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ASPEKTY  BUDOWLANE  KATASTROFY ENERGETYCZNEJ 
W REJONIE  SZCZECIŃSKIM 

STRUCTURAL ASPECTS OF ELECTRICAL POWER OUTAGE IN SZ CZECIN REGION  

Streszczenie W pracy przedstawiono aspekty konstrukcyjne i formalno-prawne, jakie ujawniły się w związku 
z wielką awarią systemu elektroenergetycznego w regionie szczecińskim w nocy 7/8 kwietnia 2008 roku. 
Przedstawiono przebieg awarii wskazując na kombinację czynników konstrukcyjno-wytrzymałościowych oraz 
eksploatacyjnych sieci. Opisano warunki pogodowe i towarzyszące im obciąŜenia przewodów. Dokonano 
przeglądu wszystkich mechanicznych form uszkodzenia konstrukcji wsporczych uwzględniając uszkodzenia 
o charakterze indywidualnym i kaskadowym. Zwrócono uwagę na brak działania słuŜb nadzoru budowlanego 
w warunkach katastrofy budowlanej.  

Abstract The paper presents structural and legal aspects disclosed during the Szczecin region power outage  
which took place in the night 7/8 April 2008. The failure process is presented with special emphasis placed on 
strength of structures and exploatation of the electrical grid. Weather conditions are described as well load 
caused by an excessive snow fall. All forms of damage and collapse of electricity pylons are described for both 
individual and cascade modes. The lack of proper construction supervision directly after the collapse of lines is 
highlighted.  

 1. Wstęp 

 Celem niniejszego referatu jest przekazanie środowisku inŜynierów budownictwa infor-
macji o przebiegu i zakresie katastrofy konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznych 
wysokich napięć, jaka miała miejsce w nocy z 7 na 8 kwietnia 2008 r. w regionie szcze-
cińskim. Zniszczenia mechaniczne konstrukcji wsporczych wraz z błędami popełnionymi 
w zarządzaniu funkcjonowaniem systemu zasilania doprowadziły do trwającego ok. 18 godzin 
blackout’u, który objął swym zasięgiem ponad 500 tys.  mieszkańców. Sprawne zarządzanie 
kryzysowe i względnie krótki czas trwania blackout’u pozwoliły na uniknięcie znaczących 
strat ekonomicznych i społecznych. Niemniej, zaistniała skala wydarzenia i potencjalnie 
groźne skutki, jakie mogło ono wywołać spowodowały, iŜ zostały przeprowadzone szczegóło-
we prace eksperckie, w wyniku których ustalono przyczyny blackout’u a takŜe zaproponowa-
no podjęcie szeregu działań mających w przyszłości wyeliminować lub ograniczyć moŜliwość 
zaistnienia takich zdarzeń. Opisywana awaria była przedmiotem pracy kilku zespołów, przy 
czym zajmowały się one przede wszystkim aspektami elektroenergetycznymi. Podsumowa-
niem tych prac był raport Zespołu ds. Zbadania Przyczyn i Skutków Katastrofy Energetycznej 
[24] powołanego przez wojewodę zachodniopomorskiego.  



Referaty problemowe 

 

