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PRZEDMOWA

1. Wstêp

Norma zawiera wymagania dotycz¹ce projektowania i budowy elektroenerge-
tycznych linii kablowych pr¹du sta³ego i przemiennego na napiêcie znamionowe nie 
przekraczaj¹ce 110 kV oraz sygnalizacyjnych linii kablowych. Zawiera równie¿ wy-
magania dotycz¹ce badañ pomonta¿owych linii kablowych.

W niniejszej normie w stosunku do obecnie obowi¹zuj¹cych wymagañ w zakresie 
projektowania i budowy elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych linii kablowych 
wprowadzono nastêpuj¹ce uzupe³nienia:

-
-
-

-
-
-

-

-
Norma nie ma odpowiednika w normach miêdzynarodowych. 

uwzglêdniono nowe konstrukcje kabli,
zaktualizowano zagadnienia ochrony przeciwpo¿arowej,
wprowadzono nowe odleg³oœci przy zbli¿eniach, skrzy¿owaniach i uk³adaniu 
równoleg³ym kabli oraz uk³adaniu kabli pod drog¹,
zrezygnowano ze szczegó³owego opisu monta¿u osprzêtu kablowego,
wprowadzono now¹ wartoœæ wymaganej rezystancji izolacji,
wprowadzono wymóg rejestracji przebiegu próby napiêciowej kabli o napiêciu 
znamionowym wy¿szym ni¿ 15 kV i nie wy¿szym ni¿ 30 kV,
zrezygnowano z preferowania kabli elektroenergetycznych z ¿y³ami aluminio-
wymi,
uwzglêdniono uk³adanie kabli o zwiêkszonej odpornoœci ogniowej.

1.1 Zakres normy
Przedmiotem normy s¹ zasady projektowania i budowy elektroenergetycz-
nych linii kablowych pr¹du sta³ego i przemiennego na napiêcie znamionowe 
nieprzekraczaj¹ce 110 kV oraz sygnalizacyjnych linii kablowych.
Normê nale¿y stosowaæ przy projektowaniu, budowie i przebudowie linii ka-
blowych wykonanych kablami elektroenergetycznymi i sygnalizacyjnymi.
Norma nie zawiera wszystkich wymagañ dotycz¹cych projektowania i budowy 
linii kablowych w podziemiach kopalñ, morzu, na obiektach p³ywaj¹cych, 
na taborze trakcji szynowej i bezszynowej. Normy nie stosuje siê w doœwiad-
czalnych liniach kablowych.

1.2 Normy powo³ane

PN-76/E-90250

PN-93/E-90400

PN-E-90410:1994

Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i pow³oce me-
talowej na napiêcie znamionowe nie przekraczaj¹ce 23/40 kV. 
Ogólne wymagania i badania.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i pow³o-
ce polwinitowej na napiêcie znamionowe nie przekraczaj¹ce 
6/6 kV – Ogólne wymagania i badania 

Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowa-
nego na napiêcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV – 
Ogólne wymagania i badania
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1.3 Okreœlenia
1.3.1 Linia kablowa

Kabel wielo¿y³owy lub kable jedno¿y³owe w uk³adzie wielofazowym 
albo kilka jedno- lub wielo¿y³owych kabli po³¹czonych równolegle, 
³¹cznie z osprzêtem, u³o¿onych na wspólnej trasie i ³¹cz¹cych urz¹-
dzenia elektryczne jedno- lub wielofazowe albo jedno- lub wielobie-
gunowe.

1.3.2 Trasa linii kablowej
Pas terenu lub przestrzeñ, w którym s¹ u³o¿one jedna lub wiêcej linii 
kablowych.

1.3.3 Napiêcie znamionowe linii kablowej
Napiêcie miêdzyprzewodowe w przypadku pr¹du przemiennego lub 
miêdzybiegunowe w przypadku pr¹du sta³ego, na które linia kablowa 
jest zbudowana.

1.3.4 Osprzêt elektroenergetycznej linii kablowej
Zbiór elementów przeznaczonych do ³¹czenia, rozga³êzienia lub za-
koñczenia kabli, np. mufy, g³owice, z³¹czki, koñcówki.

1.3.5 Odleg³oœæ
Najmniejszy odstêp miêdzy rozpatrywanymi punktami elementów.

1.3.6 Odleg³oœæ pozioma
Odleg³oœæ miêdzy rzutami prostopad³ymi elementów na p³aszczyznê 
poziom¹.

1.3.7 Odleg³oœæ pionowa
Odleg³oœæ miêdzy rzutami prostopad³ymi elementów na p³aszczyznê 
pionow¹.

1.3.8 Skrzy¿owanie
Miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek czêœæ rzutu 
linii kablowej na p³aszczyznê poziom¹ lub pionow¹ przecina lub po-
krywa jak¹kolwiek czêœæ innej linii kablowej lub innego obiektu pod-
ziemnego albo naziemnego lub przeszkód naturalnych na tê sam¹ 
p³aszczyznê.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzêt 
do kabli o napiêciu znamionowym nie przekraczaj¹cym 30 kV 
(ark. 01-06)

PN-90/E-06401

PN-76/E-90300

PN-86/E-05003/01

IEC 60331 

PN-E-01002:1997

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z two-
rzyw termoplastycznych na napiêcie znamionowe nie prze-
kraczaj¹ce 18/30 kV. Ogólne wymagania i badania

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogól-
ne (norma wycofana) 

Tests for electric cables under fire conditions – circuit integrity

S³ownik terminologiczny elektryki – Kable i przewody
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1.3.9 Zbli¿enie
Miejsce na trasie linii kablowej, w którym odleg³oœæ pozioma miêdzy 
lini¹ kablow¹ a inn¹ lini¹ kablow¹, urz¹dzeniem podziemnym lub 
drog¹ komunikacyjn¹ itp. jest mniejsza ni¿ odleg³oœæ dopuszczalna 
dla danych warunków u³o¿enia bez stosowania przegród lub os³on za-
bezpieczaj¹cych i w którym nie wystêpuje skrzy¿owanie.

1.3.10 Os³ona linii kablowej
Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniem 
spowodowanym dzia³aniem czynników zewnêtrznych. Rozró¿nia siê 
nastêpuj¹ce rodzaje os³on:
a) przykrycie – os³ona u³o¿ona nad kablem;
b) przegroda – os³ona u³o¿ona wzd³u¿ kabla, oddzielaj¹ca go od s¹sied-

niego kabla lub innych urz¹dzeñ;
c) os³ona otaczaj¹ca – os³ona wokó³ kabla, dzielona lub nie dzielona, 

np. rura;
d) os³ona otwarta – os³ona kabla z jednej, dwóch lub trzech stron.

1.3.11 Pomieszczenie kablowe
Pomieszczenie w budynku przeznaczone do u³o¿enia kabli w celu ich 
rozprowadzenia do urz¹dzeñ elektrycznych.

1.3.12 Kana³ kablowy
Kana³ w stropie, pod³odze lub w ziemi przykryty p³ytami zdejmowal-
nymi, przeznaczony do uk³adania w nim kabli, nie przystosowany do 
poruszania siê obs³ugi w jego wnêtrzu.

1.3.13 Tunel kablowy
Tunel przeznaczony do uk³adania w nim kabli i przystosowany do po-
ruszania siê obs³ugi w jego wnêtrzu.

1.3.14 Szyb kablowy
Obudowane przejœcie ³¹cz¹ce wiêcej ni¿ dwie kondygnacje budynku, 
przeznaczone do u³o¿enia w nim kabli.

1.3.15 Estakada kablowa
Konstrukcja nadziemna przeznaczona do uk³adania kabli oraz insta-
lacji i urz¹dzeñ technologicznych.

1.3.16 Drabinka kablowa
Konstrukcja wsporcza w formie drabinki przeznaczona do uk³adania 
kabli.

1.3.17 Korytko kablowe
Konstrukcja wsporcza w postaci elementu o trzech œcianach pe³nych 
lub a¿urowych przeznaczona do uk³adania kabli.

1.3.18 Studnia kablowa
Pomieszczenie podziemne u³atwiaj¹ce monta¿ linii kablowych.

1.3.19 Œciana przeciwpo¿arowa
Przegroda z drzwiami przeciwpo¿arowymi s³u¿¹ca do podzia³u tune-
lu lub pomieszczenia kablowego na strefy po¿arowe, wykonana z ma-
teria³ów niepalnych.
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1.3.20 Przegroda przeciwpo¿arowa
Przegroda z otworem prze³azowym bez drzwi, wykonana w strefie 
po¿arowej tunelu, s³u¿¹ca do ograniczenia rozprzestrzeniania siê po-
¿aru w obrêbie jednej strefy, wykonana z materia³ów niepalnych.

1.3.21 GrodŸ przeciwpo¿arowa
Przegroda przeciwpo¿arowa stosowana w kana³ach lub szybach ka-
blowych, wykonana z materia³ów niepalnych w ca³ym przekroju po-
przecznym kana³u lub szybu kablowego.

1.3.22 Os³ona trudno palna
Os³ona nie podtrzymuj¹ca p³omienia w temperaturze otoczenia.

1.3.23 Pozosta³e okreœlenia
Pozosta³e okreœlenia wg PN-E-01002:1997.

2.1 W³asnoœci urz¹dzeñ i materia³ów
2.1.1 Kable, osprzêt i materia³y pomocnicze

Kable, osprzêt i materia³y pomocnicze stosowane do budowy linii ka-
blowych powinny odpowiadaæ wymaganiom Polskich Norm. W przy-
padku braku norm – wymagania techniczne dotycz¹ce kabli i osprzêtu 
powinny byæ uzgodnione miêdzy producentem, projektantem i u¿ytkow-
nikiem linii.

2.1.2 Os³ony linii kablowych
Konstrukcja i materia³ os³on powinny byæ tak dobrane, aby chroni³y 
kabel przed zagro¿eniami wywo³anymi czynnikami zewnêtrznymi.

