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Katalog typowych rozwiązań słupów ruro-
wych dla elektroenergetycznych linii napo-
wietrznych o napięciu 110kV

Szanowni Państwo,

Firma Elmonter Oświetlenie istnieje od ponad 20 lat pro-
dukując wysokiej jakości stalowe konstrukcje wsporcze dla 
oświetlenia. Ciągły rozwój firmy zaowocował rozpoczęciem 
produkcji słupów dla potrzeb napowietrznych linii elektro-
energetycznych średniego i wysokiego napięcia. Z wielką 
przyjemnością oddajemy w Państwa ręce, nowy katalog 
słupów rurowych serii EWN i EWND dla napowietrznych linii 
elektroenergetycznych o napięciu 110kV, zaprojektowanych 
przez zespół pracowników firmy Elmonter Oświetlenie.

1. Podstawa opracowania:

W opracowaniu niniejszych rozwiązań słupów rurowych 
zastosowane zostały następujące normy:
PN-EN 50341-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne 
prądu przemiennego powyżej 45kV. Część 1: Wymagania 
ogólne. Specyfikacje wspólne.”
PN-EN 50341-3-22 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne 
prądu przemiennego powyżej 45kV. Część 3: Zbiór norma-
tywnych warunków krajowych. Normatywne warunki 
krajowe Polski.”
Przedstawione w katalogu rozwiązania są rozwiązaniami 
standardowymi dla słupów EWN i EWND. Poszczególne 
karty katalogowe zawierają podstawowe informacje doty-
czące danej rodziny słupów, takie jak: wysokość słupa oraz 
jego podwyższenia, średnice dolną słupa jak również wagę 
i powierzchnie malowania. Firma Elmonter Oświetlenie 
zastrzega sobie prawo zmiany w/w danych ze względu na 
uwarunkowania technologiczne oraz indywidualne dodat-
kowe wymagania klienta.

2. Asortyment

W poniższym opracowaniu znajdziecie Państwo słupy dla 
jednotorowych oraz dwutorowych napowietrznych linii 
elektroenergetycznych o napięciu 110kV o następujących 
układach linii:
EWN – słupy jednotorowe w układzie trójkąta
EWND – słupy dwutorowe w układzie beczkowym z dwoma 
przewodami odgromowymi
W zależności od zastosowania w linii poszczególnych słu-
pów, katalog zawiera następujące typy słupów:
P – słupy przelotowe – o kącie załomu linii od 180o do 178o

M2 – słupy mocne – o kącie załomu linii od 180o do 160o

M4 – słupy mocne – o kącie załomu linii od 160o do 140o

M6 – słupy mocne – o kącie załomu linii od 140o do 120o

M9 – słupy mocne – o kącie załomu linii od 120o do 90o

K – słupy mocne, krańcowe – np. dla podejścia linii 
do stacji GPZ
KK – słupy mocne, kablowe - przystosowane do zajścia z linii 
napowietrznej na linię kablową. Słupy kablowe wyposaża-
ne są dodatkowe elementy konstrukcyjne, w zależności od 
indywidualnych parametrów linii. Poszczególne elementy 
wyposażenia zostały przedstawione na ostatnich stronach 
katalogu.

3. Strefy klimatyczne

Słupy zostały zaprojektowane zgodnie z poniższymi 
strefami klimatycznymi:
strefa wiatrowa – WI
strefa obciążenia oblodzeniem – SI

A catalogue for typical tubular solutions for 
overhead electrical power lines of 110kV 
voltage

Dear customers,

Elmonter Lighting Company has been present for more than 
20 years on the market, producing top quality steel construc-
tions that support lighting. A constant development of the 
company resulted in the poles production for the needs of 
the overhead electrical power medium and high voltage li-
nes.
We are pleased to introduce  you this new catalogue con-
taining tubular poles from EWN and EWND series that have 
been designed for overhead electrical power lines of 110kV 
voltage by a team of engineers from the Elmonter Lighting 
company.

1. The base of elaboration:

We applied following standards, as far as the elaboration of 
the present solutions for tubular poles is concerned.
PN-EN 50341-1 ,,Overhead electrical power lines exceeding 
AC 45kV. Part 1 General requirements. Common specifica-
tions.’’
PN-EN 50341-3-22 „Overhead electrical power lines exce-
eding AC 45kV. Part 3: Set of national normative conditions. 
Normative Polish national conditions.”
Catalogue depicts standard EWN and EWND poles solutions. 
Individual catalogue cards contain basic pieces of informa-
tion about particular type of a pole, such as: its height, the 
height of its increase, bottom diameter of the pole, as well as 
the weight and the painting surface. 
Elmonter Lighting company reserves the right to make chan-
ges concerning the above mentioned data on the account of 
the technological conditions and individual additional needs 
of the client.