 152

2. Blackout energetyczny 

 Słowo blackout ma w języku angielskim kilka znaczeń (zaciemnienie  w czasie wojny, wy-
gaszenie świateł w teatrze, zamroczenie umysłu, utrata świadomości, zanik sygnału radiowe-
go, zakaz prowadzenia przekazu np. telewizyjnego), jednakŜe w ostatnich dziesięcioleciach 
w sposób szczególny jest uŜywane do określenia sytuacji, kiedy na skutek zaniku dostaw 
energii elektrycznej całkowitemu paraliŜowi ulega Ŝycie na znacznym terenie zamieszkałym 
przez duŜą liczbę ludności. Zjawiska takie występują co pewien czas, przy czym w wielu 
wypadkach ich przyczyną są zaburzenia w funkcjonowaniu systemu zasilania elektroenergety-
cznego bez jego istotnych uszkodzeń mechanicznych, w szczególności uszkodzeń konstrukcji 
wsporczych linii elektroenergetycznych. Blackout jest wynikiem nałoŜenia się na siebie szere-
gu czynników losowych, których splot w określonych okolicznościach prowadzi do przekro-
czenia krytycznych wartości podstawowych parametrów technicznych pracy systemu, 
a w efekcie utraty napięcia w całym obszarze objętym zakłóceniami. W zasadzie w kaŜdym 
blackoucie dają się wyróŜnić dwie fazy. W fazie pierwszej rozwija się zagroŜenie systemu 
będące wynikiem kolejno następujących awarii, przy czym moŜliwe jest jeszcze w tym czasie 
podejmowanie działań operatorskich ratujących system. Po przekroczeniu parametrów kryty-
cznych pracy systemu rozpoczyna się faza druga, w której nie ma juŜ moŜliwości sterowania 
operatorskiego, a wyłączenia następują lawinowo. Zagadnienia te są przedmiotem szczegóło-
wych prac słuŜb zarządzających sieciami.  
 W tablicy 1 dokonano zestawienia wybranych przypadków blackout’ów. Wyraźnie widać, 
Ŝe zjawisko to ma charakter powszechny, niezaleŜny od poziomu ekonomiczno-gospodar-
czego czy cywilizacyjnego dotkniętych nim obszarów. 
 
Tablica 1. Zestawienie wybranych blackout’ów [23] 

Data Lokalizacja 
Liczba 

dotkniętych 
Czas 

trwania 
Przyczyna 

9 XI 1965 
Ontario (Kanada) i północ-
no-wschodnie stany USA 

25 mln 12 h 
Błąd operowania 
siecią 

13 VIII 1977 Nowy Jork  18 h 
Uderzenie 
pioruna 

27 XII 1983 Prawie cała Szwecja   Burza 

13 III 1989 Quebec (Kanada) 6 mln 9h 
Słoneczny 
sztorm 
geomagnetyczny 

4 X 1995 
Południowe i wschodnie 
stany USA 

2 mln  Huragan Opal 

3 VIII 1996 Półwysep malezyjski    

5–10 I 1998  
Quebec-New Brunswick 
(Kanada) 

4 mln 
Do kilku 

dni 
Zamarzający 
deszcz* 

20 II 1998 Auckland, Nowa Zelandia 
20 kwartałów 

miasta 
5 tygodni Awaria sieci 

8 XII 1998 San Francisco, USA 350 tys.  8 h 
Włączenie 
uziemionej stacji 

11 III 1999 70% Brazylii  (90 mln)   
29 VII 1999 Taiwan 8,5 mln  Osunięcie ziemi 

9 V 2000 Południowa Portugalia  
Kilka 
godzin 

Bocian 
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Data Lokalizacja 
Liczba 

dotkniętych 
Czas 

trwania 
Przyczyna 

14 VIII 2003** 
Północno-wschodnie stany 
USA i centralna Kanada 

50 mln 12÷48 h  
Fluktuacje mocy 
w sieci 

28 VIII 2003 Południowy Londyn 500 tys. 34 min. 
Awaria 
transformatora 

23 IX 2003** 
Dania i południowa 
Szwecja 

5 mln 7 h  
Dwie niezaleŜne 
awarie systemu 

28 IX 2003** Włochy 56 mln 9 h 
Burza, awaria 
transformatora 

4 IX 2004 Floryda 5 mln  Huragan Frances 

8 I 2005 Szwecja 1 mln 
Do kilku 
tygodni 

Sztorm Erwin 

25 V 2005 Moskwa 10 mln 24 h 
Uszkodzenie sta-
cji transformato-
rowej 

18 VIII 2005 Jawa i Bali, Indonezja 100 mln 7 h  Awaria sieci 
22 XII 2005 Prefektura Niigata, Japonia 650 tys.   Burza śnieŜna 