2.1.3 Tunele i pomieszczenia kablowe
Tunele i pomieszczenia kablowe powinny byæ wykonane z materia-
³ów niepalnych i powinny byæ tak zbudowane, aby przenikanie do ich 
wnêtrza wody i zanieczyszczeñ by³o utrudnione. Tunele powinny 
mieæ:
– odwodnienie,
– przewietrzanie naturalne lub sztuczne z mo¿liwoœci¹ jego przery-

wania,
– budowê zapewniaj¹c¹ mo¿liwoœæ ewakuacji ludzi,
– wysokoœæ w œwietle co najmniej 200 cm,
– przejœcia komunikacyjne o szerokoœci co najmniej 80 cm.
Tunele o d³ugoœci przekraczaj¹cej 100 m powinny byæ podzielone 
przegrodami o odpornoœci ogniowej 60 min na strefy po¿arowe o d³u-
goœci nie przekraczaj¹cej 100 m. Zaleca siê dzielenie poszczególnych 
stref po¿arowych przegrodami przeciwpo¿arowymi o odpornoœci ognio-
wej 30 min, na odcinki po oko³o 50 m. Tunele o d³ugoœci ponad 20 m 
powinny mieæ oœwietlenie elektryczne.

2.1.4 Kana³y kablowe
Kana³y kablowe powinny byæ wykonane z materia³ów niepalnych. 
P³yty powinny byæ zdejmowalne na ca³ej d³ugoœci kana³u.

2. Wymagania ogólne
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Dopuszcza siê wykonanie kana³ów bez mo¿liwoœci dostêpu z góry na 
d³ugoœci nie wiêkszej ni¿ 200 cm. Kana³y kablowe powinny mieæ od-
wodnienie.
Kana³y kablowe, je¿eli nie s¹ na ca³ej d³ugoœci zasypywane piaskiem, 
powinny byæ podzielone na strefy po¿arowe przez zastosowanie gro-
dzi przeciwpo¿arowych. Grodzie nie powinny utrudniaæ odwodnie-
nia kana³ów.
W kana³ach kablowych wykonanych na zewn¹trz budynków i znaj-
duj¹cych siê powy¿ej poziomu wody gruntowej dopuszcza siê dno 
kana³u gruntowe, pokryte na ca³ej powierzchni ubit¹ warstw¹ piasku 
i ¿wiru o gruboœci co najmniej 10 cm.

2.1.5 Szyby kablowe
Szyby kablowe powinny byæ wykonane z materia³ów niepalnych.
Powinny byæ dzielone na strefy po¿arowe grodziami przeciwpo¿aro-
wymi o wytrzyma³oœci ogniowej 90 min.
Do ka¿dej strefy po¿arowej nale¿y zapewniæ dostêp umo¿liwiaj¹cy 
wykonywanie prac eksploatacyjnych.

2.1.6 Estakady kablowe
Konstrukcja estakady powinna mieæ odpowiedni¹ wytrzyma³oœæ me-
chaniczn¹.
Estakady kablowe powinny byæ wyposa¿one w odpowiednie pó³ki, 
drabinki kablowe lub korytka kablowe.
Metalowa konstrukcja estakady powinna byæ uziemiona.

2.1.7 Os³ony otaczaj¹ce
Konstrukcja os³on otaczaj¹cych i materia³y, z których s¹ wykonane, 
powinny byæ odporne na dzia³anie czynników zewnêtrznych.
Os³ony otaczaj¹ce powinny byæ tak u³o¿one, by nie zbiera³a siê w nich 
woda i nie nastêpowa³o ich zamulanie.
Os³ony otaczaj¹ce w œcianach, stropach (tuneli, kana³ów lub budynków), 
po u³o¿eniu kabli powinny byæ uszczelnione materia³em niepalnym.
Wnêtrza os³on otaczaj¹cych nie powinny powodowaæ uszkodzeñ 
zewnêtrznej warstwy kabla chronionego.

2.1.8 Studnie kablowe
Studnie kablowe powinny byæ wykonane z materia³ów niepalnych 
i powinny byæ przykryte zdejmowalnymi p³ytami lub mieæ zamykany 
w³az.
Wielkoœæ studni kablowych powinna umo¿liwiaæ przeci¹ganie, zmia-
nê kierunku u³o¿enia oraz wykonanie po³¹czeñ kabli.

2.2 Wybór trasy linii kablowej
Trasê linii kablowej nale¿y ustaliæ z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
a) kable powinny byæ jak najmniej nara¿one na uszkodzenia mechaniczne 

i szkodliwe wp³ywy czynników zewnêtrznych, aby zapewniæ niezawod-
noœæ eksploatacji linii i dostêp do kabli w czasie eksploatacji;
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b) liczba skrzy¿owañ i zbli¿eñ kabli z innymi urz¹dzeniami na trasie oraz 
liczba przejœæ przez œciany, stropy i inne przeszkody powinna byæ jak naj-
mniejsza;

c) prowadzenie kabli przez pomieszczenia i strefy zagro¿one wybuchem 
lub po¿arem nale¿y ograniczyæ do kabli zasilaj¹cych urz¹dzenia w tych 
pomieszczeniach lub strefach, jak równie¿ nale¿y spe³niæ warunki okreœlo-
ne w odrêbnych przepisach;

d) w przypadku u³o¿enia kabla w ziemi, trasa kabla powinna byæ wyznaczo-
na wzd³u¿ dróg, ulic lub przez trawniki w pasach do tego przeznaczonych; 
wzd³u¿ rzek i brzegów jezior trasa powinna byæ wyznaczona poza miejscami 
nara¿onymi na podmywanie przez wodê.

Linie rezerwowe zaleca siê prowadziæ innymi trasami ni¿ linie rezerwowane.

2.3 Dobór kabli
2.3.1 Napiêcie znamionowe kabli

Napiêcie znamionowe kabla powinno byæ nie mniejsze ni¿ napiêcie 
znamionowe sieci, do której linia wykonana tym kablem ma byæ w³¹-
czona.

2.3.2 Przekrój ¿y³ kabli
Przekroje ¿y³ kabla powinny byæ tak dobrane, aby dla danych warun-
ków eksploatacji linii kablowej wartoœæ pr¹du obci¹¿enia kabla by³a 
nie wiêksza od wartoœci obci¹¿alnoœci d³ugotrwa³ej, a wartoœæ pr¹du 
zwarciowego nie powodowa³a przekroczenia wartoœci temperatury 
kabla podanej przez producenta. Dla kabli o napiêciu znamionowym 
nie wy¿szym ni¿ 1 kV przekrój ¿y³ kabli powinien byæ równie¿ dobra-
ny w zale¿noœci od dopuszczalnego spadku napiêcia oraz wymagañ 
z zakresu ochrony przeciwpora¿eniowej.
W przypadku wystêpowania odmiennych warunków odprowadzenia 
ciep³a z kabla na ró¿nych odcinkach trasy linii kablowej przekrój ¿y³ 
roboczych kabla nale¿y dobraæ do najbardziej niesprzyjaj¹cych warun-
ków ch³odzenia.
Dopuszcza siê dobór przekroju ¿y³ kabli bez uwzglêdniania tempera-
tury dopuszczalnej przy zwarciach w przypadku linii kablowej zasi-
laj¹cej pojedynczy odbiornik, je¿eli:
a) linia kablowa jest u³o¿ona w taki sposób, ¿e skutki jej uszkodzenia 

nie przenosz¹ siê na inne linie kablowe;
b) jest to uzasadnione technicznie i ekonomicznie;
c) trasa linii kablowej nie przebiega przez pomieszczenia zagro¿one 

wybuchem lub po¿arem; nie dopuszcza siê uk³adania takich linii 
we wspólnych kana³ach, tunelach, na drabinkach kablowych itp. 
z innymi kablami.

Przekrój ¿y³ roboczych i ¿y³y neutralnej/zerowej kabla powinien byæ 
jednakowy.
Dopuszcza siê stosowanie kabli cztero¿y³owych o zmniejszonym 
przekroju ¿y³y neutralnej/zerowej, je¿eli linia kablowa zasila po-
jedynczy odbiornik.
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2.3.3 Izolacja ¿y³
Nie dopuszcza siê stosowania kabli o izolacji papierowej przesyconej 
syciwem zwyk³ym (œciekaj¹cym).

2.3.4 Pow³oki, pancerze i os³ony kabli
Pow³oki, pancerze i os³ony kabli powinny chroniæ izolacjê kabla 
przed szkodliwym oddzia³ywaniem œrodowiska wystêpuj¹cego na 
trasie linii kablowej. Przy doborze kabli nale¿y przestrzegaæ nastê-
puj¹cych zasad:
a) je¿eli przewiduje siê wystêpowanie w kablach naprê¿eñ rozci¹-

gaj¹cych, to nale¿y stosowaæ kable opancerzone drutami;
b) w miejscach nara¿onych na przemieszczenie gruntu oraz w stre-

fach dzia³ania pr¹dów b³¹dz¹cych nale¿y stosowaæ kable w os³o-
nach z tworzyw sztucznych;

c) ¿y³y kabli, np. sygnalizacyjnych, powinny byæ chronione przed 
oddzia³ywaniem pól elektromagnetycznych, je¿eli takie pola mo-
g³yby zak³óciæ dzia³anie obwodów, które kabel zasila.

2.3.5 Rodzaje kabli uk³adanych w wodzie lub pod dnem rzek, kana³ów, 
zbiorników wodnych itp.
Przy uk³adaniu kabli w wodzie i pod wod¹ nale¿y stosowaæ kable 
opancerzone o os³onie antykorozyjnej wyt³oczonej z tworzywa.

2.3.6 Rodzaje kabli przeznaczonych do uk³adania w tunelach kablo-
wych, kana³ach i w pomieszczeniach
W tunelach kablowych, kana³ach i w pomieszczeniach nale¿y stoso-
waæ kable o zwiêkszonej odpornoœci na rozprzestrzenianie siê p³o-
mienia.
Dopuszcza siê stosowanie innych kabli pod warunkiem zastosowania 
skutecznej ochrony przeciwpo¿arowej.

