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Katalog podwieszenia sieci LPN na konstrukcjach wsporczych typu ETG i ETGw 
 

 

1. Podstawowe informacje techniczne o słupach ETG i ETGw 

Strunobetonowe wirowane konstrukcje wsporcze typu ETG lub ETGw przeznaczone 
są do budowy trakcji kolejowych oraz tramwajowych mocowanych na fundamentach 
zakończonych śrubami z odpowiednio przyjętym rozmieszczeniem. 

Słup ETG lub ETGw wyposażony jest od dołu w stalową głowicę z czteroma 
otworami montażowymi rozmieszczonymi w odpowiednich rozstawach do rodzaju 
użytego fundamentu i funkcji słupa. Powyżej głowicy słup wykonano w kształcie stożka 
ściętego o przekroju pierścieniowym. Średnica zewnętrzna słupa maleje o 15 mm na każdy 
metr długości począwszy od podstawy. Znajdujący się wewnątrz słupa otwór 
wykorzystano do przeprowadzenia przewodu uszynienia. 

W dolnej części przewód uziemiający połączono 
z głowicą. W głowicy znajdują się otwory Ø13 do 
podłączenia zewnętrznego przewodu uziemiającego. 
Słup ETG lub ETGw wyposażony jest w tuleje 
gwintowane M8 do montażu znaków regulacji osi toru. 

Technologia wirowania pozwala uzyskać gładką 
powierzchnię zewnętrzną słupa i wysoki stopień 
zagęszczenia betonu, co gwarantuje przy zastosowaniu 
betonu klasy ≥ C40/50 dużą trwałość (ponad 50 lat) bez 
konserwacji. 
W symbolach handlowych słupów przyjęto oznaczenia: 
ETG1, ETG2 i ETG3 oraz ETGw1, ETGw2 i ETGw3. 

Człon literowy oznacza: 
E – słup elektroenergetyczny wirowany, 
T – trakcyjny, 
G – z głowicą. 
w - oznaczenie długości 9,2m (bez oznacznika „w” - 8,2m). 
 
Cyfry mówią o funkcji słupa i tak odpowiednio 
1 – słup przelotowy, 
2 – krzyżowy i kotwienia środkowego, 
3 – kotwowy. 
 
Słupy ETG i ETGw produkuje się zgodnie z normą  
PN-EN 12843:2008 i oznacza symbolem CE. 
 

Oznaczenie słupa ETG1 ETGw1 ETG2 ETGw2 ETG3 ETGw3 

Długość L [m] 8,2 9,2 8,2 9,2 8,2 9,2 

Rozmiar głowicy 
A1 x B1 [mm] 

440×320 505× 365 555×375 

Rozstaw otworów 
mocujących A2 x B2 [mm] 

320×190 385×225 435×255 

Wielkość śrub mocujących M30 M36 M42 

Średnica otworów 
montażowych [mm] 

Ø43 Ø49 Ø55 

Średnica przy wierzchołku 
dw [mm] 

177 162 233 218 233 218 

Średnica przy podstawie 
dp  [mm] 

300 356 356 

Nośność (wierzchołkowa 
 siła użytkowa Pk) [kN] 

6,4 5,7 8 7,1 12 10,6 

Masa nominalna m [kg] 875 940 1150 1240 1200 1310 
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2. Oznaczenia 

2.1. Numeracja katalogowa 

 

 

 

 
gdzie: 
YY = 01 – dla słupów ETG1, 
YY = 03 – dla słupów ETG2 i ETG3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gdzie: 
YY = W1 – dla słupów ETGw1, 
YY = W3 – dla słupów ETGw2 i ETGw3. 
 

 

2.2. Numeracja rysunkowa 

 

 

 
 
 
gdzie: 
YY = 01 – dla słupów ETG1, 
YY = 03 – dla słupów ETG2 i ETG3, 
YY = W1 – dla słupów ETGw1, 
YY = W3 – dla słupów ETGw2 i ETGw3. 
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3. Zakres katalogu 

W katalogu zamieszczono rozwiązania konstrukcyjne elementów służących do 
montażu sieci LPN na słupach ETG lub ETGw. Ze względu na symetryczny okrągły 
przekrój słupa kąt montażu przedstawionych konstrukcji względem osi toru jest dowolny. 
Niniejsze opracowanie zawiera karty katalogowe poprzeczników, które zawierają rysunki 
poszczególnych podzespołów z podaniem masy całkowitej oraz wymiarów gabarytowych 
i montażowych.  
Katalog obejmuje elementy wymienione w poniższych tabelach. 