4 XI 2006 
Część Niemiec, Francji, 
Włoch, Belgii, Hiszpanii, 
Portugalii 

5 mln   
Wyłączenie linii 
380 kV 

23 VII 2007 Barcelona 1 mln 78 h 
Awaria stacji 
transformatoro-
wej 

8 IV 2008 Szczecin 512 tys. 18 h 
Opad zamarzają-
cego śniegu 

* – pokrywa lodowa do 120 mm. 
** – patrz [4] 

3. Przebieg i zasięg awarii w regionie szczecińskim 

 Szczecin zasilany jest pierścieniowo czterema liniami wysokiego napięcia, co powinno za-
pewnić niezawodne funkcjonowanie systemu.  W wyniku wyjątkowego splotu okoliczności 
wszystkie one uległy uszkodzeniom mechanicznym, co całkowicie uniemoŜliwiło zasilanie 
miasta z pobliskiej elektrowni Dolna Odra. Znajdujące się na terenie miasta elektrownie 
Pomorzany i Szczecin na skutek błędów w zarządzaniu siecią oraz pracą generatorów nie 
zdołały się podnieść, w wyniku czego nie mogły dostarczyć potrzebnego miastu prądu 
pracując w układzie wyspowym. Maksymalne zapotrzebowanie miasta na moc wynosi 
ok. 400 MW przy mocach wymienionych elektrowni wynoszących odpowiednio: Dolna Odra 
– 1752 MW, Pomorzany – 134 MW, Szczecin – 88 MW. Przed awarią pobór mocy wynosił 
160 MW. Na rys. 1 przedstawiono schemat zasilania miasta oraz lokalizację uszkodzeń 
przerywających pracę linii wysokiego napięcia.  
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Rys. 1. Schemat pierścieniowego zasilania w energię elektryczną Szczecina i lokalizacja głównych uszkodzeń 

 
 Kolejność wybranych najwaŜniejszych zdarzeń prowadzących do blackout’u wskazuje 
jednocześnie na lokalizacje najintensywniejszych opadów, które doprowadziły kolejno do 
uszkodzeń i zniszczeń linii [24]: 
godz. 21:25 – samoczynne wyłączenie linii 110 kV Recław-Goleniów na skutek uszkodzeń 

mechanicznych; 
godz. 00:02 – samoczynne wyłączenie linii 220 kV Morzyczyn-Police na skutek kaskadowego 

zniszczenia odcinka od słupa 119 do 136. Nastąpiło zerwanie pierścienia 
zasilającego Szczecin; 

godz. 00:09 – planowe odstawienie do remontu jednego bloku w Elektrowni Pomorzany; 
godz. 00:34 – samoczynne wyłączenie linii 110 kV Morzyczyn-Recław na skutek zniszczeń 

mechanicznych; 
godz. 01:05 – samoczynne wyłączenie linii 110 kV El. Szczecin-Dąbie na skutek zniszczeń 

mechanicznych; 
godz. 01:55 – samoczynne wyłączenie linii 110 kV Morzyczyn-śydowce na skutek uszkodzeń 

spowodowanych m.in. przewracającymi się drzewami. Od tego momentu nie 
było juŜ spełnione kryterium niezawodności zasilania n-1; 

godz. 03:34 – samoczynne wyłączenie linii 220 kV Krajnik-Glinki na skutek uszkodzeń. 
Wyłączenie tej linii spowodowało, Ŝe w El. Szczecin i El. Pomorzany zadziała-
ły zabezpieczenie podczęstotliwościowe prowadzące do wyłączenia generato-
rów. Początek blackout’u lewobrzeŜnej części Szczecina; 

godz. 03:40 – samoczynne wyłączenie linii 110 kV Załom-Goleniów na skutek zniszczeń 
mechanicznych prowadzące do blackout’u Goleniowa; 

godz. 03:57 – samoczynne wyłączenie linii 110 kV Morzyczyn-Łobez na skutek zniszczeń 
mechanicznych. 