2.4 Ochrona kabli
2.4.1 Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi

W miejscach, w których w zwyk³ych warunkach u¿ytkowania prze-
widuje siê wystêpowanie naprê¿eñ mechanicznych mog¹cych spowo-
dowaæ uszkodzenie kabla, kabel nale¿y uk³adaæ w os³onach. W szczegól-
noœci nale¿y os³aniaæ kable:
a) u³o¿one na mostach, wiaduktach i przyczó³kach;
b) u³o¿one na wysokoœci nie przekraczaj¹cej 250 cm w miejscach 

dostêpnych dla osób nie nale¿¹cych do obs³ugi urz¹dzeñ elektrycz-
nych;

c) u³o¿one w ziemi pod drogami, torami itp.
Dopuszcza siê uk³adanie kabli o napiêciu znamionowym nie wiêk-
szym ni¿ 30 kV bez os³on otaczaj¹cych:
– pod drogami z nawierzchni¹ rozbieraln¹,
– pod drogami zbiorczymi, lokalnymi, dojazdowymi z nawierz-

chni¹ nierozbieraln¹ pod warunkiem u³o¿enia równolegle do trasy 
kablowej wolnej os³ony otaczaj¹cej.
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W miejscach wyjœcia z os³on kable nale¿y tak u³o¿yæ i zabezpieczyæ, 
aby nie by³y nara¿one na uszkodzenie np. œcinanie i zgniatanie.

2.4.2 Ochrona kabli przed korozj¹
W œrodowisku o wysokim stopniu korozyjnoœci nale¿y stosowaæ ka-
ble o pow³okach zewnêtrznych odpornych na korozjê.

2.4.3 Ochrona kabli przed pr¹dami b³¹dz¹cymi
W strefach dzia³ania pr¹dów b³¹dz¹cych nale¿y stosowaæ kable o po-
w³okach lub os³onach odpornych na ich dzia³anie.

2.4.4 Ochrona kabli przed promieniami ultrafioletowymi
Odcinki linii kablowej nara¿one na dzia³anie promieni UV powinny 
byæ os³oniête lub wykonane kablami odpornymi na ich dzia³anie.

2.5 Zasady uk³adania kabli
2.5.1 Wymagania ogólne

Kable nale¿y uk³adaæ w sposób uniemo¿liwiaj¹cy ich uszkodzenie. 
Przy uk³adaniu powinny byæ zachowane œrodki ostro¿noœci zapobie-
gaj¹ce uszkodzeniu innych kabli lub urz¹dzeñ znajduj¹cych siê na 
trasie budowanej linii oraz przestrzegane zasady ochrony œrodowis-
ka. Zastosowana technologia uk³adania kabli powinna uniemo¿liwiaæ:
– tarcie zewnêtrznej warstwy kabla o œciany lub dno wykopu, kana³u 

albo tunelu;
– przekroczenie dopuszczalnej si³y ci¹gniêcia kabla.
W przypadku mechanicznego uk³adania kabla si³a ci¹gn¹ca mo¿e byæ 
przy³o¿ona tylko do ¿y³ roboczych kabla. Stosowanie innego sposobu 
przy³o¿enia si³y ci¹gn¹cej jest niedopuszczalne. Maszyna ci¹gn¹ca (ci¹-
garka) powinna byæ wyposa¿ona w sprzêg³o ograniczaj¹ce dopuszczaln¹ 
si³ê ci¹gniêcia oraz w dynamometr i urz¹dzenie rejestruj¹ce wartoœæ 
si³y ci¹gniêcia. Dopuszczalna wielkoœæ (wartoœæ) si³y ci¹gniêcia nie 
powinna byæ wiêksza od wartoœci F = k • s, gdzie: s – suma przekrojów 

2¿y³ roboczych ci¹gniêtego kabla, k – wspó³czynnik dla Cu = 50 N/mm , 
2Al = 30 N/mm . Przy innej metodzie uk³adania kabla nale¿y bezwzglêd-

nie wykluczyæ mo¿liwoœæ uszkodzenia pow³oki ¿y³y roboczej lub 
izolacji kabla. Nie dopuszczalne jest stosowanie poñczochy do ci¹g-
niêcia kabla.

2.5.2 Temperatura kabli przy uk³adaniu
Temperatura kabli przy uk³adaniu powinna byæ nie ni¿sza od wartoœci 
podanej przez producenta kabli.

2.5.3 Zginanie kabli
Przy uk³adaniu kabel mo¿na zginaæ tylko w przypadkach koniecz-
nych, przy czym promieñ giêcia powinien byæ nie mniejszy od po-
danego przez producenta kabli.
Je¿eli brak danych, to promieñ giêcia kabla powinien byæ nie mniej-
szy ni¿:
– 25-krotna zewnêtrzna œrednica kabla w przypadku kabli olejo-

wych i kabli o izolacji polietylenowej o napiêciu znamionowym 
wy¿szym ni¿ 30 kV,
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– 20-krotna zewnêtrzna œrednica kabla w przypadku kabli jedno¿y-
³owych,

– 15-krotna zewnêtrzna œrednica kabla w przypadku kabli wielo¿y-
³owych,

– 10-krotna zewnêtrzna œrednica kabla w przypadku kabli sygnaliza-
cyjnych.

2.5.4 Uk³adanie kabli
Kable nale¿y uk³adaæ w taki sposób, aby w normalnych warunkach 
pracy nie wywo³ywa³y niepo¿¹danych zjawisk w innych liniach ka-
blowych.
Kable u³o¿one obok siebie nie powinny siê stykaæ.
Dopuszcza siê stykanie ze sob¹ na ca³ej d³ugoœci kabli:
– sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,
– sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV przy-

³¹czonymi do tego samego odbiornika,
– elektroenergetycznych jedno¿y³owych stanowi¹cych jednotoro-

w¹ liniê kablow¹,
– elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urz¹dzeñ 

oœwietleniowych.
Dopuszcza siê stykanie kabli o napiêciu znamionowym nie wy¿szym 
ni¿ 1 kV, je¿eli kable te nie rezerwuj¹ siê wzajemnie.
Kable jedno¿y³owe o pow³okach metalowych, kable jedno¿y³owe 
opancerzone lub kable jedno¿y³owe z ¿y³¹ powrotn¹ obci¹¿one pr¹-
dem przemiennym nale¿y tak uk³adaæ, aby nagrzewanie kabli przez 
indukowane pr¹dy by³o jak najmniejsze.
Os³ony otaczaj¹ce kable jedno¿y³owe oraz ich zamocowania po-
winny byæ wykonane z materia³u niemagnetycznego oraz powinny 
byæ dostosowane do si³ dynamicznych wystêpuj¹cych przy zwarciach 
w danej linii.
Dopuszcza siê stosowanie os³on otaczaj¹cych i zamocowañ wykona-
nych z materia³u magnetycznego, je¿eli nie tworz¹ zamkniêtych ob-
wodów magnetycznych.
W os³onie otaczaj¹cej z materia³u magnetycznego dopuszcza siê u³o-
¿enie kabli jedno¿y³owych tworz¹cych uk³ad trójfazowy.

2.5.5 Pionowe lub pochy³e uk³adanie kabli
Kable u³o¿one pionowo lub pochy³o powinny byæ tak zamocowane, 
aby si³a naci¹gu nie wywo³ywa³a nadmiernych naprê¿eñ w kablu, nie 
powodowa³a osiowego przesuniêcia kabla i aby miejsca po³¹czeñ, tj. 
mufy i g³owice nie by³y nara¿one na naprê¿enia wzd³u¿ne.
Je¿eli nie mo¿na unikn¹æ si³y naci¹gu w miejscu ³¹czenia kabli opan-
cerzonych drutami to do ³¹czenia tych kabli nale¿y stosowaæ mufy 
przystosowane do przenoszenia naci¹gu, umo¿liwiaj¹ce po³¹czenie 
pancerzy obu odcinków kabli. W przypadku ³¹czenie innych kabli na-
le¿y przy mufie zostawiæ zapas wystarczaj¹cy do skompensowania 
mo¿liwych przesuniêæ kabla.
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2.6 Zakoñczenia i ³¹czenia kabli
2.6.1 Zakoñczenia kabli o napiêciu znamionowym do 1 kV, tzn. U  ≤ 1 kVN

Kable o napiêciu znamionowym do 1 kV nale¿y zabezpieczyæ przed 
wnikaniem wilgoci do ich wnêtrza.

2.6.2 Zakoñczenia kabli o napiêciu znamionowym wy¿szym ni¿ 1 kV, 
tzn. U  >1 kVN

Zakoñczenia kabli nale¿y wykonywaæ g³owicami kablowymi.
W warunkach wnêtrzowych dopuszcza siê niestosowanie g³owic ka-
blowych na zakoñczeniach kabli o napiêciu do 6 kV o izolacji z PCW, 
pod warunkiem zabezpieczenia ¿y³ roboczych i wnêtrza kabla przed 
wnikaniem wilgoci.

2.6.3 £¹czenie kabli
Kable nale¿y ³¹czyæ za pomoc¹ muf kablowych.

2.6.4 Dobór muf i g³owic
Mufy i g³owice powinny byæ dostosowane do typu kabla, jego na-
piêcia znamionowego, przekroju i liczby ¿y³ oraz warunków otocze-
nia w miejscu zainstalowania.
Mufy i g³owice powinny byæ dostosowane do warunków zwarcio-
wych wystêpuj¹cych w miejscu zainstalowania oraz do ustalonej ob-
ci¹¿alnoœci d³ugotrwa³ej.
W mufach kablowych do kabli o pow³oce metalowej o napiêciu zna-
mionowym wy¿szym ni¿ 1 kV, przy ³¹czeniu pow³ok nale¿y stoso-
waæ wk³adki metalowe, gwarantuj¹ce ci¹g³oœæ i szczelnoœæ po³¹czeñ.

2.6.5 Miejsce instalowania muf
Nie dopuszcza siê instalowania muf w pomieszczeniach zagro¿onych 
wybuchem. Nie zaleca siê stosowania muf w pomieszczeniach, tune-
lach, kana³ach i szybach kablowych; w przypadkach koniecznych 
zastosowania mufy, nie mo¿e byæ ona wykonana w korpusie ¿eliw-
nym. W przypadku uk³adania wi¹zek kabli sk³adaj¹cych siê z kabli 
jedno¿y³owych, zaleca siê przesuniêcie wzglêdem siebie (wzd³u¿ 
kabla) muf na poszczególnych kablach.