2. Assortment

The underlying elaboration presents poles for single and 
double circuit lines of overhead electrical power lines of the 
110kV voltage.
EWN – single circuit poles in the triangular shape
EWND – double circuits poles, barrel-shaped with two pro-
tection wires
Depending on the application of individual poles in the line, 
the catalogue contains following types of poles:
P – suspension pole – with the bend angle line from 180o to 178o

M2 – tension pole – with the bend angle line from 180o to 160o

M4 – tension pole – with the bend angle line from 160o to 140o

M6 – tension pole – with the bend line angle from 140 o to 120 o

M9 – tension pole – with the bend line angle from 120 o to 90 o

K – dead end (terminal) – e.g. for reaching the line with the 
substation
KK – dead end (cable pole) – adjusted to the descent from 
overhead to the cable line. Cable poles are equipped with 
additional, constructional elements, depending on individu-
al line parameters.  Individual equipment elements are pre-
sented in the last pages of the catalogue. 

3. Climatic zones

Poles have been designed in accordance with the climatic 
spheres below:
Wind zones– WI
Icing load zones– SI
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4. Przewody robocze i odgromowe

a) Na słupach serii przewidziano zastosowanie przewodów 
roboczych:
dla linii jednotorowej 1 x 3 x AFL-6 240mm2

dla linii dwutorowej 2 x 3 x AFL-6 240mm2

Maksymalny naciąg przewodów roboczych 
w temperaturze +10oC
dla słupów jednotorowych EWN – 18kN
dla słupów dwutorowych EWND – 18kN
Maksymalne naprężenie przewodów roboczych 
w temperaturze +10oC
dla słupów jednotorowych EWN – 65MPa
dla słupów dwutorowych EWND – 65MPa
b) Na słupach przewidziano zastosowanie przewodów 
odgromowych:
dla linii jednotorowej 1 x AFL-1.7 70mm2

dla linii dwutorowej 2 x AFL -1.7  70mm2

Maksymalny naciąg przewodów odgromowych 
w temperaturze +10oC
dla słupów jednotorowych EWN – 10kN
dla słupów dwutorowych EWND – 8kN
Maksymalne naprężenie przewodów odgromowych 
w temperaturze +10oC
dla słupów jednotorowych EWN – 100MPa
dla słupów dwutorowych EWND – 80MPa

5. Łańcuchy izolacyjne

Do zawieszenia przewodów roboczych w słupach zastoso-
wano łańcuchy izolatorowe kompozytowe oraz porcelano-
we o następujących typach:
ŁP, ŁP2 – łańcuchy do zawieszenia przewodów roboczych na 
słupach przelotowych o długości łańcuchów od 1,5m do 2m 
i wadze do 100kg
ŁO, ŁO2 – łańcuchy do zawieszenia przewodów roboczych 
na słupach mocnych, krańcowych, kablowych, odporowo-
-narożnych o długości łańcuchów od 1,4m do 2,8m 
i wadze do 100kg
ŁPm – łańcuchy przelotowe do podwieszenie mostków prą-
dowych górnej fazy na słupach jednotorowych

6. Długości przęseł

Dla poszczególnych słupów przyjęto następujące długości 
przęseł:
a) Dla słupów EWN:
przęsło nominalne i wiatrowe – 320m
przęsło ciężarowe – 400m
przęsło gabarytowe – 370m
b) Dla słupów EWND:
przęsło nominalne i wiatrowe – 320m
przęsło ciężarowe – 400m
przęsło gabarytowe – 370m

7. Informacje uzupełniające

Wszystkie wymiary podane na rysunkach słupów, są wymia-
rami orientacyjnymi i mogą nieznacznie różnić się od poda-
nych na rysunkach. Słupy mogą być dodatkowo wyposażo-
ne w system komunikacji i asekuracji pionowej i poziomej 
dowolnego producenta zaakceptowanego przez zamawia-
jącego. Standardowo system komunikacji i asekuracji rozpo-
czyna się od wysokości 3m, jednakże na życzenie klienta sys-
tem może zaczynać się na niższej wysokości. Konieczne jest 
jednak w takim przypadku zastosowanie specjalnej osłony 
uniemożliwiającej dostęp do systemu osobom nieupoważ-
nionym. Słupy są przystosowane do przymocowania do 
fundamentu za pomocą kotew. Zestawy kotwiące są inte-
gralną częścią słupa i są dostarczane przez firmę Elmonter 
Oświetlenie. 
Słupy można wyposażać w dodatkowe elementy takie jak 
np.:
•	 wieszak zapasu dla przewodu odgromowego