 Na rys. 2 przedstawiono mapę sieci 110 kV, 220 kV i 400 kV występujących na terenie 
Oddziału Dystrybucji Szczecin, obejmujących obszar zniszczeń związanych z blackout’em.  
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Rys. 2. Mapa sieci 110 kV, 220 kV i 400 kV na obszarze objętym katastrofą [24] 
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Sumaryczne straty sektora gospodarczo-administracyjnego z pominięciem strat odbiorców 
indywidualnych spowodowane blackout’em w regionie szczecińskim oszacowano na pozio-
mie 55 mln zł, z czego 30 mln zł stanowiły straty operatorów sieciowych.   

4. Warunki pogodowe w rejonie katastrofy 

 Bezpośrednią przyczyną awarii systemu elektroenergetycznego w nocy z 7 na 8 kwietnia 
2008 r. były nietypowe dla województwa zachodniopomorskiego warunki atmosferyczne [22], 
chociaŜ większość tworzących je składników nie odbiegała od normy. W dniu 7 kwietnia 
Polska pozostawała pod wpływem niŜu, którego ośrodek znajdował się początkowo na połud-
nie od Łodzi, a potem przemieszczał się w kierunku północnym a następnie północno-wscho-
dnim. Ok. godz. 18 UTC (uniwersalny czas koordynowany), jego ośrodek znalazł się nad 
wschodnią Wielkopolską. Nad Pomorze Zachodnie a szczególnie Zalew Szczeciński i roz-
lewiska dorzecza Dolnej Odry napływało bardzo wilgotne powietrze polarno-morskie, które 
dodatkowo wzbogacało się w parę wodną pobieraną znad parującej powierzchni połud-
niowego Bałtyku. Towarzyszył temu cały system rozbudowanych pionowo chmur opadowych 
o duŜej zawartości wilgoci w postaci stałej i płynnej. Warunki te sprzyjały występowaniu 
intensywnych opadów początkowo w postaci deszczu, później deszczu ze śniegiem i śniegu 
o duŜej wodności. Temperatura 0 do 1,5oC nad gruntem (rys. 3) spadała do ok. –1,0oC juŜ od 
kilkunastu metrów powyŜej, co powodowało, Ŝe padający o duŜym cięŜarze śnieg nawarstwiał 
się na znajdujących się wyŜej przedmiotach i urządzeniach.  
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Rys. 3. Zmienność temperatury w obszarze dotkniętym katastrofą [22] 

 PrzewaŜał wiatr z sektora północnego wiejący ze średnią prędkością 1 m/s do 7 m/s w oko-
licach Szczecina i Goleniowa, wzrastającą w godzinach wieczornych do 10 m/s – 11 m/s, 
lokalnie w okolicach Świnoujścia do 13 m/s (rys. 4). Intensywne opady śniegu i śniegu 
z deszczem występowały do godzin rannych dnia 8 kwietnia. 
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Rys. 4. Zmienność prędkości wiatru w obszarze dotkniętym katastrofą [22] 

5. ObciąŜenia spowodowane opadem śniegu 

 Pomierzona grubość pokrywy śnieŜnej na gruncie o godz. 6 UTC dnia 8 kwietnia była 
zróŜnicowana. Największą grubość odnotowano w okolicach Goleniowa 23 cm, ale juŜ w gra-
nicach miasta Szczecina (Dąbie, Podjuchy) grubość ta wynosiła 4÷6 cm. Ekstremalne war-
tości pokrywy śnieŜnej podane przez IMiGW [22] to grubość 27 cm i obciąŜenie gruntu 
2,1 kN/m2, co daje cięŜar objętościowy: 