2.6.6 W³asnoœci muf i g³owic
W³asnoœci muf i g³owic wg PN-90/E-06401.
Metalowe wk³adki muf powinny byæ przylutowane szczelnie do po-
w³ok metalowych kabli. Miejsca po³¹czeñ ¿y³ kabli w mufach powin-
ny byæ izolowane oddzielnie.
Dopuszcza siê wykonywanie wspólnej izolacji w mufach kablowych 
przy ³¹czeniu kabli o napiêciu znamionowym do 1 kV, je¿eli wnêtrze 
mufy jest wype³nione materia³em o w³aœciwoœciach izolacyjnych 
i uszczelniaj¹cych.

2.6.7 Po³¹czenia ¿y³ roboczych, ¿y³ powrotnych, pow³ok metalowych 
i pancerzy kabli
2.6.7.1 W³asnoœci elektryczne po³¹czeñ

W³asnoœci elektryczne po³¹czeñ ¿y³ wg PN-90/E-06401.
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Obci¹¿alnoœæ zwarciowa po³¹czeñ metalowych pow³ok 
kabli, ¿y³ powrotnych, pancerzy wraz z uziemieniem powin-
na byæ nie mniejsza ni¿ obci¹¿alnoœæ zwarciowa ³¹czo-
nych pow³ok, ¿y³ powrotnych i pancerzy.

2.6.7.2 Wykonanie po³¹czeñ
Metalowe pow³oki, ¿y³y powrotne oraz pancerze ³¹czonych 
odcinków kabli powinny byæ po³¹czone metalicznie ze 
sob¹ oraz z metalowymi kad³ubami muf, g³owic oraz uzie-
mieniem. Uk³ad po³¹czeñ pow³ok metalowych i ¿y³ powrot-
nych kabli jedno¿y³owych powinien uwzglêdniaæ mo¿liwoœæ 
ograniczenia przep³ywu pr¹dów w nich indukowanych.

2.6.8 Ochrona przeciwpora¿eniowa
Uziemienie metalowych korpusów/podstaw g³owic powinno byæ 
wykonane w sposób widoczny. W przypadku stosowania g³owic 
z materia³u izolacyjnego lub bezg³owicowego zakoñczenia kabla, 
nale¿y metalowe pow³oki, ¿y³y powrotne i pancerze kabli po³¹czyæ 
z uziemieniem. Dopuszcza siê niewykonanie po³¹czeñ metalowych 
g³owic oraz metalowych pow³ok, ¿y³ powrotnych i pancerzy kabli 
z uziemieniem jednego koñca kabla, je¿eli ma to zapobiec wynoszeniu 
w warunkach zak³óceniowych potencja³u elektrycznego poza teren 
stacji przez metalowe pow³oki, ¿y³y powrotne i pancerze kabli lub 
ograniczyæ pr¹d w ¿y³ach powrotnych, pod warunkiem zastosowania 
specjalnych œrodków do ochrony obs³ugi przed pora¿eniem.
Je¿eli zostan¹ zastosowane specjalne œrodki ochronne, zapobiegaj¹ce 
pora¿eniu przy dotkniêciu zewnêtrznych metalowych czêœci linii ka-
blowej, to jest dopuszczalne przerwanie elektrycznej ci¹g³oœci tych 
czêœci wówczas, gdy:
a) stosuje siê mufy izolacyjne w celu zapobie¿enia przep³ywowi 

pr¹dów obcych przez metalowe czêœci kabla,
b) ma ono zapobiec po³¹czeniu odizolowanych systemów przez me-

talowe czêœci kabla.

2.7 Oznaczanie linii kablowych
2.7.1 Oznaczenie kabli

Kable u³o¿one w ziemi powinny byæ zaopatrzone na ca³ej d³ugoœci 
w trwa³e oznaczniki rozmieszczone w odstêpach nie wiêkszych ni¿ 
10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy 
skrzy¿owaniu, wejœciach do kana³ów i os³on otaczaj¹cych.
Kable u³o¿one w powietrzu powinny byæ zaopatrzone w trwa³e oznacz-
niki przy g³owicach i odbiornikach oraz w takich miejscach i odstê-
pach, aby identyfikacja kabla by³o jednoznaczna. Oznaczniki kabli 
u³o¿onych w kana³ach i tunelach nale¿y umieszczaæ w odstêpach nie 
wiêkszych ni¿ 20 m. Na oznacznikach nale¿y umieœciæ trwa³e napisy 
zawieraj¹ce co najmniej:
a) numer ewidencyjny linii,
b) typ kabla,
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c) znak u¿ytkownika kabla,
d) rok u³o¿enia kabla.
W przypadku kabli sygnalizacyjnych dopuszcza siê nieumieszczanie 
na oznacznikach typu kabla.

2.7.2 Oznaczenie trasy
Trasa linii kablowych u³o¿onych w ziemi powinna byæ na ca³ej d³u-
goœci oznaczona siatk¹ lub foli¹ perforowan¹ (do szerokoœci 25 cm 
folia mo¿e byæ nieperforowana) o trwa³ym kolorze:
– niebieskim – kabli elektroenergetycznych o napiêciu znamiono-

wym do 1 kV, tzn. U  ≤ 1 kV;N

– czerwonym – kabli elektroenergetycznych o napiêciu znamiono-
wym wy¿szym ni¿ 1 kV, tzn. U  > 1 kV. Gruboœæ folii lub folii N

perforowanej powinna wynosiæ co najmniej 0,3 mm, a siatki co 
najmniej 1,5 mm. Powierzchnia wyperforowanych otworów po-
winna byæ nie wiêksza ni¿ 15% powierzchni ca³kowitej. Wymiar 
któregokolwiek z boków lub œrednicy otworu siatki lub folii per-
forowanej powinien byæ nie wiêkszy ni¿ 10 mm, a odleg³oœæ miê-
dzy otworami powinna byæ w dowolnym miejscu nie mniejsza ni¿ 
1,5 mm.

Folie i siatki powinny byæ wykonane z tworzywa sztucznego, które 
w temperaturze 20°C ma wyd³u¿enie przy zerwaniu co najmniej 200%.
Krawêdzie folii lub siatki powinny wystawaæ co najmniej 50 mm 
poza zewnêtrzn¹ krawêdŸ u³o¿onych kabli. Trasa kabli u³o¿onych 
w ziemi na terenach niezabudowanych powinna byæ oznaczona trwa-
³ymi i widocznymi oznacznikami. Na prostej trasie kabla oznaczniki 
powinny byæ rozmieszczone w odstêpach nie wiêkszych ni¿ 100 m. 
Ponadto nale¿y je umieszczaæ w miejscach zmiany kierunku u³o¿enia 
kabla oraz w miejscach skrzy¿owañ i zbli¿eñ.
Przy skrzy¿owaniach z rzekami sp³awnymi i ¿eglownymi po³o¿enie 
linii kablowych nale¿y oznaczyæ na obu brzegach trwa³ymi tablicami 
ostrzegawczymi, dobrze widocznymi ze œrodka rzeki.

3.1 Uk³adanie kabli bezpoœrednio w ziemi
3.1.1 Wymagania ogólne

Kable nale¿y uk³adaæ na dnie wykopu, je¿eli grunt jest piaszczysty, 
w pozosta³ych przypadkach kable nale¿y uk³adaæ na warstwie piasku 
o gruboœci co najmniej 10 cm. U³o¿one kable nale¿y zasypaæ warstw¹ 
piasku o gruboœci co najmniej 10 cm, nastêpnie warstw¹ piasku lub 
rodzimego gruntu, jak równie¿ oznaczyæ wg 2.7.2.
Dopuszcza siê zamiast piasku stosowanie mieszaniny piasku i cementu 
o proporcji nie mniejszej ni¿ 13:1. Folia lub siatka powinna znajdo-
waæ siê nad u³o¿onym kablem na wysokoœci nie mniejszej ni¿ 25 cm 
i nie wiêkszej ni¿ 35 cm.
W przypadku skrzy¿owañ oznaczenia linii krzy¿uj¹cych siê powinny 
znajdowaæ siê na tej samej wysokoœci.

3. Uk³adanie kabli w ziemi
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Przy uk³adaniu bednarki uziemiaj¹cej w tym samym wykopie, w któ-
rym u³o¿ono kabel, bednarkê nale¿y zakopaæ w dnie rowu kablowego 
na g³êbokoœci co najmniej 10 cm.

3.1.2 G³êbokoœæ u³o¿enia kabli w ziemi
G³êbokoœæ u³o¿enia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierz-
chni ziemi do górnej powierzchni kabla, powinna wynosiæ co najmniej:
– 100 cm – kabli o napiêciu znamionowym wy¿szym ni¿ 30 kV;
– 90 cm – kabli o napiêciu znamionowym do 30 kV, u³o¿onych na 

u¿ytkach rolnych;
– 80 cm – kabli o napiêciu znamionowym wy¿szym ni¿ 1 kV lecz nie 

wy¿szym ni¿ 30 kV, u³o¿onych poza u¿ytkami rolnymi;
– 70 cm – kabli o napiêciu znamionowym do 1 kV, u³o¿onych poza 

u¿ytkami rolnymi;
– 50 cm – kabli o napiêciu znamionowym do 1 kV, u³o¿onych pod 

chodnikami, drog¹ rowerow¹, przeznaczonych do oœwietlenia 
ulicznego, do oœwietlenia znaków drogowych i sygnalizacji ruchu 
ulicznego oraz reklam itp.

Je¿eli g³êbokoœci te nie mog¹ byæ zachowane, np. przy wprowadze-
niu kabla do budynku, przy skrzy¿owaniu lub obejœciu urz¹dzeñ pod-
ziemnych, to dopuszczalne jest u³o¿enie kabla na mniejszej g³êbo-
koœci, jednak na tym odcinku kabel nale¿y chroniæ os³on¹ otaczaj¹c¹.
G³êbokoœæ u³o¿enia kabla w miejscu skrzy¿owania z drogami ko³o-
wymi, torami szynowymi, rzekami i innymi szlakami wodnymi po-
winna spe³niaæ wymagania wg 3.1.6.4, 3.1.6.5, 3.1.6.6.

