
normalnych układach ruchowych nie jest przewidziany podział sieci, 

• W transformatorach, w których jedno z uzwojeń wymaga ochrony ogranicznikami, 
naleŜy chronić pozostałe uzwojenia 

 
18.1.2. Ochrona linii o napięciu ponad 1 kV do 30 kV od przepięć 

• Linię kablową oraz linię napowietrzną z przewodami pełnoizolowanymi, łączącą się: 
-z linią napowietrzną z przewodami gołymi, 
-z linią napowietrzną z przewodami niepełnoizolowanymi, 

naleŜy chronić ogranicznikami przepięć umieszczonymi przy głowicach kablowych. 
• Miejsce połączenia linii napowietrznej z przewodami gołymi z linią napowietrzną z 

przewodami niepełnoizolowanymi naleŜy chronić ogranicznikami przepięć. 
• Zaleca się stosowanie ograniczników przepięć do ochrony urządzeń rozdzielczych 

zainstalowanych w linii, np. przekładników do pomiaru energii. 
• Miejsce połączenia linii mającej słupy lub poprzeczniki wykonane z materiałów 

nieprzewodzących (np. drewnianych) z linią na słupach Ŝelbetowych lub stalowych, 
zaleca się chronić ogranicznikami przepięć zainstalowanymi na pierwszym słupie 
przewodzącym. 

 
18.1.3. Instalowanie ograniczników przepięć 

• Dopuszcza się stosowanie jedynie ograniczników beziskiernikowych, zaworowych z 
warystorami z tlenków metali, spełniających m.in. poniŜsze wymagania: 

-napięcie trwałej pracy z przedziału 17,5-18,0 kV, 
-znamionowy prąd wyładowczy ogranicznika – min.10 kA, 
-graniczny prąd wyładowczy - min.100 kA, 
-moment siły gnącej – min.250 Nm, 
-zdolność pochłaniania energii napięcia trwałej pracy – min. 2,8 kJ/kV(Uc) 
-certyfikat zgodności z normą PN-EN-60099-4:2002, 
-dla linii napowietrznych w obudowie z EPDM lub gumy silikonowej. 

• Odstępy pomiędzy ogranicznikami oraz odstępy pomiędzy ogranicznikami a innymi 
urządzeniami i uziemionymi konstrukcjami wsporczymi w stacjach wnętrzowych i 
napowietrznych powinny spełniać wymagania instrukcji montaŜu dostawcy. 

• Połączenia ogranicznika z przewodem roboczym sieci naleŜy wykonywać przewodem 
o przekroju nie mniejszym niŜ 16 mm2 dla miedzi i 50 mm2 dla aluminium. 

Połączenia zacisku uziemiającego ogranicznika z instalacją uziomową moŜe mieć 
przekrój nie mniejszy niŜ 16 mm2 dla miedzi, 35 mm2 dla aluminium lub            
50 mm2dla stali. Zaleca się, aby połączenie zacisku uziemiającego ogranicznika z 
instalacją uziomową było elastyczne, wykonane miedzianą linką w izolacji 
odpornej na działanie promieniowania UV. 
Uziemienie ograniczników przepięć powinno być wykonane zgodnie z 
wymaganiami normy PN-E-05100-1: 1998. 
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• Wartość rezystancji powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w normie  
      PN-E-05100-1: 1998. 

 
18.1.4. Ochrona linii wykonanymi przewodami niepełnoizolowanymi przed skutkami łuku 

• Przewody niepełnoizolowane naleŜy chronić przed skutkami łuku stosując układy 
łukochronne w następujących miejscach: 
-na słupach skrzyŜowaniowych, przy drogach i zabudowaniach, 
-na słupach na granicy terenów niezabudowanego i leśnego oraz słupach 
zlokalizowanych na wzniesieniach terenu, 
-na słupach linii prowadzonej w terenie płaskim niezabudowanym nie rzadziej niŜ na 
co 3-cim słupie, a w terenie leśnym nie rzadziej niŜ na co 5-tym słupie linii, 
-na słupach odporowych, odporowo-rozgałęźnych i rozgałęźnych linii. 