4. Working conductors and lightning protection  
    wires

a)  There has been following application for working conduc-
tors anticipated:
For single circuit line 1 x 3 x AFL-6 240mm2

For double circuits line 2 x 3 x AFL-6 240mm2

Maximal tension of working conductors in the +10oC 
temperature
For single circuit posts EWN – 18kN
For double circuits posts EWND – 18kN
Maximal tension of working conductors in the +10oC 
temperature 
For single circuit posts EWN – 65MPa
For double circuits posts EWND – 65MPa
b)   Lightning protection wires can be found on the following 
poles:
for single circuit line 1 x AFL-1.7 70mm2

for double circuits line 2 x AFL-1.7 70mm2

Maximal tension of the lightning protection wires in the 
+10oC temperature.
For single circuit posts EWN – 10kN
For double circuits posts EWND – 8kN
Maximal tension of the lightning protection wires in the 
+10oC temperature
For single circuit posts EWN – 100MPa
For double circuits posts EWND – 80MPa

5. Insulator strings

To place working conductors on the poles we used two types 
of strings:  composite insulator and porcelain insulator that 
have following specifications:
ŁP, ŁP2 – insulation strings for placing the working conductor 
on the suspension poles with the string length of 1,5m to 2m 
and the weight up to 100kg.
ŁO, ŁO2 – insulation strings for placing the working conduc-
tor on the dead end, tension, cable poles with the string 
length of 1.4m to 2.8m and the weight up to 100kg. 
ŁPm – through insulator strings for suspension the current 
bridges of upper phase.

6. Span lengths

There have been following span lengths for individual poles 
accepted:
a) For EWN poles:
nominal and wind span – 320m
overall span – 400m
load  span – 370m
b) For EWND poles:
nominal and wind span – 320m
overall span – 400m
load span - 370m

7. Suplementary information

All measurements that have been provided in the catalogue 
are given only approximately and may slightly differ from 
those presented in the pictures. 
Poles can be additionally equipped with a communication 
system, as well as vertical and horizontal precautionary me-
asures from any producer and accepted by the customer. As 
far as the standards are concerned, the communication and 
precautionary measures system begin at the height of 3m, 
however we can adjust the height to the client’s request. In 
such circumstances we need to use a special protection that 
will prevent unauthorized people from entering. Poles are 
fixed to the foundation by anchor bolts. Sets for setting the 
anchor bolts are an integral part of the pole and are delivered 
by the Elmonter Lighting Company. Poles can be equipped 
with additional elements, such as:
•	 refill hanger for protection wire
•	 wiring compartment
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•	 skrzynki łączeniowe
•	 uchwyty do mocowania tabliczek ostrzegawczych, 
           fazowych, numeracyjnych itp.
•	 dodatkowych elementów umożliwiających montaż 

przewodów np. rolek do naciągów.

Wszystkie dodatkowe elementy oraz ich umiejscowienie na 
słupie jak również ich wymiary należy uzgodnić przed roz-
poczęciem produkcji słupów. Wszystkie słupy są cynkowane 
ogniowo zgodnie z normą PN EN ISO 1461.
Na życzenie klienta słupy mogą być malowane na kolory 
zgodnie z paletą RAL.
Na życzenie klienta producent słupów Elmonter Oświetle-
nie, może zapewnić obecność swojego pracownika na czas 
montażu słupów, jak również wypożyczyć narzędzie do sca-
lania poszczególnych sekcji słupów.
W przypadku chęci zastosowania słupów z poniższego ka-
talogu w innych warunkach klimatycznych lub dla innych 
długości przęseł jak również typów przewodów, prosimy  
o kontakt z firmą Elmonter Oświetlenie w celu zweryfiko-
wania poprawności zastosowania konstrukcji dla innych 
warunków pracy.

8. Zalety słupów rurowych

•	 Stosowanie słupów zgodnych z najnowszymi normami 
europejskimi = spełnienie wymogów normy 

           PN-EN 50341-3-22 
•	 Mniejsze wykorzystanie terenu pod słupami = mniej-

sze koszty wykupu miejsca pod słupem 
•	 Preferencje społeczne = szybsze uzyskanie zgód wła-

ścicieli nieruchomości do postawienia słupa 
•	 Większe możliwości projektowe = możliwość dopaso-

wania gabarytów słupów do możliwości terenowych 
•	 Większa niezawodność w ekstremalnych warunkach 
           = mniejsza awaryjność linii
•	 Unikanie kradzieży elementów słupów = mniejsze 

koszty eksploatacji linii 
•	 Możliwość zastosowania różnych systemów asekuracji 

do pracy na wysokości = bezpieczeństwo pracy mon-
terów 

•	 Większa elastyczność konstrukcji = dłuższa żywotność 
•	 Zdecydowanie mniejsza waga w porównaniu ze słupa-

mi wirowanymi (betonowymi) = mniejsze koszty usług 
dźwigowych

•	 Szybszy montaż słupa = krótszy czas montażu (słup ru-
rowy 1 dzień; słup kratowy 4-5 dni) = mniejsze koszty 
montażu