3.1.3 Uk³adanie warstwowe kabli
Dopuszcza siê uk³adanie kabli o napiêciu znamionowym do 30 kV 
bezpoœrednio w ziemi, w dwóch lub wiêcej warstwach. G³êbokoœæ 
u³o¿enia górnej warstwy kabli wg 3.1.2.
Pionowa odleg³oœæ miêdzy warstwami kabli powinna wynosiæ co naj-
mniej 15 cm.
Nie dopuszcza siê warstwowego uk³adania kabli o napiêciu znamio-
nowym wy¿szym ni¿ 30 kV.

3.1.4 Uk³adanie kabli wzd³u¿ dróg i ulic
Kable nale¿y uk³adaæ poza czêœciami dróg i ulic przeznaczonymi do 
ruchu ko³owego, w odleg³oœci co najmniej 50 cm od jezdni.
Odleg³oœci kabli od pni istniej¹cych drzew lub projektowanego za-
drzewienia nale¿y uzgodniæ z odpowiednimi w³adzami terenowymi.
Dopuszcza siê uk³adanie w czêœciach ulic i dróg przeznaczonych do 
ruchu ko³owego kabli w os³onach otaczaj¹cych na g³êbokoœci co naj-
mniej:
– 80 cm – kabli o napiêciu znamionowym do 30 kV,
– 100 cm – kabli o napiêciu znamionowym wy¿szym ni¿ 30 kV.
D³ugoœæ i kszta³t os³on otaczaj¹cych kabli u³o¿onych pod drogami 
i ulicami musi umo¿liwiæ wymianê os³oniêtego kabla.
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uzgodniæ 
z w³aœcicielem 
ruroci¹gu, 
ale nie mniej 
ni¿ 250

3.1.5 Odleg³oœci
3.1.5.1 Odleg³oœci miêdzy kablami nie nale¿¹cymi do tej samej 

linii kablowej
Najmniejsze dopuszczalne odleg³oœci pionowe na skrzy-
¿owaniu i poziome przy zbli¿eniu kabli u³o¿onych bez-
poœrednio w ziemi podano w tablicy 1.

Tablica 1 – Odleg³oœci miêdzy u³o¿onymi bezpoœrednio w ziemi kablami nie 
nale¿¹cymi do tej samej linii kablowej

Kable elektroenergetyczne o napiêciu znamionowym do 
1 kV z kablami o tym samym napiêciu znamionowym lub 
kablami sygnalizacyjnymi

Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania 
urz¹dzeñ oœwietleniowych z kablami tego samego przez-
naczenia

Kable elektroenergetyczne o napiêciu znamionowym do 
1 kV z kablami elektroenergetycznymi o napiêciu zna-
mionowym 1 kV < U  < 30 kVN

Kable elektroenergetyczne jednotorowej linii kablowej 
o napiêciu znamionowym 1 kV < U  ≤ 30 kV z kablami N

tego samego przedzia³u napiêæ znamionowych

Kable ró¿nych u¿ytkowników o napiêciu znamionowym 
do 30 kV

Kable z mufami innych kabli

Kable elektroenergetyczne o napiêciu znamionowym wy¿-
szym ni¿ 30 kV z innymi kablami

* dopuszcza siê stykanie kabli zgodnie z zapisem w pkt. 2.5.4

pionowa
na skrzy¿owaniu

Najmniejsza 
dopuszczalna odleg³oœæ [cm]

pozioma 
przy zbli¿eniu

Lp. Charakterystyka kabli krzy¿uj¹cych siê i zbli¿aj¹cych

1

2

3

4

5

6

7 

10 5*

5

25

10
15

25

50 50

mog¹ siê
stykaæ

nie dopuszcza siê jak lp. 1-5

3.1.5.2 Odleglosci kabli od innych urzadzen podziemnych
Najmniejsze dopuszczalne odleglosci kabli elektroenerge-
tycznych i sygnalizacyjnych ulozonych bezposrednio w zie-
mi od innych urzadzen podziemnych podano w tablicy 2.

Tablica 2 – Odleglosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ulozo-
nych bezposrednio w ziemi od innych urzadzen podziemnych

Ruroci¹gi wodoci¹-
gowe, œciekowe, 
cieplne, gazowe 
z gazami niepalnymi

Ruroci¹gi z gazami 
i cieczami palnymi 

Zbiorniki z gazami 
i cieczami palnymi 

pionowa
na skrzy¿owaniu

pionowa
na skrzy¿owaniu

pozioma 
przy zbli¿eniu

pozioma 
przy zbli¿eniu

Lp.

1

Najmniejsza dopuszczalna odleg³oœæ [cm]

kabli o napiêciu znamionowym 
U  < 30 kVN

kabli o napiêciu znamionowym
30 kV < U  ≤ 110 kVN

Rodzaj urz¹dzenia 
podziemnego

25 + œred-
nica ruroci¹gu

25 + œred-
nica ruroci¹gu

50 + œred-
nica ruroci¹gu

50 + œred-
nica ruroci¹gu

uzgodniæ z w³aœcicielem ruroci¹gu, ale nie mniej ni¿ w lp. 12

3
nie mog¹ siê 
krzy¿owaæ

nie mog¹ siê 
krzy¿owaæ200
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3.1.6 Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy soba i z innymi obiektami 
lub przeszkodami naturalnymi
3.1.6.1 Wymagania ogólne

Skrzyzowania kabli z drogami, ulicami, torami szynowy-
mi, rzekami, kanalami i szlakami wodnymi oraz urzadze-
niami podziemnymi i innymi kablami, zaleca sie wykonac 
pod katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w naj-
wezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia.
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne ulozone bez-
posrednio w ziemi powinny byc chronione przed uszkodze-
niem w miejscu skrzyzowania i na dlugosci co najmniej po 
50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania, za pomoca 
oslony.
Zaleca sie, aby w czasie budowy linii kablowych w miejscu 
skrzyzowania z drogami, ulicami, torami szynowymi, za-
budowac rezerwowe przepusty dla potrzeb wymiany w trak-
cie eksploatacji odcinków linii kablowych.

3.1.6.2 Wykonanie skrzyzowan i zblizen kabli miedzy soba
Odleglosci miedzy kablami na skrzyzowaniu i przy zblize-
niu wg tablicy 1.
W przypadku, gdy z uzasadnionych powodów odleglosci 
te nie moga byc zachowane, dopuszcza sie ich zmniej-
szenie pod warunkiem, ze kazdy z krzyzujacych sie kabli 

Budynki i inne bu-
dowle, np. przyczó³ki, 
z wyj¹tkiem urz¹dzeñ 
wyszczególnionych 
w lp. 1, 2, 3, 4

pionowa
na skrzy¿owaniu

pionowa
na skrzy¿owaniu

pozioma 
przy zbli¿eniu

pozioma 
przy zbli¿eniu

Lp.

Najmniejsza dopuszczalna odleg³oœæ [cm]

kabli o napiêciu znamionowym 
U  < 30 kVN

kabli o napiêciu znamionowym
30 kV < U  ≤ 110 kVN

Rodzaj urz¹dzenia 
podziemnego

Czêœci podziemne 
linii napowietrznych 
(ustój, podpora, 
odci¹¿ka) 

nie mog¹ siê 
krzy¿owaæ

nie mog¹ siê 
krzy¿owaæ4 40 100

nie mog¹ siê 
krzy¿owaæ

nie mog¹ siê 
krzy¿owaæ50* 1005

6 250* 250

7

Skrajna szyna trakcji

100 – miêdzy 

os³on¹ kabla 
i stop¹ szyny;

50 – miêdzy 

os³on¹ kabla 
a dnem rowu 
odwadniaj¹cego

120 – miêdzy 

os³on¹ kabla 
i stop¹ szyny;

80 – miêdzy 

os³on¹ kabla 
a dnem rowu 
odwadniaj¹cego

Urz¹dzenia do ochro-
ny budowli od wy³a-
dowañ atmosferycz-
nych

PN-86/ E-05003/ 01 Ochrona odgromowa obiektów budowla-
nych. Wymagania ogólne (norma wycofana)

* Dopuszcza siê zmniejszenie odleg³oœci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania 
os³on otaczaj¹cych i uzgodnienia odstêpstwa z u¿ytkownikami obiektów
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elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ulozony bezposred-
nio w ziemi bedzie chroniony przed uszkodzeniem w miejs-
cu skrzyzowania i na dlugosci co najmniej 50 cm w obie 
strony od skrzyzowania oslona otaczajaca, a przy zblize-
niu przegroda.

3.1.6.3 Wykonanie skrzyzowan i zblizen z rurociagami
Odleglosci kabli na skrzyzowaniu z rurociagami powinny 
spelniac wymagania podane w tablicy 2. Dopuszcza sie 
zmniejszenie odleglosci podanych w tablicy 2 lp. 1 pod 
warunkiem:
– wykonania oslony otaczajacej kabel, jezeli kabel jest 

ulozony nad rurociagiem,
– zastosowania oslony otwartej zamknietej od góry nad 

kablem, jezeli kabel jest ulozony pod rurociagiem.
3.1.6.4 Wykonanie skrzyzowan z drogami kolowymi

Skrzyzowania kabli z drogami kolowymi nalezy wykonac 
wg 2.4.1.
Najmniejsza odleglosc pionowa miedzy górna czescia oslo-
ny otaczajacej lub kablem a górna powierzchnia drogi powin-
na byc nie mniejsza niz 80 cm przy ukladaniu kabli o na-
pieciu znamionowym U  ≤ 30 kV, natomiast nie mniejsza N

niz 100 cm przy ukladaniu kabli o napieciu znamionowym 
U  > 30 kV. Odleglosc miedzy górna czescia oslony kabla N

a dnem rowu odwadniajacego powinna wynosic co naj-
mniej 50 cm w przypadku kabli o napieciu znamionowym 
U  ≤ 30 kV oraz co najmniej 80 cm w przypadku kabli N

o napieciu znamionowym U  > 30 kV. Oslony otaczajace N

powinny wystawac poza:
– kraweznik lub krawedz jezdni na dlugosc co najmniej 

50 cm z kazdej strony w przypadku kabli o napieciu 
znamionowym do 30 kV oraz co najmniej 100 cm 
w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym 
niz 30 kV;

– rów odwadniajacy lub nasyp drogi co najmniej 100 cm 
z kazdej strony bez wzgledu na wartosc napiecia.