 87
270

12
,

,

, ==γ  kN/m3  

Jest to wartość przewyŜszająca podany w normie PN-80/B-02010/Az1:2006 [20] cięŜar obję-
tościowy śniegu zlodowaciałego (7,0 kN/m3) wynikająca z dodatkowego nasycenia śniegu 
wodą. Odnotowane w dniu 8 kwietnia 2008 r. wartości równowaŜnika wodnego i pokrywy 
śnieŜnej dla kwietnia były najwyŜsze w ostatnich 30 latach. Tak intensywny opad śniegu 
spowodował nie tylko uszkodzenia linii elektroenergetycznych, ale takŜe znaczne straty 
w drzewostanie. Stosowane w obliczeniach konstrukcji obciąŜenia normowe od śniegu nie są 
niezmienne w kolejnych edycjach normy [7]. Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii 
elektroenergetycznych projektuje się metodą stanów granicznych, w której nośność konstruk-
cji sprawdza się dla obciąŜeń obliczeniowych. Zmieniająca się w latach sytuacja ekonomiczna 
kraju narzucała mniej lub bardziej oszczędne projektowanie, w tym takŜe ze względu na 
obciąŜenia śniegiem. PoniŜej zestawiono obliczeniowe wartości obciąŜenia gruntu śniegiem 
dla trzech ostatnich norm obciąŜenia śniegiem dla obszaru byłego województwa szczeciń-
skiego: 
– PN-70/B-02010 [17]: 

 70,04,1*5,0 ==×= nQS k  kN/m2; 2kN/m875,0
8,0

4,15,0 =×==
C

nQ
S k  
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– PN-80/B-02010 [19]: 

 9804170 ,,*,QS fk ==×= γ  kN/m2, 

– PN-80/B-02010/Az1:2006 [20]: 

 35,15,1*9,0 ==×= fkQS γ  kN/m2. 

Największe zniszczenia słupów wsporczych wystąpiły na linii 220 kV Morzyczyn-Police 
i linii 110 kV Morzyczyn-Łobez. Obie linie projektowane były w latach 70-tych, kiedy 
podstawowe obciąŜenie obliczeniowe śniegiem na grunt wynosiło 0,875 kN/m2. Obecnie 
obowiązująca norma obciąŜenia śniegiem biorąc pod uwagę posiadaną wiedzę na temat 
obciąŜeń klimatycznych oraz sytuację ekonomiczną kraju i związaną z tym gotowość do 
ponoszenia kosztów w imię bezpiecznego i niezawodnego funkcjonowania podwyŜszyła 
powyŜszą wartość o 54%, co oznacza, Ŝe w latach 70-tych projektowano konstrukcje na 65% 
obecnie obowiązujących obciąŜeń.  

6. ObciąŜenie przewodów sadzią 

 Zasadniczym składnikiem obciąŜeń, na które projektuje się przewody napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, a w konsekwencji takŜe słupy wsporcze jest sadź. Normowa [12] 
(PN-75/E-05100) definicja sadzi mówi, iŜ jest to osad śniegu, szronu lub lodu występujący na 
przewodach. Tak więc w szczególności śnieg lub zlodowaciały śnieg znajdujący się na prze-
wodach jest sadzią.  
 Projektowanie linii napowietrznych w latach 70-tych wymagało uwzględnienia dwóch 
przypadków obciąŜenia sadzią: normalną i katastrofalną. Jako sadź katastrofalną dla naszego 
klimatu przyjęto sadź o cięŜarze podwójnym w stosunku do sadzi normalnej zdarzającej się 
często. PoniewaŜ sadź katastrofalna występuje rzadko i na ogół krótkotrwale, dopuszczano 
moŜliwość wymiarowania przewodów na napręŜenia wyŜsze niŜ dopuszczalne (wg [12] 
PN-75/E-05100) napręŜenia normalne.  
 Seryjne zniszczenia, które wystąpiły na linii 220 kV Morzyczyn-Police na odcinku między 
słupami od 119 do 136 oraz na linii 110 kV Morzyczyn-Łobez między słupami od 72 do 78 
miały miejsce na terenie nie wymagającym stosowania obostrzeń 3 stopnia, co pozwalało na 
wymiarowanie przewodów na napręŜenia normalne. W przypadku przewodów AFL 
(3×AFL-8 525 mm2 o średnicy d = 31,5 mm na dwutorowej linii Morzyczyn-Police oraz 
3×AFL-6 240 mm2 o średnicy d = 21,7 mm na dwutorowej linii Morzyczyn-Łobez) dopusz-
czalne napręŜenia normalne (stosowane w czasie projektowania tych linii) wynosiły w części 
aluminiowej 88 MPa, a w części stalowej 471 MPa, natomiast dopuszczalne napręŜenia 
katastrofalne wynosiły odpowiednio 118 MPa i 941 MPa. Obszar zaistniałych zniszczeń 
naleŜy do terenu o sadzi normalnej, dla którego sadź katastrofalna przyjmowana była 
w postaci działającego na przewód obciąŜenia liniowego o wartościach [12]:  
dla AFL-8 525 mm2: 