9. Prawa autorskie

Firma Elmonter Oświetlenie zastrzega sobie prawo do wpro-
wadzania zmian w rozwiązaniach technicznych zamieszczo-
nych w katalogu słupów. Wszelkie prawa autorskie do zapro-
ponowanych rozwiązań są zastrzeżone dla firmy Elmonter 
Oświetlenie. Jakiekolwiek powielanie, udostępnianie oso-
bom trzecim w jakiejkolwiek formie oraz reprodukowanie 
bez zgody firmy Elmonter Oświetlenie jest zabronione.

•	 handles for fixing warning, chase, number tables etc.
•	 additional elements that will enable the wire installa-

tion, for example  tension rolls

All additional elements, their setting on the pole, as well as 
their measurements have to be agreed on before starting the 
production. 
All poles are hot-deep galvanized according to 
PN EN ISO 1461 standard. Poles can be painted using colors 
in accordance with the RAL palette upon customer’s request.
Upon customer’s request, the Elmonter Lighting producer 
may also guarantee technical staff support the installation 
time, as well as lend a particular tool which will serve as a con-
siderable help in the process of assembling pole section. If 
you are interested in applying any pole from this catalogue in 
another climate spheres or for another span lengths or wire 
types, please do not hesitate to contact us. Our experts will 
verify whether the construction is appropriate to be used in 
other conditions. 

8. Tubular poles and their advantages

•	 Application of poles in accordance with the most re-
cent european standards  = meeting the standard 

           PN-EN 50341-3-22 requirements.
•	 Using a reduced area under the pole = lower price of 

the area under the pole
•	 Social preferences =  getting a faster consent from the 

area owner 
•	 More expanded project possibilities = possibility to ad-

just the dimension to the real land possibility
•	 Greater reliability in extreme conditions = less frequent 

line failures
•	 Avoidance of stealing pole elements = lower costs of 

the line exploitation
•	 A possibility to use various precautionary measure sys-

tems for works at heights = assembler work safety 
•	 Greater construction flexibility = longer life 
•	 Distinctive lower weight in comparison with the spin-

ning poles (concrete) = lower costs of the lift services
•	 Faster pole installation = shorter time of installation 

(tubular pole 1 day; lattice pole 4-5 days) = lower instal-
lation costs

9. Copyrights

Elmonter Lighting company reserves the right to make chan-
ges in the technical solutions of the poles that have been 
featured in the catalogue. All copyrights for suggested solu-
tions are reserved for the Elmonter Lightning company.  
Copying or sharing with the third party in any form, as well as 
the reproduction without the Elmonter Lightning company 
permission is forbidden.
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Słup jednotorowy  serii EWN P Seria słupów rurowych 110 kV
single-circuit post serial EWN P a series of tubular poles  110 kV

parametry techniczne / technical parameters

Typ słupa
Type of post

Wymiar
Dimension

Zewnętrzna średnica 
podstawy 

Base plate diameter
(mm)

Powierzchnia malowania
Surface paint

(m2)

Masa
Weight

(kg)h
( m )

H
( m )

EWN P -2 

Strefa wiatrowa / wind zone l

Sl

3 x AFL- 6 240 mm2

1 x AFL -1,7 70mm2

320

370

400

180o - 178o

Strefa sadziowa / icing zone

Przewody robocze / working conductor

Przewód odgromowy / lightning protecting wire

Przęsło nominalne / nominal span

Przęsło gabarytowe / overall span

Przęsło ciężarowe / load span

Kąt załowy linii / bend angle

EWN P

EWN P +2,5

EWN P +5

EWN P +10

15

17

19,5

22

27

20,7

22,7

25,2

27,7

32,7

1140

1170

1170

1250

1370

53

64

72

81

100

2500

2900

3700

4340

6050
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Słup jednotorowy serii EWN M2 Seria słupów rurowych 110 kV
single-circuit post serial EWN M2 a series of tubular poles  110 kV

parametry techniczne / technical parameters

Typ słupa
Type of post

Wymiar
Dimension

Zewnętrzna średnica 
podstawy 

Base plate diameter
(mm)

Powierzchnia malowania
Surface paint

(m2)

Masa
Weight

(kg)h
( m )

H
( m )