• Nie jest wymagane stosowanie układów łukochronnych na słupach, na których 
zastosowano ograniczniki przepięć. 

 

18.2. Ochrona przeciwprzepięciowa linii i urządzeń do 1 kV 
18.2.1. Ochrona urządzeń stacyjnych o napięciu do 1 kV 

• Urządzenia stacji i rozdzielni, połączonych z liniami napowietrznymi bezpośrednio 
lub za pośrednictwem linii kablowych ułoŜonych w ziemi, krótszych niŜ 150 m, 
naleŜy chronić od przepięć, stosując ograniczniki przepięć.  

• Do ochrony od przepięć naleŜy zastosować ograniczniki rozmieszczone w taki sposób, 
aby przy kaŜdym transformatorze był zainstalowany komplet ograniczników i aby we 
wszystkich układach ruchowych izolacja urządzeń stacyjnych była chroniona co 
najmniej przez jeden komplet ograniczników. 

• Zaleca się stosowanie ograniczników do ochrony urządzeń szaf sterowniczych 
oświetlenia ulicznego, aparatury alarmowej, sygnalizacyjnej, ostrzegawczej itp. 

• W transformatorach, w których uzwojenie wysokiego napięcia jest chronione 
ogranicznikami, naleŜy chronić takŜe uzwojenia niskiego napięcia. 

 
18.2.2. Ochrona linii o napięciu do 1 kV od przepięć 
• Linie kablowe oraz linie napowietrzne z przewodami pełnoizolowanymi naleŜy chronić, 

instalując ograniczniki przepięć w miejscach połączeń tych linii z liniami napowietrznymi 
z przewodami gołymi. 

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

• Miejsce połączenia z linią napowietrzną przyłączy kablowych naleŜy chronić instalując 
ograniczniki przepięć w miejscu połączenia. Zaleca się instalowanie ograniczników 
przepięć zespolonych z zaciskiem liniowym połączeniem gwintowym. W przypadku 
połączenia większej liczby przyłączy kablowych z linią napowietrzną ochronę od przepięć 
wykonać w taki sposób, aby na kaŜde 200 m przypadał jeden komplet ograniczników 
przepięć. 

• Ograniczniki przepięć naleŜy instalować na krańcach linii napowietrznych oraz w taki 
sposób, aby na kaŜde 500 m (zalecane 300 m) długości linii przypadał jeden komplet 
ograniczników. 

• Ograniczniki przepięć naleŜy instalować w liniach napowietrznych zasilających 
bezpośrednio instalacje odbiorcze w budynkach uŜyteczności publicznej, przeznaczonej 
dla duŜej ilości osób (np. szpitale, koszary, przedszkola, teatry, muzea, świątynie, domy 
wczasowe). 
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• Ograniczniki przepięć naleŜy instalować w liniach napowietrznych zasilających 
bezpośrednio instalacje odbiorcze w budynkach przeznaczonych do gromadzenia 
znacznych ilości materiałów łatwopalnych lub wybuchowych. 

• Ograniczniki przepięć naleŜy instalować na początku instalacji połączonych z liniami 
napowietrznymi bezpośrednio lub za pośrednictwem linii kablowych ułoŜonych w ziemi, 
krótszych niŜ 150 m. 
 

 
18.2.3. Instalowanie ograniczników przepięć 

• Dopuszcza się stosowanie jedynie ograniczników beziskiernikowych, zaworowych z 
warystorami z tlenków metali, spełniających m.in. poniŜsze wymagania: 

-napięcie trwałej pracy z przedziału 440-500 V, 
-znamionowy prąd wyładowczy ogranicznika – min.5 kA, 
-certyfikat zgodności z normą PN-IEC-61643-1:2001,  

• Wykonanie ogranicznika stosowanego do linii z przewodami pełnoizolowanymi 
powinno posiadać izolowane połączenie zacisku liniowego z linią elektroenergetyczną 
natomiast połączenie zacisku uziemiającego z uziemieniem - opcjonalnie izolowane 
bądź nie izolowane, zabrania się stosowanie ograniczników instalowanych w osłonach 
izolacyjnych, 

• W systemie TN ograniczniki przepięć powinny chronić kaŜdy przewód skrajny, a w 
systemie TT – równieŜ przewód neutralny. 

