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Przedmiot i zakres Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji
Elektroenergetycznej NN.

jest

Standard

Profilu

Podłużnego

Napowietrznej

Linii

W ramach przedmiotowej Specyfikacji określa się wytyczne, według których należy
opracowywać profile podłużne linii najwyższych napięć. Wymagania zostały podzielone
według trzech odrębnych obszarów ich wykonywania:
•

część geodezyjna – mapy i profil podłużny,

•

część liniowa – profil linii,

•

arkusz wydruku.

Integralną częścią Standardu są załączniki graficzne nr 1 i 2 stanowiące wzory profilu linii
odpowiednio jedno i wielotorowej.

Normy i dokumenty normatywne powołane

2

Numer normy
Lp.

Tytuł normy, ustawy, rozporządzenia

dziennik ustaw
1.

PN-E-05100-1:1998

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi

2.

PN-EN 50341-1:2005

Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego
powyżej 45kV. Część 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne

3.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego
PN-EN 50341-3-22:2010 powyżej 45kV. Część 3: Zbiór normatywnych warunków krajowych.
Polska wersja EN 50341-3-22:2001

4.

PN-EN 50341-1:2013-03

Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego
powyżej 1kV. Część 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne

5.

PN-EN 50341-222:2016-04

Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego
powyżej 1kV. Część 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA)
dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012)

Dz.U. 1989 nr 30
6.

poz. 163

Dz.U. 2011 nr 263
7.

poz. 1572

Dz.U. 1994 nr 89
8.

poz. 414

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i
wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników
tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.
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Część geodezyjna

3.1

Mapa

Mapa odzwierciedlająca obszar, wzdłuż którego biegnie linia elektroenergetyczna powinna
pokazywać pas terenu o szerokości:
•

min. 70m (+/- 35m od osi linii) dla linii 220kV,

•

min. 100m (+/- 50m od osi linii) dla linii 400kV,

•

min. 160m (+/- 80m od osi linii) dla linii 750kV.

Mapa powinna być aktualna na dzień opracowania profilu linii i powinna pokazywać wszystkie
elementy zagospodarowania terenu, które mogą mieć wpływ na projekt i pracę linii
elektroenergetycznej. W szczególności należy przedstawić te elementy, które zostały
wyodrębnione w Normie, według której realizowany jest profil podłużny linii. Rozgranicza się
dwa typy elementów: liniowe i nieliniowe.
Elementy liniowe np. drogi, tory kolejowe, trakcja, napowietrzne linie elektroenergetyczne,
telefoniczne, rzeki, kanały, rurociągi naziemne i taśmociągi powinny być na mapie oznaczone:
•

nazwą lub relacją,

•

kategorią lub inną wielkością charakterystyczną (np. droga krajowa, gminna,
kolej drugorzędna, linia 15kV),

•

relacją i numerem w przypadku dróg gminnych (o ile jest znany), powiatowych,
wojewódzkich i krajowych oraz wszystkich linii kolejowych,

•

kilometrażem w przypadku dróg, linii kolejowych i rzek, o ile takie dane są dostępne,

•

kątem skrzyżowania osi obiektu krzyżowanego z osią linii elektroenergetycznej,
której profil podłużny jest opracowywany.

Bezwzględnie należy podawać numer i kilometraż wszystkich linii kolejowych oraz dróg
o kategorii wyższej niż powiatowa.
W przypadku rurociągów nadziemnych należy podać informację o rodzaju przesyłanego
medium (ciepłociąg, gazociąg, ropociąg itp.), o ile takie dane są dostępne.
Elementy infrastruktury podziemnej, takie jak wodociągi, gazociągi, ropociągi itp. należy
przedstawić na mapie jedynie w przypadku nowoprojektowanych linii, dla których wymagane
jest opracowanie mapy do celów projektowych.
Elementy nieliniowe np. budynki, maszty, latarnie powinny być na mapie oznaczone:

3.2

•

symbolem i nazwą zgodnie z zasadami wykonywania mapy zasadniczej,

•

w przypadku obiektów kubaturowych wymiarem od najbliższej krawędzi obiektu
do osi przedmiotowej linii elektroenergetycznej,

•

w przypadku budynków ich odpowiednią kategorią np. mieszkalny, gospodarczy,
garaż, z określeniem materiału pokrycia dachu i/lub kąta jego nachylenia zgodnie
z Normą, według której profil jest opracowany.