EWN M2 -2 

Strefa wiatrowa / wind zone l

Sl

3 x AFL- 6 240 mm2

1 x AFL -1,7 70mm2

320

370

400

180o -160o

Strefa sadziowa / icing zone

Przewody robocze / working conductor

Przewód odgromowy / lightning protecting wire

Przęsło nominalne / nominal span

Przęsło gabarytowe / overall span

Przęsło ciężarowe / load span

Kąt załowy linii / bend angle

EWN M2

EWN M2 +2,5

EWN M2 +5

EWN M2 +10

13

15

17,5

20

25

20,8

22,8

25,3

27,8

32,8

1480

1570

1660

1670

1890

68

74

99

111

142

5050

5700

7100

8750

11350
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Słup jednotorowy serii EWN M4 Seria słupów rurowych 110 kV
single-circuit post serial EWN M4 a series of tubular poles  110 kV

parametry techniczne / technical parameters

Typ słupa
Type of post

Wymiar
Dimension

Zewnętrzna średnica 
podstawy 

Base plate diameter
(mm)

Powierzchnia malowania
Surface paint

(m2)

Masa
Weight

(kg)h
( m )

H
( m )

EWN M4 -2 

Strefa wiatrowa / wind zone l

Sl

3 x AFL- 6 240 mm2

1 x AFL -1,7 70mm2

320

370

400

160o - 140o

Strefa sadziowa / icing zone

Przewody robocze / working conductor

Przewód odgromowy / lightning protecting wire

Przęsło nominalne / nominal span

Przęsło gabarytowe / overall span

Przęsło ciężarowe / load span

Kąt załowy linii / bend angle

EWN M4

EWN M4 +2,5

EWN M4 +5

EWN M4 +10

13

15

17,5

20

25

20,8

22,8

25,3

27,8

32,8

1480

1570

1660

1670

1890

71

77

102

114

145

5090

5740

7140

8790

11390
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Słup jednotorowy serii EWN M6 Seria słupów rurowych 110 kV
single-circuit post serial EWN M6 a series of tubular poles  110 kV

parametry techniczne / technical parameters

Typ słupa
Type of post

Wymiar
Dimension

Zewnętrzna średnica 
podstawy 

Base plate diameter
(mm)

Powierzchnia malowania
Surface paint

(m2)

Masa
Weight

(kg)h
( m )

H
( m )

EWN M6 -2 

Strefa wiatrowa / wind zone l

Sl

3 x AFL- 6 240 mm2

1 x AFL -1,7 70mm2

320

370

400

140o - 120o

Strefa sadziowa / icing zone

Przewody robocze / working conductor

Przewód odgromowy / lightning protecting wire

Przęsło nominalne / nominal span

Przęsło gabarytowe / overall span

Przęsło ciężarowe / load span

Kąt załowy linii / bend angle

EWN M6

EWN M6 +2,5

EWN M6 +5

EWN M6 +10

13

15

17,5

20

25

20,8

22,8

25,3

27,8

32,8

1460

1580

1640

1710

1980

74

84

99

114

146

5200

6400

8160

9600

12700
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Słup jednotorowy serii EWN M9 Seria słupów rurowych 110 kV
single-circuit post serial EWN M9 a series of tubular poles  110 kV

parametry techniczne / technical parameters

Typ słupa
Type of post

Wymiar
Dimension

Zewnętrzna średnica 
podstawy 

Base plate diameter
(mm)

Powierzchnia malowania
Surface paint

(m2)

Masa
Weight

(kg)h
( m )

H
( m )

EWN M9 -2

Strefa wiatrowa / wind zone l

Sl

3 x AFL- 6 240 mm2

1 x AFL -1.7 70mm2

320

370

400

120o -90o

Strefa sadziowa / icing zone

Przewody robocze / working conductor

Przewód odgromowy / lightning protecting wire

Przęsło nominalne / nominal span

Przęsło gabarytowe / overall span

Przęsło ciężarowe / load span

Kąt załowy linii / bend angle

EWN M9

EWN M9 +2,5

EWN M9 +5

EWN M9 +10

13

15

17,5

20

25

20,8

22,8

25,3

27,8

32,8

1640

1710

1760

1850

2070

78

91

107

129

165

6800

7900

9350

11200

14800
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Słup jednotorowy serii EWN K Seria słupów rurowych 110 kV
single-circuit post serial EWN K a series of tubular poles  110 kV

parametry techniczne / technical parameters

Typ słupa
Type of post

Wymiar
Dimension

Zewnętrzna średnica 
podstawy 

Base plate diameter
(mm)

Powierzchnia malowania
Surface paint

(m2)

Masa
Weight

(kg)h
( m )

H
( m )