• Ograniczniki przepięć powinny być włączone pomiędzy przewody skrajne (lub 
robocze) a uziemienie, przy czym dla systemu TN, do uziemienia tego powinien być 
przyłączony bezpośrednio przewód neutralny. 

• Połączenia ogranicznika z przewodem roboczym sieci naleŜy wykonywać przewodem 
o przekroju nie mniejszym niŜ 35 mm2 dla aluminium lub 16 mm2 dla miedzi. 
Połączenia zacisku uziemiającego ogranicznika z instalacją uziomową musi mieć 
przekrój nie mniejszy niŜ 16 mm2 dla miedzi, 35 mm2 dla aluminium lub 50 mm2 dla 
stali. Zaleca się, aby połączenie zacisku uziemiającego ogranicznika z instalacją 
uziomową było elastyczne, wykonane miedzianą linką w izolacji odpornej na 
działanie promieniowania UV. 
 
• Uziemienie ograniczników przepięć powinno być wykonane zgodnie z 

wymaganiami normy PN-E-05100-1: 1998. 
• Wartość rezystancji powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w normie  

             PN-E-05100-1: 1998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. ZAŁĄCZNIK NR 1 – wzory druków 
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KONCERN ENERGETYCZNY ENERGA SA                        ........................................ 
Oddział w Gdańsku                                                                          data 
Zakład ......................................... 
Oddział Sieci 
 
PROTOKÓŁ ETAPOWEGO ODBIORU 
 
Linii kablowej ...............kV, nr .................................... bliŜsze określenie (miejscowość, ulica) 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
na odcinku od ........................................ do ................................ o długości ........................ km 
Typ kabla/przekrój/producent/oznaczenie: 
................................../......................................./...................................../..................................... 
Inwestor......................................................................................................................................... 
Wykonawca robót kablowych ...................................................................................................... 
Komisja w składzie: 
• Przedstawiciel ENERGI .............................................................................................. 
• Kierownik robót ........................................................................................................... 
• Brygadzista .................................................................................................................. 
1. Podczas układania kabla w dniu ......................... (nie) był obecny przedstawiciel ENERGI 
2. Kabel ułoŜono na głębokości ............... cm (nie) zgodnie z dokumentacją 
3. Kabel nakryto folią PCV koloru czerwonego/niebieskiego 
4. Na skrzyŜowaniach z drogami uŜyto rur NPCV z atestem o średnicy ..................... mm 
5. Po ułoŜeniu kabla uszczelniono wloty do rur ................................................................ 
6. Zmierzono długość kabla na poszczególnych odcinkach 

Odc. 
nr 

Od Do Dł. [m] Typ/przekrój 

     
     
     
     
     
     
     
     
7. ZałoŜono na kablu w odstępach ..................... m od siebie oznaczniki kablowe z następującym napisem: 

................................................................................................................................................. 
8. Kabel ułoŜono (nie) zgodnie z geodezyjnym wytyczeniem trasy 
9. Uwagi  

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 
10. ORZECZENIE: ułoŜony kabel (nie) moŜna zasypać 
Podpisy: 
 
........................................     ..............................................       ....................................................        
Protokół otrzymują: ENERGA Zakład ......................../Wykonawca/ Inwestor



Koncern Energetyczny ENERGA SA - Oddział w Gdańsku 
Styczeń 2006 

 

Standardy techniczne obowiązujące dla urządzeń WN, SN, nn  eksploatowanych w Koncernie Energetycznym ENERGA SA 
Oddział w Gdańsku 

36 

 

 
 
......................................................                                             ........... ...............................  
pieczęć nagłówkowa wykonawcy                                                    data zgłoszenia 
 
 
ZGŁOSZENIE GOTOWO ŚCI OBIEKTU DO ODBIORU 
 
1. Nazwa obiektu: .................................................................................................................. 
 