3.1.6.5 Wykonanie skrzyzowan i zblizen kabli z torami szyno-
wymi
Skrzyzowania kabli z torami szynowymi nalezy wykonac 
wg 2.4.1.
W miejscu skrzyzowania z torami szynowymi nalezy sto-
sowac kable wg 2.4.3.
Najmniejsza odleglosc miedzy oslona kabla i stopa szyny 
trakcyjnej oraz miedzy oslona kabla a dnem rowu odwad-
niajacego tor kolejowy lub tramwajowy powinna byc zgod-
na z postanowieniami tablicy 2. Oslony otaczajace powinny 
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wystawac na dlugosc co najmniej 100 cm z kazdej strony 
toru poza krawedz rowu lub nasypu.

3.1.6.6 Wykonanie skrzyzowan i zblizen kabli z rzekami i in-
nymi szlakami wodnymi
Kabel powinien byc ulozony na prostym i glebokim od-
cinku rzeki, na którym dno i brzegi nie podlegaja podmy-
waniu.
W miejscu wyjscia kabla spod wody nalezy go chronic 
oslona otaczajaca na odcinku od najnizszego do najwyz-
szego powodziowego poziomu wody, z dodatkiem co naj-
mniej 50 cm z kazdej strony, ponadto na brzegach rzeki 
i szlaków wodnych kabel powinien byc umocowany i chro-
niony przed odslonieciem, które moze powstac na skutek 
naruszenia linii brzegowej. W przypadku skrzyzowania ze 
szlakami wodnymi:
a) splawnymi i zeglownymi, kabel powinien byc zagle-

biony na calej dlugosci w dno na co najmniej 100 cm, 
nie wliczajac w to warstw zamulenia, oraz zasypany 
zwirem i kamieniami; jezeli dno jest skaliste i glebo-
kosc wody przekracza 4 m, to dopuszczalne jest uloze-
nie kabla bezposrednio na dnie tak, aby dotykal on dna 
na calej dlugosci oraz byl zabezpieczony przed przesu-
waniem i uszkodzeniem;

b) niesplawnymi, przy dlugosci skrzyzowania nie prze-
kraczajacej 20 m, kabel o napieciu znamionowym do 
30 kV powinien byc ulozony na dnie w oslonie otacza-
jacej lub zaglebiony w dno na glebokosc 50 cm; przy 
dlugosci skrzyzowania powyzej 20 m, kabel powinien 
byc zaglebiony na calej dlugosci w dno na glebokosc co 
najmniej 50 cm. Niezaleznie od dlugosci skrzyzowania 
kabel 110 kV powinien byc zaglebiony w dno wykopu 
na glebokosci co najmniej 100 cm. Dopuszcza sie rów-
niez wykonanie skrzyzowania ze szlakami niesplawnymi 
za pomoca estakady kablowej.

3.1.6.7 Zblizenie kabli z urzadzeniami do ochrony budowli od 
wyladowan atmosferycznych
W przypadku koniecznosci ulozenia kabla w ziemi lub ka-
nale w poblizu urzadzen do ochrony budowli od wylado-
wan atmosferycznych nalezy zastosowac srodki ochronne 
wg PN-86/E-05003/01.

3.2 Ukladanie kabli w oslonach otaczajacych umieszczonych w ziemi
3.2.1 Postanowienia ogólne

Oslony otaczajace ulozone w ziemi powinny byc ze soba szczelnie 
polaczone tak, aby nie przedostawala sie do ich wnetrza woda i aby 
nie byly zamulane.
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W jednej oslonie otaczajacej powinien byc ulozony tylko jeden kabel; 
nie dotyczy to kabli jednozylowych tworzacych uklad wielofazowy, 
kabli sygnalizacyjnych oraz kabla elektroenergetycznego i kabli syg-
nalizacyjnych przylaczonych do tego samego urzadzenia – moga one 
byc umieszczone w jednej oslonie otaczajacej. Kable jednozylowe 
o napieciu znamionowym wyzszym niz 30 kV powinny byc ulozone 
w oddzielnych oslonach otaczajacych.
Srednica wewnetrzna oslony otaczajacej powinna byc równa co naj-
mniej 1,5-krotnej zewnetrznej srednicy wprowadzonego kabla, jednak 
nie mniejsza niz 50 mm. W przypadku ulozenia kilku kabli w jednej 
oslonie otaczajacej powierzchnia otworu nie powinna byc mniejsza 
niz trzykrotna suma powierzchni przekrojów ulozonych kabli.
Miejsca wprowadzenia kabli do oslon otaczajacych powinny byc 
uszczelnione, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3.2.2 Glebokosc umieszczenia oslon otaczajacych w ziemi
Glebokosc umieszczenia oslon otaczajacych w ziemi, mierzona od 
powierzchni terenu do górnej powierzchni oslony linii kablowej o na-
pieciu znamionowym nie wyzszym niz 30 kV, powinna wynosic co 
najmniej:
– 40 cm – przy ukladaniu kabli pod chodnikami,
– 80 cm – przy ukladaniu kabli w czesciach dróg i ulic przeznaczo-

nych do ruchu kolowego. Dopuszcza sie zmniejszenie podanych 
glebokosci, jezeli wymusza to:
– konstrukcja istniejacych budowli na trasie kabla,
– przeszkoda, której nie mozna usunac lub obejsc z zachowa-

niem powyzej podanych odleglosci. Glebokosc umieszczenia 
oslon otaczajacych w ziemi, mierzona od powierzchni terenu 
do górnej powierzchni oslony linii kablowej o napieciu zna-
mionowym wyzszym niz 30 kV, powinna wynosic co najmniej 
100 cm.

4.1 Wymagania ogólne
W kanalach i tunelach nalezy stosowac kable wg 2.3.6. Kable mozna ukladac 
na konstrukcjach wsporczych, na scianach i na dnie kanalu lub tunelu.
Dopuszcza sie ukladanie kabli na konstrukcjach lub uchwytach podwie-
szonych do stropu tunelu. Odleglosc kabla od sciany powinna wynosic co 
najmniej 1 cm.
Nie nalezy ukladac kabli w miejscach przeznaczonych do poruszania sie 
obslugi. Dopuszcza sie ukladanie kabli na dnie tunelu w przejsciach przezna-
czonych do poruszanie sie obslugi pod warunkiem zalozenia podestu nad 
kablami.
Przejscia kabli przez przegrody w tunelach powinny byc uszczelnione ma-
terialem niepalnym. Dopuszcza sie zasypywanie kanalów kablowych pias-
kiem, szczególnie w przypadkach zagrozenia wybuchem lub pozarem.

4. Ukladanie kabli w kanalach i tunelach
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4.2 Rozmieszczenie kabli
Kable o róznych napieciach znamionowych do 30 kV lub kable sygnaliza-
cyjne powinny byc ulozone na oddzielnych pólkach w nastepujacej kolejnos-
ci od dolu:
1) kable sygnalizacyjne,
2) kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV,
3) kable elektroenergetyczne o najwyzszym napieciu znamionowym,
4) kable elektroenergetyczne o kolejnym nizszym napieciu znamionowym.
Dopuszcza sie ulozenie obok siebie na wspólnej pólce kabli:
a) elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV i sygnalizacyj-

nych, jezeli kable te naleza do tego samego urzadzenia;
b) elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV i sygnalizacyj-

nych, jezeli kable te nie naleza do tego samego urzadzenia, pod warunkiem 
umieszczenia pomiedzy nimi przegrody metalowej;

c) elektroenergetycznych o napieciu wyzszym niz 1 kV i kabli sygnalizacyj-
nych nalezacych do tego samego urzadzenia, pod warunkiem umieszcze-
nia pomiedzy nimi przegrody metalowej.

Kable o napieciu znamionowym wyzszym niz 30 kV powinny byc ulozone 
odrebnymi trasami. Dopuszcza sie ulozenie kabli o napieciu znamionowym 
wyzszym niz 30 kV wspólna trasa, pod warunkiem oddzielenia ich od innych 
kabli przegroda ognioodporna o wytrzymalosci ogniowej 60 minut.

4.3 Odleglosci miedzy kablami
Odleglosc miedzy kablami lub wiazkami kabli elektroenergetycznych o tym 
samym napieciu znamionowym do 30 kV powinna byc nie mniejsza niz:
a) srednica zewnetrzna ulozonego obok kabla o wiekszej srednicy,
b) dwukrotna srednica kabla jednozylowego ulozonego w wiazce kabli two-

rzacych uklad wielofazowy. Dopuszcza sie zmniejszenie tych odleglosci 
wg 2.5.4.

Odleglosci miedzy kablami elektroenergetycznymi o róznych napieciach 
znamionowych do 30 kV oraz pomiedzy warstwami kabli elektroenergetycz-
nych o tych samych lub róznych napieciach znamionowych powinny byc nie 
mniejsze niz 15 cm. Dotyczy to równiez odleglosci miedzy warstwami kabli 
elektroenergetycznych i warstwami kabli sygnalizacyjnych.

4.4 Mocowanie kabli
Kable moga byc ukladane na konstrukcjach wsporczych mocowanych do 
scian, stropów lub posadzek. Uchwyty lub wieszaki nie powinny powodo-
wac uszkodzen ani deformacji kabli. Kable ukladane na scianach i pod 
stropami powinny byc mocowane za pomoca uchwytów lub wieszaków.
Na konstrukcjach wsporczych poziomych kable moga byc ulozone swobod-
nie, a na konstrukcjach wsporczych pionowych lub pochylych powinny byc 
mocowane w sposób uniemozliwiajacy ich swobodne przemieszczanie.