EWN K -2

Strefa wiatrowa/ wind zone l

Sl

3 x AFL- 6 240 mm2

1 x AFL -1,7 70mm2

320

370

400

krańcowy

Strefa sadziowa/ icing zone

Przewody robocze/ working conductor

Przewód odgromowy/ lightning protecting wire

Przęsło nominalne/ nominal span

Przęsło gabarytowe/ overall span

Przęsło ciężarowe/ load span

Kąt załowy linii/ bend angle

EWN K

EWN K +2,5

EWN K +5

EWN K +10

13

15

17,5

20

25

20,8

22,8

25,3

27,8

32,8

1460

1580

1640

1710

1980

76

90

105

120

152

5260

6510

8220

9660

12760
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Słup jednotorowy serii EWN KK Seria słupów rurowych 110 kV
single-circuit post serial EWN KK a series of tubular poles  110 kV

parametry techniczne / technical parameters

Typ słupa
Type of post

Wymiar
Dimension

Zewnętrzna średnica 
podstawy 

Base plate diameter
(mm)

Powierzchnia malowania
Surface paint

(m2)

Masa
Weight

(kg)h
( m )

H
( m )

EWN KK -2

Strefa wiatrowa/ wind zone l

Sl

3 x AFL- 6 240 mm2

1 x AFL -1,7 70mm2

320

370

400

kablowy

Strefa sadziowa / icing zone

Przewody robocze / working conductor

Przewód odgromowy / lightning protecting wire

Przęsło nominalne / nominal span

Przęsło gabarytowe / overall span

Przęsło ciężarowe / load span

Kąt załowy linii / bend angle

EWN KK

EWN KK +2,5

EWN KK +5

EWN KK +10

13

15

17,5

20

25

20,8

22,8

25,3

27,8

32,8

1460

1580

1640

1710

1980

76

90

105

120

152

5590

6840

8550

9990

13090



14

Słup dwutorowy serii EWND P Seria słupów rurowych 110 kV
double circuits post serial EWND P a series of tubular poles  110 kV

parametry techniczne / technical parameters

Typ słupa
Type of post

Wymiar
Dimension

Zewnętrzna średnica 
podstawy 

Base plate diameter
(mm)

Powierzchnia malowania
Surface paint

(m2)

Masa
Weight

(kg)h
( m )

H
( m )

EWND P -2

Strefa wiatrowa / wind zone l

Sl

2 x 3 x AFL- 6 240 mm2

2 x 1 x AFL -1.7 70mm2

320

370

400

180o - 178o

Strefa sadziowa / icing zone

Przewody robocze / working conductor

Przewód odgromowy / lightning protecting wire

Przęsło nominalne / nominal span

Przęsło gabarytowe / overall span

Przęsło ciężarowe / load span

Kąt załowy linii / bend angle

EWND P 

EWND P +2,5

EWND P +5

EWND P +10

15

17

19,5

22

27

24

26

28,5

31

36

1380

1480

1540

1540

1830

81

90

102

119

149

4900

5500

6000

7650

9800



15

Słup dwutorowy serii EWND M2 Seria słupów rurowych 110 kV
double circuits post serial EWND M2 a series of tubular poles  110 kV

parametry techniczne / technical parameters

Typ słupa
Type of post

Wymiar
Dimension

Zewnętrzna średnica 
podstawy 

Base plate diameter
(mm)

Powierzchnia malowania
Surface paint

(m2)

Masa
Weight

(kg)h
( m )

H
( m )

EWND M2 -2

EWND M2

EWND M2 +2,5

EWND M2 +5

EWND M2 +10

Strefa wiatrowa / wind zone l

Sl

2 x 3 x AFL- 6 240 mm2

2 x 1 x AFL -1.7 70mm2

320

370

400

180o - 160o

Strefa sadziowa / icing zone

Przewody robocze / working conductor

Przewód odgromowy / lightning protecting wire

Przęsło nominalne / nominal span

Przęsło gabarytowe / overall span

Przęsło ciężarowe / load span

Kąt załowy linii / bend angle

13

15

17,5

20

25

23,5

25,5

28

30,5

35,5

1820

1900

2070

2180

2250

101

114

130

150

202

9300

10420

12200

14800

20550
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Słup dwutorowy serii EWND M4 Seria słupów rurowych 110 kV
double circuits post serial EWND M4 a series of tubular poles  110 kV

parametry techniczne / technical parameters

Typ słupa
Type of post

Wymiar
Dimension

Zewnętrzna średnica 
podstawy 

Base plate diameter
(mm)

Powierzchnia malowania
Surface paint

(m2)

Masa
Weight

(kg)h
( m )

H
( m )