•

drzewa pojedyncze niepodlegające wycince okresowej, tereny leśne i zadrzewione
odpowiednimi symbolami lub szrafurą.
Profil podłużny

Profil podłużny linii powinien prezentować ukształtowanie terenu wzdłuż osi linii. W przypadku
terenów o zróżnicowanej wysokości (pagórki, zbocza) należy również przedstawić
ukształtowanie terenu pod każdym skrajnym, dolnym przewodem linii, tzw. profil boczny. Na
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profilu podłużnym należy zaznaczyć najmniejszą odległość do ziemi w każdym przęśle, a na
podkładzie mapowym odległość od tego miejsca do najbliższego słupa.
Pomiar punktów wysokościowych metodami klasycznymi (np. tachimetryczna, niwelacji
technicznej, pomiar urządzeniami GNSS) wzdłuż przebiegu linii w przypadku terenów
o płaskim ukształtowaniu nie może być prowadzony rzadziej niż co 30m. W przypadku terenów
o zróżnicowanej wysokości pomiar ukształtowania terenu powinien być wykonany nie rzadziej
niż co 15m, przy czym przy znacznych przewyższeniach może zachodzić konieczność
dokładniejszego pomiaru.
Elementy zagospodarowania terenu takie jak, rowy, kanały, rzeki, pagórki, skarpy,
formy skalne, drogi, nasypy kolejowe, środki słupów energetycznych itp. powinny być
widoczne i oznaczone rzędnymi wysokościowymi bez względu na gęstość punktów
pomiarowych.
Rzeźba terenu w osi linii powinna być narysowana linią ciągłą o grubości 0,30 w skali
AutoCAD. Profil boczny terenu przed osią linii, powinien zostać narysowany linią przerywaną
o grubości 0,05 w skali AutoCAD. Profil boczny terenu za osią przedmiotowej linii
elektroenergetycznej powinien zostać narysowany linią ciągłą o grubości 0,05 w skali
AutoCAD.
4

Część liniowa

Profil podłużny linii powinien przedstawiać słupy z zawieszonymi na nich przewodami.
Profil linii powinien obejmować całość analizowanego odcinka uwzględniając szczególne
przypadki np. rozwidlenia, odczepy, dla których należy opracować odrębne profile.
Na profilu należy umieścić obiekty naziemne oznaczone na mapie pasa terenu.
Obiekty krzyżowane należy rysować linią o grubości 0,20 w skali AutoCAD.
Słupy

4.1

Słupy przedstawione na profilu powinny tworzyć logiczną konstrukcję łączącą podstawę
słupów z ich wierzchołkami oraz poprzecznikami. Dopuszcza się przedstawienie słupów
za pomocą linii bądź struktur 3D. Wszystkie poprzeczniki słupów oraz punkty zawieszenia
przewodów powinny posiadać rzędne wysokości względnej i bezwzględnej.
4.2

Przewody

Na profilu należy zaznaczyć wszystkie przewody przedmiotowej linii (w przypadku linii
z przewodami wiązkowymi wiązkę przewodów należy rysować jako pojedynczą linię
reprezentującą najniższy przewód w wiązce). Przewody fazowe oraz odgromowe należy
rysować liniami ciągłymi wg poniżej przyjętej kolorystyki. Przewody fazowe poszczególnych
torów powinny być jednakowego koloru.:
•

przewód odgromowy 1 – kolor niebieski (kolor prymarny),

•

przewód odgromowy 2 – kolor błękitny,

•

przewody fazowe w torze I – kolor czerwony (kolor prymarny),

•

przewody fazowe w torze II – kolor pomarańczowy,

Dopuszcza się zastosowanie innej kolorystyki po uzgodnieniu z Zamawiającym.
W przypadku stanów przejściowych przewodów, np. obciążenie sadzią, wiatrem, kombinacje,
należy zachować kolorystykę przewodów przy jednoczesnej zmianie stylu linii na nieciągły.
Przewody należy przedstawić w warunkach jak poniżej:
•

dla przewodów fazowych - przypadek w którym wartość zwisu jest największa
(temperatura projektowa linii lub określone w normie warunki sadziowe),
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•

dla przewodów odgromowych - przypadek w którym wartość zwisu jest największa
(temperatura +40°C lub określone w normie warunki sadziowe),

•

dla przewodów ADSS - przypadek w którym wartość zwisu jest największa
(temperatura +40°C lub określone w normie warunki sadziowe).