2. Inwestor ............................................................................................................................. 
 
3. Proponowany termin ......................................................................................................... 
 
4. Oświadczenie: stwierdzam, Ŝe roboty budowlano-montaŜowe związane z budową: 
 
....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 
zostały zakończone, usterki usunięte. Pracownicy Wykonawcy zeszli z budowy, uziemienia 
przenośne załoŜone przez Wykonawcę w miejscu pracy zdjęto. Urządzenia moŜna łączyć 
pod napięcie. 
 
 
 
.............................................. 

pieczęć i podpis wykonawcy 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
KONCERN ENERGETYCZNY ENERGA SA                       
Oddział w Gdańsku               
Zakład ......................................... 
Oddział Sieci 
 
Powołano komisję odbioru: przewodniczący  
 
.......................................................................................+ osób ................................ 
 
Nr protokołu odbioru: ................................................... 
 
 
................................................................ 
data i podpis osoby powołującej komisję 
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KONCERN ENERGETYCZNY ENERGA SA                       ........................................ 
Oddział w Gdańsku                                                                           data 
Zakład ......................................... 
Oddział Sieci 
 
 
PROTOKÓŁ NR ..................... 
ZE SPRAWDZENIA URZĄDZEŃ TYMCZASOWO PRZYŁ ĄCZANYCH  
DO SIECI ENERGI 
 
Obiekt/Odbiorca 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
Sprawdzenia dokonano w zakresie 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
W dniu ........................................................ 
• Przedstawiciel ENERGI ......................................................................................................... 
• Wykonawca.................................................................................................... 
• Odbiorca.................................................................................................................................. 
dokonali sprawdzenia gotowości przyłączenia do sieci wyŜej wyszczególnionych urządzeń 
odbiorcy, na podstawie WP ........................... w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 21 listopada 1990 (Dz. U. nr 135/98 poz. 881) w sprawie szczegółowych 
warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznej..........) pod względem 
zgodności z: 

• Umową przyłączeniową nr .................................. 
• Przepisami budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych 
• Przyznaną mocą przyłączeniową ........... kW, przy mocy zainstalowanej ....................kW. 
Granicę zarządu stron (miejsce dostarczenia energii elektrycznej) ustala się na: 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
W zakresie urządzeń zasilających (do granicy stron) przyjęto następujące dokumenty i 
protokóły): 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
Na podstawie stwierdzonego stanu urządzeń przedstawiciel ENERGI uznaje je jako (nie) 
nadające się do podania napięcia. UWAGA: przed podaniem napięcia naleŜy zawrzeć umowę 
sprzedaŜy energii elektrycznej. 
 
Podpisy: 
 
.................................                 ........................................             ... ................................ 
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KONCERN ENERGETYCZNY ENERGA SA                        ........................................ 
Oddział w Gdańsku                                                                     NR OBIEKTU 
Zakład ......................................... 
Oddział Sieci 
 
PROTOKÓŁ NR ................................................ 
ODBIORU TECHNICZNEGO I PRZEKAZANIA DO  EKSPLOATACJI  ROBÓT 
INWESTYCYJNYCH / REMONTOWYCH 
 
Obiekt............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
w ..............................................................                Gmina ......................................................... 

Wykonawca 
....................................................................................................................................................... 
Umowa .....................................................nr .......................................... z dnia ......................... 
1. Komisja w składzie: 
1.1 Przewodniczący ..................................................................................................................... 