EWND M4 -2

Strefa wiatrowa / wind zone l

Sl

2 x 3 x AFL- 6 240 mm2

2 x 1 x AFL -1.7 70mm2

320

370

400

160o - 140o

Strefa sadziowa / icing zone

Przewody robocze / working conductor

Przewód odgromowy / lightning protecting wire

Przęsło nominalne / nominal span

Przęsło gabarytowe / overall span

Przęsło ciężarowe / load span

Kąt załowy linii / bend angle

EWND M4 

EWND M4 +2,5

EWND M4 +5

EWND M4 +10

13

15

17,5

20

25

23,5

25,5

28

30,5

35,5

1820

1900

2070

2180

2250

105

118

134

154

206

9360

10480

12260

14860

20610
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Słup dwutorowy serii EWND M6 Seria słupów rurowych 110 kV
double circuits post serial EWND M6 a series of tubular poles  110 kV

parametry techniczne / technical parameters

Typ słupa
Type of post

Wymiar
Dimension

Zewnętrzna średnica 
podstawy 

Base plate diameter
(mm)

Powierzchnia malowania
Surface paint

(m2)

Masa
Weight

(kg)h
( m )

H
( m )

EWND M6 -2

EWND M6

EWND M6 +2,5

EWND M6 +5

EWND M6 +10

Strefa wiatrowa / wind zone l

Sl

2 x 3 x AFL- 6 240 mm2

2 x 1 x AFL -1.7 70mm2

320

370

400

140o - 120o

Strefa sadziowa / icing zone

Przewody robocze / working conductor

Przewód odgromowy / lightning protecting wire

Przęsło nominalne / nominal span

Przęsło gabarytowe / overall span

Przęsło ciężarowe / load span

Kąt załowy linii / bend angle

13

15

17,5

20

25

23,5

25,5

28

30,5

35,5

1900

1930

2070

2180

2250

110

122

137

168

204

10000

12050

12650

16350

21500
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Słup dwutorowy serii EWND M9 Seria słupów rurowych 110 kV
double circuits post serial EWND M9 a series of tubular poles  110 kV

parametry techniczne / technical parameters

Typ słupa
Type of post

Wymiar
Dimension

Zewnętrzna średnica 
podstawy 

Base plate diameter
(mm)

Powierzchnia malowania
Surface paint

(m2)

Masa
Weight

(kg)h
( m )

H
( m )

EWND M9 -2

Strefa wiatrowa / wind zone l

Sl

2 x 3 x AFL- 6 240 mm2

2 x 1 x AFL -1.7 70mm2

320

370

400

120o - 90o

Strefa sadziowa / icing zone

Przewody robocze / working conductor

Przewód odgromowy / lightning protecting wire

Przęsło nominalne / nominal span

Przęsło gabarytowe / overall span

Przęsło ciężarowe / load span

Kąt załowy linii / bend angle

EWND M9 

EWND M9 +2,5

EWND M9 +5

EWND M9 +10

13

15

17,5

20

25

23,5

25,5

28

30,5

35,5

2110

2210

2220

2250

2340

124

146

160

163

219

11850

13600

15950

20200

26250
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Słup dwutorowe serii EWND K Seria słupów rurowych 110 kV
double circuits post serial EWND K a series of tubular poles  110 kV

parametry techniczne / technical parameters

Typ słupa
Type of post

Wymiar
Dimension

Zewnętrzna średnica 
podstawy 

Base plate diameter
(mm)

Powierzchnia malowania
Surface paint

(m2)

Masa
Weight

(kg)h
( m )

H
( m )

EWND K -2

EWND K

EWND K +2,5

EWND K +5

EWND K +10

Strefa wiatrowa / wind zone l

Sl

2 x 3 x AFL- 6 240 mm2

2 x 1 x AFL -1.7 70mm2

320

370

400

końcowy

Strefa sadziowa / icing zone

Przewody robocze / working conductor

Przewód odgromowy / lightning protecting wire

Przęsło nominalne / nominal span

Przęsło gabarytowe / overall span

Przęsło ciężarowe / load span

Kąt załowy linii / bend angle

13

15

17,5

20

25

23,5

25,5

28

30,5

35,5

1900

1930

2070

2180

2250

118

130

145

176

211

10080

12130

12730

16430

21580
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Słup dwutorowy serii EWND KK Seria słupów rurowych 110 kV
double circuits post serial EWND KK a series of tubular poles  110 kV

parametry techniczne / technical parameters

Typ słupa
Type of post

Wymiar
Dimension

Zewnętrzna średnica 
podstawy 

Base plate diameter
(mm)

Powierzchnia malowania
Surface paint

(m2)

Masa
Weight

(kg)h
( m )

H
( m )