W przypadku, gdy zwis przewodu fazowego w warunkach sadziowych jest większy niż
w warunkach normalnej pracy, zwisy należy przedstawić dla obu tych przypadków.
Krzywą zwisania przewodów należy rysować:
•

od uchwytów przewodów w przypadku łańcuchów przelotowych,

•

od punktów mocowania łańcuchów do konstrukcji słupa w przypadku łańcuchów
odciągowych.

W szczególnych przypadkach np. skrzyżowania, zbliżenia, itp. podczas określania wartości
zwisów przewodów należy kierować się treścią poszczególnych Norm.
Na profilu należy zaznaczyć wartości zwisów wszystkich przewodów odgromowych, fazowych
oraz ewentualnie ADSS. Wartości zwisów powinny posiadać informację dotyczącą warunku,
w jakim zostały wyznaczone w sposób: f(x)=(y)m, gdzie (x) to warunek wyznaczenia zwisu, (y)
– jego wartość w metrach.
W środku każdego przęsła należy zamieścić informację o poziomie lub stopniu obostrzenia.
Bez nawiasu należy podać poziom/stopień obostrzenia zastosowany. W nawiasie okrągłym
obok należy podać poziom/stopień obostrzenia wymagany, np., 3° (2°) lub III (II).
4.3

Obiekty krzyżowane

Profil podłużny linii powinien zawierać wszystkie obiekty zagospodarowania terenu oznaczone
na mapie znajdującej się poniżej, zlokalizowane w pasie technologicznym linii o szerokości
wskazanej przez Zamawiającego/właściciela linii.
Przyjmuje się zasadę rysowania obiektów, tak aby obiekty znajdujące się przed osią linii
elektroenergetycznej, której profil jest wykonywany, rysować linią przerywaną, a obiekty
znajdujące się za osią przedmiotowej linii, linią ciągłą.
W przypadku znacznej ilości obiektów krzyżowanych, np. teren zakładu przemysłowego, teren
ogródków działkowych, których przedstawienie mogłoby zamazać właściwy obraz profilu linii,
dopuszcza się oznaczenie ich, jako jednego obiektu. Wysokość takiego obiektu powinna
odpowiadać wysokości każdego z elementów składowych, jeżeli wymagania odległości dla
wszystkich obiektów są takie same.
Krzyżując tereny leśne lub drzewa niepodlegające wycince należy wrysować ich wysokość na
profilu linii, przy uwzględnieniu przyrostu naturalnego pięcioletniego lub innego określonego
przez Zamawiającego/właściciela linii.
Odległości pionowe od obiektów krzyżowanych należy domierzyć do przewodów fazowych
przedmiotowej linii w najbardziej niekorzystnym miejscu skrzyżowania. Dopuszcza się
wymiarowanie w przestrzeni przy uwzględnieniu zapisów Normy. Na linii wymiarowej należy
wskazać wartość zmierzoną, wzór wyliczenia odległości normatywnej z oznaczeniem rezerwy
odległości określonej przez Zamawiającego.
4.4

Skrzyżowania z liniami napowietrznymi

W przypadku skrzyżowania z liniami elektroenergetycznymi, telefonicznymi lub trakcją,
na profilu linii należy wrysować całość krzyżowanego przęsła, włącznie z ograniczającymi
je słupami. Na słupach należy zaznaczyć wysokości bezwzględne ich podstaw oraz punktów
zamocowania przewodów.
Na profilu należy wrysować tylko przewody wymiarujące skrzyżowanie, tj. górne przewody
(przewody odgromowe lub fazowe) w przypadku, gdy linia krzyżowana jest „górą” lub tylko
dolne przewody (fazowe), gdy linia krzyżowana jest „dołem”.
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Krzyżowane przewody powinny być przedstawione w sposób umożliwiający zweryfikowanie
wymaganych odległości elektrycznych zgodnie z odpowiednimi Normami. W szczególności,
należy jednoznacznie określić wartość oraz warunek wyznaczenia zwisu przewodów zgodnie
z punktem 4.2 Przewody. Na rysunku profilu podłużnego linii dla każdego skrzyżowania linii
należy pokazać wymiar dla najmniej korzystnego przypadku skrzyżowania.
Nad słupami krzyżowanymi należy umieścić rysunki poglądowe sylwetek słupów.
W przypadku krzyżowania linii 110, 220 i 400kV na profilu należy podać informacje
o krzyżowanej linii, na podstawie których można dokonać obliczenia zwisu przewodów
w miejscu skrzyżowania i określić wymaganą odległość zgodnie z Normą, tj.:

5

•

napięcie i relację krzyżowanej linii,

•

oznaczenie przewodów dla których analizuje się odległości,

•

naprężenia analizowanych przewodów w -5°C i przy obciążeniu sadzią normalną
lub ich naciągi w temp +10°C,

•

długość przęsła krzyżowanego,

•

długość przęsła równoważnego.

Układ graficzny arkusza wydruku

W górnej części arkusza powinien znajdować się profil podłużny linii. Poniżej należy umieścić
ściśle z nim powiązaną mapę sytuacyjną. Pomiędzy profilem, a mapą należy narysować
odcięte określające:
•

rzędne terenu w punktach charakterystycznych,

•

odległość danego punktu od początku wykonywanego profilu podłużnego linii.

Arkusz powinien zawierać tabelę w prawym dolnym rogu. Tabela powinna, co najmniej
określać:
•

tytuł profilu,

•

osobę wykonującą pomiar,

•

datę wykonania pomiaru,

•

autora rysunku,

•

datę wykonania rysunku,

•

skalę rysunku.

Tytuł profilu powinien określać odcinek linii, jaki przedstawia oraz powinien być umiejscowiony,
tak aby był widoczny po złożeniu rysunku.
Nad tabelą należy dodać informację:
•

według której Normy został opracowany profil,

•

precyzującą strefę i układ współrzędnych geodezyjnych.

Nad tabelą powinna znajdować się legenda w precyzyjny sposób opisująca zarówno elementy
znajdujące się na profilu jak i na podkładzie mapowym. Podczas opracowywania profilu należy
opisywać poszczególne istotne elementy, tak aby były one bezpośrednio zdefiniowane przez
opisy
znajdujące
się
na
profilu
bądź
mapie
lub
przez
opisanie
ich w legendzie.
Podstawowa skala rysunku profilu podłużnego linii 220kV, 400kV i 750kV wynosi 1:200/2000.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie skali 1:400/2000, po uzgodnieniu z
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Zamawiającym, np. w odcinkach nadleśnych. Należy stosować jedną skalę dla całego arkusza
wydruku.
Podstawowa skala rysunku mapy sytuacyjnej wynosi 1:2000.
Preferowany jest kolorowy wydruk profilu. Dopuszcza się wydruk czarno-biały, wówczas
należy tak przedstawić poszczególne przewody linii, aby nie stwarzało problemu ich poprawne
odczytanie z arkuszy monochromatycznych. W takim przypadku dopuszcza się zastosowanie
innego stylu linii po uzgodnieniu z Zamawiającym.
Długość arkusza wydruku należy tak dostosować, aby nie przekraczała 2,5m długości. Dla
sekcji odciągowych dłuższych niż 4km dopuszcza się zwiększenie długości arkusza, tak aby
cała sekcja odciągowa znajdowała się na jednym arkuszu wydruku.
5.1

Rysunek profilu

Przedstawiony na poszczególnych arkuszach profil podłużny linii powinien zaczynać
się i kończyć słupem mocnym. Pomiędzy sekcjami odciągowymi oddzielonymi załomem linii
na rysunku profilu należy wykonać odstęp. W przypadku słupów mocnych stojących
na szklaku prostym, można nie dokonywać odstępów pomiędzy sekcjami.
Należy dążyć do tego, aby stosować jeden poziom porównawczy terenu na jednym arkuszu
profilu podłużnego linii. W przypadku terenów górzystych dopuszcza się zmianę poziomu
porównawczego terenu na słupach przelotowych.
Nad profilem powinna się znajdować informacja opisujące wszystkie zawieszone na słupach
przewody, a w szczególności zawierająca ich nazwę, ilość oraz:
•

naprężenie w temperaturze -5°C i przy obciążeniu sadzią normalną dla profilu
opracowywanego wg wymagań normy PN-E-05100,

•

naciąg w temperaturze +10°C dla profilu opracowywanego wg wymagań normy
PN-EN-50341.