1.2. Członek ..................................................................................................................... 
1.3. Członek ..................................................................................................................... 
1.4. Członek ..................................................................................................................... 
1.5. Inspektor Nadzoru.................................................................................................................. 
1.6. Wykonawca ..................................................................................................................... 
1.7. .................... ..................................................................................................................... 
1.8. .................... ..................................................................................................................... 
przeprowadziła w dniu ................................................ odbiór techniczny niŜej wymienionych 
robót budowlano-montaŜowych 
2. Dane charakterystyczne 
2.1. Stacja transf. nr  .....................nazwa ...........................................  
typ ............................      producent ..........................................                  pól SN.........szt. 
2.2. Budynek murowany, prefabrykat własność ................... pomieszczenie ........................szt. 
2.3. Transformatory .................. kV/kV ..................kVa nr fabr. .........................nr ekspl. 
                                 ...................kV/kV ..................kVa nr fabr. .........................nr ekspl. 
2.4. Parcela o wymiarach ............ m            powierzchnia ..... ....... m2, 
2.5. Pozwolenie na budowę Nr............ ... z dnia ........................ 
2.6. Linia................................x.......................mm2 ................ km nr ekspl. ............................... 
2.7. Linia................................x.......................mm2 ................ km nr ekspl. ............................... 
2.8. Linia................................x.......................mm2 ................ km nr ekspl. ............................... 
2.9. Linia................................x.......................mm2 ................ km nr ekspl. ............................... 
2.10. Linia..............................x.......................mm2 ................ km nr ekspl. ............................. 
2.11. Linia..............................x.......................mm2 ................ km nr ekspl. ............................... 
2.12. Linia..............................x.......................mm2 ................ km nr ekspl. ............................... 
2.13. Przyłącze  .....................x ................mm2, szt. ....................... o długości .................... km 
2.14. Przyłącze  .....................x ................mm2, szt. ....................... o długości .................... km 
2.15. Oświetlenie ulic: oddzielne ...........mm2 ..................km........... 
                                      podwieszone.............. mm2 ................km .......... 
ilość opraw: sodowe ................. szt.,  rtęciowe ..................szt. 
2.16. Pozwolenie na budowę nr .................................... z dnia........................................... 
3. Dokumentacja 
3.1. Komisji przedłoŜono kompletną dokumentację prawną i techniczną: 



Koncern Energetyczny ENERGA SA - Oddział w Gdańsku 
Styczeń 2006 

 

Standardy techniczne obowiązujące dla urządzeń WN, SN, nn  eksploatowanych w Koncernie Energetycznym ENERGA SA 
Oddział w Gdańsku 

39 

 

3.2  Uwagi ................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
 
4. Ocena robót 
Komisja zapoznała się z urządzeniami w terenie i stwierdziła, Ŝe: 
4.1. Roboty wykonano (nie) zgodnie z projektem technicznym. 
4.2. Wprowadzono przez wykonawcę zmiany 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
4.3. Zmiany (nie) zostały naniesione w dokumentacji powykonawczej. 
5. Ustalenia Komisji 
5.1. Odebrane i nadające się do eksploatacji: 
5.2. Nieodebrane kwalifikujące się do ponownego odbioru, który odbędzie się dnia ................ Przed ponownym 

odbiorem wykonawca uiści opłatę w wysokości ............................. zł. 

5.3. Urządzenia z pozycji .......................................................................................................... 
pozostaną własnością .................................................................................................................. 
i będą przez niego konserwowane. UŜytkownik posiada zgłoszonego w ENERDZE            
konserwatora urządzeń i uzgodnioną instrukcję współpracy: 
Imię i Nazwisko/telefon......................................................................./....................................... 
UŜytkownik posiada instrukcje obsługi tych urządzeń. 
5.4. Okres gwarancji ustala się do dnia .................................................................................. 
6. UWAGI  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI:  
 
1.1. .................................................................         1.5. ............................................................ 
 
1.2. .................................................................         1.6. ............................................................   
 
1.3 ..................................................................         1.7. ............................................................ 
 
1.4. .................................................................         1.8. ............................................................  
 