4.5 Odleglosci miedzy miejscami zamocowania lub zawieszenia kabla
Odleglosc miedzy miejscami zamocowania lub zawieszenia kabla powinna 
byc tak dobrana, aby kabel nie zalamywal sie i nie byl nadmiernie naprezony 
pod wlasnym ciezarem.
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Zaleca sie, aby odleglosc pomiedzy miejscami zamocowania, zawieszenia 
lub podparcia kabla nie przekraczala:
– 80 cm – przy ukladaniu poziomym lub pochylym pod katem nie wiekszym 

niz 30°,
– 120 cm – przy ukladaniu pionowym lub pochylym pod katem wiekszym 

niz 30°.
Zaleca sie mocowac kable po obu stronach mufy i pod glowica kablowa.

4.6 Skrzyzowania
Nalezy unikac wzajemnego krzyzowania sie kabli w kanalach i tunelach.
Przy skrzyzowaniach w tunelach i kanalach kabli róznych uzytkowników, 
zaleca sie ukladanie ich na róznych poziomach. W przypadku koniecznosci 
skrzyzowania grup kabli ulozonych na przeciwleglych scianach tunelu na 
jednym poziomie, odleglosc miedzy warstwami kabli powinna wynosic co 
najmniej 15 cm.
W miejscu skrzyzowania tuneli lub kanalów polozonych na jednym pozio-
mie, kable obu tuneli (kanalów) powinny byc oddzielone od siebie oslonami 
na calej dlugosci skrzyzowania.

4.7 Prowadzenie w kanalach i tunelach kabli i rurociagów
Dopuszcza sie wykorzystanie kanalów kablowych i tuneli do prowadzenia 
w nich rurociagów wodnych, wentylacyjnych, kanalizacyjnych i gazów nie-
palnych oraz rurociagów z gazami palnymi, jesli odpowiednie przepisy 
dotyczace ukladania rurociagów zezwalaja na ukladanie ich wspólnie z ka-
blami okreslonych napiec i typów. Tunele lub kanaly kablowe, w których sa 
prowadzone rurociagi gazowe, musza byc wyposazone w urzadzenie wykry-
wajace i sygnalizujace ulatnianie sie gazu z rurociagu (nie dotyczy to ruro-
ciagów ze sprezonym powietrzem). Dopuszcza sie równiez ulozenie kabli 
w kanalach i tunelach rurociagów cieplnych, przy czym przekrój zyl i typ tych 
kabli powinien byc dobrany z uwzglednieniem oddzialywania cieplnego.

5.1 Wymagania ogólne
Na mostach, wiaduktach, molach i nabrzezach nalezy ukladac kable opance-
rzone drutami stalowymi.
Dopuszcza sie ukladanie kabli nieopancerzonych w oslonach otaczajacych 
lub w kanalach.
Na mostach drewnianych nalezy ukladac kable o oslonach z materialu nie-
rozprzestrzeniajacego plomieni.
Na mostach, wiaduktach, molach i nabrzezach nalezy ukladac kable tak, aby:
a) nie powodowaly zmniejszenia wytrzymalosci mechanicznej mostu, mola, 

nabrzeza lub wiaduktu;
b) byly chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas uzytko-

wania oraz w czasie prac konserwacyjnych i remontowych mostu, mola, 
nabrzeza lub wiaduktu.

5 Ukladanie kabli na mostach, wiaduktach, molach, nabrzezach i estakadach 
kablowych
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5.2 Sposoby ukladania kabli
Na mostach, molach i nabrzezach kable nalezy ukladac:
– w oslonach otaczajacych,
– na konstrukcjach.
– pod chodnikami,
– w kanalach.
W miejscach narazenia kabli na naprezenia mechaniczne, nalezy je ukladac 
z zapasem umozliwiajacym kompensowanie zmian wywolanych warunkami 
otoczenia.
Na estakadach kable nalezy ukladac na konstrukcjach wsporczych wg 4.
Przy budowie linii kablowej na mostach, wiaduktach, molach i estakadach 
kablowych nie zaleca sie wykonywania muf kablowych.

Przy projektowaniu i budowie linii kablowych o zwiekszonej wytrzymalosci 
ogniowej, nalezy spelniac wymagania dotyczace odpornosci ogniowej wynika-
jacej z funkcji linii kablowej i ustalen z inwestorem.
Kable ognioodporne wg IEC 60331 nalezy ukladac na konstrukcjach i w uchwy-
tach o wytrzymalosci ogniowej nie mniejszej niz trwalosc kabla.
Kable ognioodporne prowadzone poziomo lub pochylo pod katem mniejszym niz 
15° od poziomu nalezy ukladac w korytkach, na drabinkach lub w uchwytach, 
natomiast kable ognioodporne prowadzone pochylo pod katem wiekszym niz 15° 
od poziomu lub prowadzone pionowo nalezy mocowac w uchwytach przymocowa-
nych do konstrukcji wsporczych lub bezposrednio do scian. Konstrukcje wsporcze 
korytek i drabinek powinny miec dodatkowo drugi punkt podparcia lub zawie-
szenia. Kotwy, kolki i sruby mocujace konstrukcje wsporcze i uchwyty powinny 
miec odpornosc ogniowa zapewniajaca ich poprawne funkcjonowanie do czasu 
zgodnie z przeznaczeniem.
Trasy kabli nalezy tak wyznaczac, aby w razie pozaru kable nie byly narazone na 
spadajace z góry przedmioty.

7.1 Wymagania ogólne
W budynkach nalezy ukladac kable wg 2.3.6. Natomiast przy przejsciu przez 
sciany, stropy i inne przegrody nalezy stosowac oslony z materialów trudno 
palnych.

7.2 Sposoby ukladania kabli
W budynkach kable mozna ukladac:
a) bezposrednio przy scianach i pod sufitami na odpowiednio przygotowa-

nych konstrukcjach nosnych,
b) w kanalach kablowych, w scianach, stropach, lub pod posadzkami, w oslo-

nach lub bez oslon, w sposób umozliwiajacy demontaz kabli.
Trwale wmurowanie kabli w sciany, posadzki lub stropy jest niedopuszczal-
ne.

6. Ukladanie kabli ognioodpornych

7. Ukladanie kabli w budynkach
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7.3 Wprowadzenie kabli do budynków
Kabel przy wprowadzeniu do budynku powinien byc zabezpieczony przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oslona otaczajaca o srednicy wewnetrznej 
wiekszej o co najmniej 50% od srednicy zewnetrznej kabla. Oslony otaczaja-
ce powinny przechodzic przez cala grubosc fundamentu lub sciany budynku 
ze spadem w kierunku zewnetrznym. Miejsce wprowadzenia kabla do bu-
dynku nalezy zabezpieczyc przed przedostawaniem sie wody do wnetrza 
budynku.

7.4 Przejscia kabli przez sciany i stropy
Przejscia kabli przez sciany wewnetrzne i stropy budynków nalezy uszczel-
nic materialem trudnopalnym o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpor-
nosc ogniowa scian lub stropów dzielacych pomieszczenia, w którym zostalo 
zastosowane. W przypadku przejscia kabli przez sciany lub stropy oddzielajace 
pomieszczenia wilgotne, niebezpieczne pod wzgledem wybuchowym lub 
w których istnieja pary i gazy zrace, otwory przepustowe nalezy wypelnic 
materialem odpornym na te czynniki. W pomieszczeniach zagrozonych wy-
buchem lub pozarem nalezy wykonac przepusty oddzielne dla kazdego kabla.
Jezeli trasa kabla przechodzi przez sciany lub stropy ognioodporne, to kon-
strukcje wsporcze nalezy zakonczyc z kazdej strony w odleglosci co najmniej 
10 cm od sciany lub stropu.

7.5 Odleglosci miedzy kablami ulozonymi w budynkach
Odleglosci miedzy kablami ulozonymi w budynkach wg 4.3, natomiast sposób 
mocowania lub zawieszenia wg 4.4.

7.6 Skrzyzowania kabli z innymi kablami i przewodami
Odleglosc miedzy krzyzujacymi sie kablami i przewodami izolowanymi po-
winna wynosic co najmniej: 5 cm – w przypadku kabli o napieciu znamiono-
wym do 1 kV, tzn. U  ≤ 1 kV; 15 cm – w przypadku kabli o napieciu znamio-N

nowym 1 kV < U  ≤ 30 kV. Kable o napieciu znamionowym U  > 30 kV N N

powinny byc oddzielone od innych kabli przegroda.

7.7 Odleglosci kabli od rurociagów
Najmniejsze dopuszczalne odleglosci kabli elektroenergetycznych i sygnali-
zacyjnych od rurociagów w budynkach wg tablicy 3.
Tablica 3 – Odleg³oœci kabli od ruroci¹gów w budynkach

Lp. Rodzaj ruroci¹gu

Najmniejsza dopuszczalna odleg³oœæ 
od ruroci¹gów [cm]

nie wymagaj¹cych 
okresowej konserwacji

wymagaj¹cych
okresowej konserwacji*

1 20 100

2 50 100

3 120 120

4 100 150

5 100 150

Ruroci¹gi powietrza sprê¿onego, wentylacyjne, 
wodoci¹gowe, gazów palnych o ciœnieniu do 
0,04 MPa

Ruroci¹gi cieplne izolowane wodne i parowe

Ruroci¹gi cieplne nieizolowane wodne i parowe

Ruroci¹gi z cieczami palnymi

Inne urz¹dzenia technologiczne

* Odcinki ruroci¹gów z zaworami, zasuwami itp. armatur¹ nale¿y uwa¿aæ za wymagaj¹ce okresowej 
konserwacji
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Jezeli zachowanie tych odleglosci z uzasadnionych przyczyn jest niemozli-
we, to kable nalezy chronic przed uszkodzeniami mechanicznymi oslonami 
otaczajacymi na calej dlugosci skrzyzowania lub zblizenia dodajac co naj-
mniej po 50 cm z kazdej strony, a w przypadku rurociagów z plynami palnymi 
co najmniej po 100 cm.