Tabela 1.  Wykaz elementów zawartych w niniejszym katalogu dla słupów ETG 

Numer 
katalogowy 

Nazwa elementu 

1721 51 Poprzecznik przelotowy osiowy dla obostrzenia 0° do 3°  

1721 53 Poprzecznik przelotowy osiowy wydłużony dla obostrzenia 0° do 3° 

1721 55 Poprzecznik odporowy 

1721 61 Poprzecznik przelotowy boczny dla obostrzenia 0° do 3° 

1721 63 Poprzecznik przelotowy boczny wydłużony dla obostrzenia 0° do 3° 

1721 71 Poprzecznik przelotowy boczny układ płaski obostrzenia 0° do 3° 

1721 56 Poprzecznik przelotowo-rozgałęźny osiowy 

1721 66 Poprzecznik przelotowo-rozgałęźny boczny 

1721 57 Poprzecznik krańcowo-rozgałęźny 

1721 81 Poprzecznik przelotowy na linie izolowane (70 mm2) 

1721 87 Poprzecznik odporowo-narożny na linie izolowane (70 mm2) 

 

Tabela 2.  Wykaz elementów zawartych w niniejszym katalogu dla słupów ETGw 

Numer 
katalogowy 

Nazwa elementu 

1722 51 Poprzecznik przelotowy osiowy dla obostrzenia 0° do 3°  

1722 55 Poprzecznik odporowy 

1722 61 Poprzecznik przelotowy boczny dla obostrzenia 0° do 3° 

1722 63 Poprzecznik przelotowy boczny wydłużony dla obostrzenia 0° do 3° 

1722 71 Poprzecznik przelotowy boczny układ płaski obostrzenia 0° do 3° 

1722 56 Poprzecznik przelotowo-rozgałęźny osiowy 

1722 66 Poprzecznik przelotowo-rozgałęźny boczny 

1722 57 Poprzecznik krańcowo-rozgałęźny 

1722 81 Poprzecznik przelotowy na linie izolowane (70 mm2) 

1722 87 Poprzecznik odporowo-narożny na linie izolowane (70 mm2) 
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4. Uwagi końcowe 

Przedstawione w niniejszym katalogu rozwiązania konstrukcyjne linii potrzeb 
nietrakcyjnych 15 kV i 20 kV (LPN) prowadzonych na konstrukcjach wsporczych sieci 
trakcyjnej ETG, zostały wykonane w oparciu o typowe rozwiązania techniczne, 
powszechnie stosowane w PKP Energetyka sp. z o. o. oraz w energetyce zawodowej. Są one 
zgodne z postanowieniami zawartymi w normach oraz opracowaniach: 

– PN-EN 50341-1:2013-03, Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego 
powyżej 1 kV. Część 1: Wymagania ogólne - specyfikacje wspólne, 
 

– PN-EN 50341-1:2005 (+A1/2010), Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu 
przemiennego powyżej 45kV. Część 1: Wymagania ogólne - specyfikacje wspólne, 
 

– PN-EN 50423-1:2007, Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego 
powyżej 1 kV do 45kV włącznie. Część 1: Wymagania ogólne - specyfikacje wspólne,  
 

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

– Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać urządzenia przesyłowo-rozdzielcze 
energii trakcyjnej. Warszawa: Kolprojekt 2003, 

 

– Katalog Elementów Elektryfikacji Kolei: Linie potrzeb nietrakcyjnych 15kV. Linie na 
konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnych. Warszawa: Kolprojekt 1992, 

 

– Wytyczne projektowania elektryfikacji linii kolejowych PKP – cz. 6 Zasilanie 
odbiorów nietrakcyjnych. Warszawa: Kolprojekt 1985. 


















