ZATWIERDZAM:  
Data i podpis 
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KONCERN ENERGETYCZNY ENERGA SA                        ........................................ 
Oddział w Gdańsku                                                                           data 
Zakład ......................................... 
Oddział Sieci 
 
 
ZEZWOLENIE 
NA ZAŁ ĄCZENIE POD NAPIĘCIE URZĄDZEŃ PO ODBIORZE TECHNICZNYM 
 
1. Wykonawca ........................................................................................................................... 
2. Przewodniczący komisji odbioru ........................................................................................... 
3. Odbierany obiekt: 
• Stacja transf. 15/0,4kV T-...........................”........................................................................” 
• Linia kablowa SN-15kV typ ...................................................................nr ......................... 
• Linia napow.   SN-15kV typ ...................................................................nr ......................... 
• Linia ..............................nN-0,4kV typ ............................................... długość .................... 
• Linia oświetlenia typ .................................................... długość........................................... 
4. UWAGI 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 

5. Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz protokołu odbioru technicznego, 
stwierdzamy gotowość do załączenia w/w urządzeń pod napięcie. 

 
..................................................                                         ............................................................ 
                podpis                                                                                                    imię nazwisko 
 

6. Urządzenia naniesiono na schemat sieci (ZUR) przez ........................................................... 
                                                                                                                      imię nazwisko 

................................................ 
                 podpis 
 

7. Urządzenia naniesiono na schemat ruchowy (ZOR) przez .................................................... 
                                                                                                                       imię nazwisko 
................................................ 
                 podpis 
 

8. WyraŜam zgodę na załączenie urządzeń pod napięcie (ZUS) ............................................... 
                                                                                                                       imię nazwisko 
................................................ 
            podpis 
 

9. Urządzenia załączono pod napięcie w dniu .........................................., o godz. ..................  
przez .................................................................................... 
na polecenie ........................................................................ 
 
....................................                                                                    ............................................. 
podpis dyŜurnego RDR                                                                                                                                              kierownik ZOR 
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PROTOKÓŁ Nr ........ 
 

Odbioru technicznego z usunięcia kolizji przeprowadzonego w dniu: ................... 

........................................................................................................................................... Inwestor: 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... Wykonawca: 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... Właściciel: 

........................................................................................................................................... 

I. Charakterystyka obiektu: 
........................................................................................................................................ 1. Lokalizacja: 

........................................................................................................................................ 

2. Nr inwentarzowy: ............................................................................................................................... 

II. Usunięcie kolizji polegało na przesunięciu urządzeń elektroenergetycznych: 

- linia kablowa: ..... kV, typ: ...................... przekrój: ............. długość: ................ 

- linia napowietrzna: ..... kV, typ: ...................... przekrój: ............. długość: ................ 
- inne: ................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 
III. Komisja odbioru: 

1. ............................................................................................................................................................. 
2. ............................................................................................................................................................. 
3. ............................................................................................................................................................. 
4. ............................................................................................................................................................. 
5. ............................................................................................................................................................. 
6. ............................................................................................................................................................. 

IV. Dokumentacja: 

1. Projekt budowlany wykonawczy opracowany przez: ................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

2. Uzgodnienie nr .......................................................... z dnia ....................................................... 

3. Decyzja o pozwoleniu na budowę nr ..................................... z dnia ........................................... 

 wydany przez: ............................................................................................................................... 

4. Atesty, dokumenty: 

 

..........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 
V. Komisja odbioru po zapoznaniu się z przedłoŜonymi dokumentami oraz po oględzinach urządzeń 

stwierdza, Ŝe urządzenie elektroenergetyczne po usunięciu kolizji nadaje się do eksploatacji. 
VI. Wykonawca na wykonane roboty udziela ...... ... miesięcznej gwarancji. 
VII. Podpisy Komisji: 

1. ..........................................  2. .......................................... 3. .......................................... 

4. ..........................................  5. .......................................... 6. .......................................... 

 