EWND KK -2

Strefa wiatrowa / wind zone l

Sl

2 x 3 x AFL- 6 240 mm2

2 x 1 x AFL -1.7 70mm2

320

370

400

kablowy

Strefa sadziowa / icing zone

Przewody robocze / working conductor

Przewód odgromowy / lightning protecting wire

Przęsło nominalne / nominal span

Przęsło gabarytowe / overall span

Przęsło ciężarowe / load span

Kąt załowy linii / bend angle

EWND KK 

EWND KK +2,5

EWND KK +5

EWND KK +10

13

15

17,5

20

25

23,5

25,5

28

30,5

35,5

1900

1930

2070

2180

2250

118

130

145

176

211

10490

12540

13140

16840

21990
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1

2

Mocowanie tabliczek ostrzegawczych / Uziemienie słupa
Fixing of a warning plates / Post earthing cable

opis detali / description details

1

2

Przyłączenie uziemienia słupa / connecting points for post earthing cable

Mocowanie tabliczek ostrzegawczych typu A oraz numeracyjno kodowej / fixing of a warning plates type A and numbering-code plate
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1

2

3

jednopunktowe
one point system mostek obejściowy

fixing of by-pass bridge

dwupunktowe
two points system

opis detali / description details

Mocowanie tablic, przewodów, skrzynek
Fixing of a plates, wires, boxes

1

2

3 Mocowanie przewodu roboczego i ogromowego na porzeczniku / fixing of a working conductor and lightning protection wire

Mocowanie tablicy oznaczenia faz / fixing of a table for phase marking

Mocowanie i uziemienie licznika zadziałąń typu GLX / fixing of operation counters
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opis detali / description details

Mocowanie przewodu roboczego i odgromowego na słupie
Fixing of a working conductor and lightning protection wire

1 Mocowanie przewodu roboczego i odgromowego na słupie / fixing of a working conductor and lightning protection wire

1
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opis detali / description details

System mocowania głowicy kablowej / Mocowanie przewodów do liczników zadziałań
Head mounting system cable / Fixing of operation counters wire

1

2 Prowadzenie przewodu do licznika zadziałań /  arrangement of an operation counters wire grips along the post

Poprzecznik głowicy kablowej / cable head outrigger

poprzecznik głowicy kablowej
crossarm cable head

1

poprzecznik głowicy kablowej
crossarm cable head

SYSTEM ASEKURACJI POZIOMEJ

SYSTEM ASEKURACJI POZIOMEJ

horizontal asekuration system

horizontal asekuration system

2
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opis detali / description details

System mocowania głowicy kablowej i ogranicznika przepięć 
na wspólnym poprzeczniku

Cable head outrigger and suregar arestere

1

2

3 Przekrój słupa / section of the column

Przekrój słupa / section of the column

System mocowania głowicy kablowej i ogranicznika przepięć /  cable head outrigger and suregar arestere

2

1

PODEST OBSŁUGOWY 1

ASEKURACJA POZIOMA

PODEST OBSŁUGOWY

PODEST OBSŁUGOWY 3

PODEST OBSŁUGOWY 2

ASEKURACJA POZIOMA

maintenance platform 1

horizontal asecuration system

maintenance platform

maintenance platform 3

3 POPRZECZNIK GŁOWICY KABLOWEJ I OGRANICZNIKA PRZEPIĘĆ
Cable head outrigger

ASEKURACJA POZIOMA

PODEST OBSŁUGOWY 2

PODEST OBSŁUGOWY 3

horizontal asecuration system

maintenance platform 2

maintenance platform 3

maintenance platform 2

horizontal asecuration system
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opis detali / description details

Regulowana prowadnica kabli 110kV / Osłona kabli 110kV
Guide for 110kV cable / Cover for 110kV cable

1

2

3

Osłona zejścia kabla 110kV / cover for 110kV cable

Mocowanie ostrokołu do słupa / fixing of palisade to the post

Prowadnica kabla 110kV / guide for 110kV cable

1

2

3
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1

2

opis detali / description details

Mocowanie wieszaka zapasu OPGW oraz przykład prowadzenia wzdłuż słupa

1

2 Mocowanie mufy łączącej OPGW / fixing of an OPGW cable box

Mocowanie wieszaka zapasu OPGW /  fixing of an OPGW inventory rack

Fixing of an OPGW inventory rack and example ducting of OPGW along the post
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opis detali / description details

Łączenie sekcji słupa / Montaż zestawu kotwiącego
Assembling of pole section / Montage of an anchor bolts cage

1

2

1

2 Montaż zestawu kotwiącego / montage of an anchor bolts cage

Łączenie sekcji słupa / assembling of pole section



Notatnik / Notes
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