Nad każdym słupem należy umieścić informację o jego serii i typie zastosowanej konstrukcji.
Pod nazwą słupa należy określić rodzaj zawieszonych na nim łańcuchów izolatorów
wraz z podaniem ich ilości. W przypadku wystąpienia różnych typów izolacji na słupie na
poszczególnych fazach lub torach należy rozróżnić typy zastosowanych łańcuchów
izolatorowych w sposób umożliwiających ich łatwą identyfikację. Jeżeli na danym słupie
znajduje się mufa światłowodowa taką informację również należy umieścić na profilu, nad
przedmiotowym słupem.
W przypadku, gdy linia oznakowana jest kulami lub spiralami należy taką informację umieścić
nad przęsłem, w którym są zawieszone.
Na początku oraz na końcu arkusza, na poziomie profilu linii należy przedstawić zarys sylwetki
odpowiednio pierwszego i ostatniego słupa wraz z oznaczeniem układu faz, torów linii oraz
przewodów odgromowych. Pod sylwetką słupa należy umieścić informację,
w kierunku której stacji zaprezentowano widok. W przypadku, gdy na profilu zachodzi zmiana
układu faz każdorazowo należy przedstawić sylwetkę słupa z układem faz, na którym to
zachodzi.
W przypadku innego ukierunkowania należy je precyzyjnie określić pod ww. zarysem sylwetki
słupa.
5.2

Rysunek podkładu mapowego

Podkład mapowy powinien znajdować się tuż poniżej osi określającej odległość danego punktu
od początku wykonywanego profilu podłużnego linii.
W przypadku nowoprojektowanych linii na podkładzie mapowym należy zaznaczyć obrysy
słupów oraz ich fundamentów.
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Podkład mapowy powinien w każdym miejscu odpowiadać ukształtowaniu terenu
naniesionemu na profil linii znajdujący się powyżej.
Na podkład mapowy należy nanieść linie oznaczające wymaganą normatywną odległość
przewodów fazowych linii od koron drzew, z pominięciem ich przyrostu naturalnego.
Obiekty istotne z punktu widzenia projektowego, a nieoznaczone w sposób jednoznaczny
symbolami geodezyjnymi np. ekrany akustyczne, mury powinny zostać dodatkowo opisane na
podkładzie mapowym.
W miejscu załomu linii należy zaznaczyć kąt odchylenia trasy linii wyrażony w stopniach.
Kąt odchylenia powinien być opisany wg poniższego schematu z dokładnością do setnych
części stopnia:
•

załamanie linii w lewo od osi trasy, patrząc w kierunku następnego słupa powinno
zostać podane jako wartość ujemną, w stopniach, a więc zawierać się w zakresie
od 0 do -180°,

•

załamanie linii w prawo od osi trasy, patrząc w kierunku następnego słupa powinno
zostać podane jako wartość dodatnią, w stopniach, a więc zawierać się w zakresie
od 0 do +180°,

Jako załom wymagający przerwania ciągłości podkładu mapowego rozumie się kąt odchylenia
trasy linii od prostej większy niż 2°. W przypadku mniejszych kątów załomu przerwanie profilu
podłużnego nie jest konieczne.
Nie wymaga się zaznaczania na słupach przelotowych kątów załomu mniejszych niż 1°.
W celu odpowiedniego zorientowania mapy na podkładzie mapowym w każdej sekcji
odciągowej należy oznaczyć kierunek północny.
5.3

Informacje uzupełniające

Oznaczenia używane w profilu podłużnym linii muszą być tożsame z nomenklaturą zawartą
w Normie, według której profil jest opracowany (np.: naprężenie, naciąg, stopień, poziom
obostrzenia itp.).
Podczas opracowywania profili jako podstawowe należy przyjąć jednostki układu SI przy czym
w przypadku wymiarowania kątów należy posługiwać się stopniami przedstawionymi jako
ułamki dziesiętne.
W przypadku ograniczania przez linie wymiarowe przejrzystości profilu należy je przesunąć
tak, aby nie zaciemniały rysunku.