7.8 Pomieszczenia kablowe w budynkach
Przy ukladaniu kabli w pomieszczeniach kablowych w budynkach nalezy 
przestrzegac postanowien wg 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 7.2a, 7.2b, 7.3, 7.4, 7.6.

7.9 Szyby kablowe
Przy ukladaniu kabli w szybach kablowych nalezy przestrzegac postanowien 
wg 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 7.3, 7.4. W szybach kablowych kable nalezy ukladac na 
konstrukcjach wsporczych lub bezposrednio na scianie. Kable do konstruk-
cji, jak równiez do sciany, nalezy mocowac za pomoca uchwytów.
Kable powinny byc mocowane pojedynczo.
Dopuszcza sie mocowanie kabli-wiazek w pojedynczym uchwycie kablo-
wym. Dopuszczenie to nie dotyczy kabli ognioodpornych.
Mocowania kabli powinny zapewnic trwalosc mechaniczna i nie powodo-
wac deformacji kabla. Pozostale warunki ukladania wg 4.

8.1 Oznaczenia zyl kabli
Konce poszczególnych zyl kabli elektroenergetycznych powinny byc jedna-
kowo oznaczone. Konce zyl kabli sygnalizacyjnych powinny byc jednoznacz-
nie oznaczone.

8.2 Sprawdzenie zgodnosci faz oraz ciaglosci zyl roboczych i powrotnych
W linii kablowej powinna byc zachowana zgodnosc faz oraz ciaglosc zyl ro-
boczych i powrotnych.

8.3 Sprawdzenie rezystancji izolacji zyl kabli
Rezystancja izolacji kazdej zyly kabla wzgledem pozostalych zwartych, po-
laczonych z zyla powrotna, powloka metalowa, pancerzem i uziemionych, 
odniesiona do temperatury 20°C, powinna byc nie mniejsza niz:
a) w linii kablowej o napieciu znamionowym do 1 kV:

– 75 MÙ – kabla o izolacji gumowej,
– 20 MÙ – kabla o izolacji papierowej,
– 20 MÙ – kabla o izolacji polwinitowej,
– 100 MÙ – kabla o izolacji polietylenowej,

b) w linii kablowej o napieciu znamionowym powyzej 1 kV:
– 50 MÙ – kabla o izolacji papierowej,
– 40 MÙ – kabla o izolacji polwinitowej,
– 100 MÙ – kabla o izolacji polietylenowej,
– 1000 MÙ – kabla o napieciu znamionowym 110 kV.

W kablu o dlugosci powyzej 1 km wartosc rezystancji izolacji przeliczona na 
1 km dlugosci linii powinna byc nie mniejsza niz podane powyzej.

8. Wymagania pomontazowe
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8.4 Próba napieciowa izolacji zyl kabli
Próbe napieciowa izolacji kabli w linii (wraz z zainstalowanym osprzetem) 
nalezy wykonac jednym z podanych nizej rodzajów napiec probierczych:
1. Napieciem przemiennym sinusoidalnym (AC) o stalej amplitudzie i stalej 

czestotliwosci, zawartej miedzy 20 Hz a 300 Hz. Nominalna czestotliwos-
cia w tych próbach powinno byc 50 Hz (nominalna sieciowa).

2. Napieciem przemiennym cosinusoidalno-prostokatnym (VLF-CP) o stalej 
amplitudzie i stalej czestotliwosci zawartej miedzy 0,01 Hz a 1 Hz. Nomi-
nalna czestotliwoscia napiecia w tych próbach powinno byc 0,1 Hz (nominal-
na VLF). Zmiana biegunowosci napiecia powinna zachodzic wg krzywej 
napiecia przemiennego cosinusoidalnego o czestotliwosci 50 Hz.

3. Napieciem stalym lub wyprostowanym (DC ± ) o stalej amplitudzie i po-
laryzacji. Zaleca sie stosowanie napiecia stalego o biegunowosci dodat-
niej.

Próbe napieciowa izolacji kabla przeprowadza sie poddajac go dzialaniu na-
piecia probierczego przez okreslony czas.
Parametry prób napieciowych odnosi sie do wartosci skutecznej napiecia fa-
zowego linii. Wartosc napiecia probierczego oraz czas jego przylozenia po-
dano w tabeli ponizej:

Lp. Napiêcie znamionowe linii [kV] Napiêcie probiercze Wartoœæ napiêcia [kV] Czas próby [min]

1,2·U0

Kable U   < 1 kVN VLF-CP01 1,2·U0

2,5·U0

Kable 1 kV< U  ≤ 30 kVN VLF-CP01 2,5·U0

Kable 30 kV< U  ≤ 110 kVN VLF-CP01 2,5·U0

1

2

3

AC

DC

AC

DC

AC

DC

10

10

10

2·U0 15

15

3·U0 15

2·U0 30

30

3·U0 30

Izolacja kazdego kabla powinna wytrzymac dzialanie napiecia probierczego 
przez caly czas próby bez przeskoków i przebicia.
Próbe napieciowa izolacji kabla nalezy wykonac na wszystkich kablach linii 
kablowej. Podczas próby napieciowej zyly pozostalych kabli oraz zyly po-
wrotne i pancerze oraz inne metalowe elementy budowy kabla powinny byc 
zwarte i uziemione.
Dopuszcza sie niewykonywanie próby napieciowej izolacji linii kablowej 
o napieciu znamionowym do 1 kV pod warunkiem wykonania pomiaru 
rezystancji izolacji miernikiem o napieciu 2,5 kV.
W linii kablowej o napieciu znamionowym 1 kV < U  ≤ 30 kV przy wyko-N

nywaniu próby napieciem stalym lub wyprostowanym nalezy mierzyc prad 
uplywu kazdej zyly. Wartosc pradu uplywu poszczególnych zyl nie powinna 
przekroczyc 300 ìA/km i nie powinna wzrastac w czasie ostatnich 4 minut 
próby. Dopuszcza sie w liniach kablowych o dlugosci nieprzekraczajacej 
300 m prad uplywu o wartosci nie wiekszej niz 100 ìA. Dla kabli o napieciu 
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znamionowym 110 kV nie normalizuje sie pradu uplywu. Kable po próbie 
napieciowej powinny byc rozladowywane przez 0,5 godz./km, ale nie krócej 
jak 0,5 godz.
Po wykonaniu próby napieciowej i rozladowaniu badanego kabla wszystkie 
zyly kabli oraz zyly powrotne i pancerze oraz inne metalowe elementy bu-
dowy kabla powinny byc zwarte i uziemione do czasu tuz przed zalaczeniem 
do sieci.

8.5 Sprawdzenie szczelnosci oslony/powloki zewnetrznej
Na kablach opancerzonych lub kablach z zyla powrotna i oslona/powloka 
wytloczona z tworzywa sztucznego nalezy wykonac próbe szczelnosci 
oslony/powloki napieciem stalym lub wyprostowanym o wartosci 5 kV, je-
zeli sa to kable o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 30 kV, natomiast 
o wartosci 10 kV dla kabli o napieciu 110 kV.
Oslona/powloka powinna wytrzymac napiecie stale lub wyprostowane o wy-
maganej wartosci w czasie 1 minuty bez przebicia lub przeskoku.

8.6 Sprawdzenie rezystancji zyl roboczych i powrotnych
Rezystancja zyl roboczych i powrotnych kabla powinna byc zgodna z dany-
mi producenta. Dla kabla o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 30 kV 
wymagania te sa nieobligatoryjne.

8.7 Sprawdzenie pojemnosci kabli
Pojemnosc kabla powinna byc zgodna z danymi producenta.
Dla kabla o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 30 kV wymagania te sa 
nieobligatoryjne.

9.1 Sprawdzenie zgodnosci wykonania linii kablowej
Nalezy sprawdzic zgodnosc wykonania linii kablowej z:
– projektem budowlanym i wykonawczym,
– wymaganiami niniejszej normy.

9.2 Sprawdzenie zgodnosci kabli i osprzetu
Sprawdzenie zgodnosci kabli i osprzetu z wymaganiami norm przedmioto-
wych lub dokumentów, wg których zostaly wykonane, nalezy stwierdzic na 
podstawie atestów, protokolów odbioru albo innych dokumentów.

9.3 Wykonanie badan pomontazowych
9.3.1 Sprawdzenie zgodnosci faz oraz ciaglosci zyl roboczych i zyl po-

wrotnych
Zgodnosc faz oraz ciaglosc zyl roboczych i powrotnych nalezy spraw-
dzic napieciem stalym o wartosci nie wyzszej niz 24 V.

9.3.2 Pomiar rezystancji izolacji zyl kabla
Pomiar rezystancji izolacji zyl kabla nalezy wykonac miernikiem re-
zystancji izolacji przy napieciu 2,5 kV. Wartosc mierzonej rezystancji 
nalezy odczytac w stanie ustalonym miernika.

9. Badania
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9.3.3 Próba napieciowa izolacji zyl kabla
Próbe napieciowa nalezy wykonac napieciem stalym, wyprostowanym 
lub przemiennym o czestotliwosci 50 Hz. Dopuszcza sie wykonanie 
próby kabli o izolacji polietylenowej napieciem wolnozmiennym.

9.3.4 Próba szczelnosci oslony/powloki zewnetrznej
Sprawdzenie szczelnosci nalezy wykonac napieciem stalym lub wy- 
prostowanym.

9.3.5 Pomiar rezystancji zyl roboczych i powrotnych
Pomiar rezystancji zyl roboczych i powrotnych nalezy wykonac me-
toda techniczna lub mostkiem Thomsona.

9.3.6 Pomiar pojemnosci kabla
Pomiar pojemnosci kabla nalezy wykonac mostkiem do pomiaru po-
jemnosci.

9.4 Ocena wyników badan linii kablowej
Linie kablowa nalezy uznac za spelniajaca wymagania niniejszej normy, je-
zeli wyniki badan wg 9.1, 9.2, 9.3 sa pozytywne.

1)Wykaz obejmuje wydane przez COSiW SEP w latach 2001–2007.
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