 82253155055 ,,,,Gsk =×+=  N/m 

dla AFL-6 240 mm2: 

 41772155055 ,,,,Gsk =×+=  N/m 
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 Z powodu braku wiarygodnych danych dotyczących grubości warstwy sadzi pokrywającej 
przewody, wykorzystano materiały fotograficzne dostarczone przez jednego z operatorów 
[21]. Na rys. 5a pokazano zdjęcie linki do suszenia bielizny zrobione rano 8 kwietnia na tere-
nie objętym katastrofą. Na rys. 5b dokonano oszacowania grubości warstwy sadzi na podsta-
wie znanej grubości linki.  

a)

  

b)

  
Rys. 5. Ocena grubości warstwy sadzi pokrywającej rozpiętą linkę 

 Na podstawie powyŜszego oszacowania przyjęto jako wiarygodną dla dalszych obliczeń 
grubość warstwy sadzi pokrywającej przewód s = 3 cm. Ponadto przyjęto, Ŝe sadź okrywająca 
przewód rozmieszczona jest równomiernie na całym jej obwodzie. Przypuszczalny przebieg 
zjawiska prowadzącego do takiego efektu przedstawiono na rys. 6. 

1

   

1

2

       

1

2

3

 
Rys. 6. Zjawisko równomiernego oblepiania przewodów elektrycznych zamarzającym śniegiem 

 Mechanizm tworzenia się oblodzenia równomiernie rozłoŜonego po obwodzie przewodu 
wymaga odpowiedniej temperatury i wiatru o określonym kierunku i prędkości. Warunki takie 
zaistniały w nocy 7/8 kwietnia 2008 r. na Pomorzu Zachodnim. Temperatura na poziomie kil-
kunastu metrów nad gruntem przyjmowała niewielkie wartości ujemne. Z jednej strony po-
zwalało to na opad bardzo mokrego, klejącego się śniegu, z drugiej zaś powodowało jego 
przymarzanie do przewodów o ujemnej temperaturze. Warunkiem zachowywania przez pra-
cujące przewody elektryczne temperatury równej temperaturze otaczającego powietrza jest 
występowanie obciąŜenia prądowego nie przekraczającego 0,1÷0,3 A/mm2. Odnotowane po-
bory mocy potwierdzają ten poziom obciąŜenia prądowego w nocy 7/8 kwietnia. 
Dodatkowymi czynnikami sprzyjającymi trwałemu osadzaniu się zamarzającego śniegu była 
zewnętrzna rowkowata struktura przewodów utworzonych z ukośnych splotów drutu 
aluminiowego (d = 3,5 mm w przypadku przewodów AFL-8 525) oraz wiejący wiatr 
przyspieszający proces odprowadzania ciepła. Obie linie, na których doszło do kaskadowych 
awarii biegły w przybliŜeniu prostopadle do dominującego północno-zachodniego kierunku 
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wiatru. Sprzyjało to bocznemu nabijaniu opadającego śniegu na przewodach. Prędkość wiatru 
była na tyle duŜa, by dać efekt bocznego nabijania, a na tyle mała, by nie zrzucać śniegu z 
przewodów. W efekcie cięŜki, przymarzający śnieg oblepiał przewody mimośrodowo. 
Sztywność skrętna pojedynczego przewodu o przeciętnej rozpiętości między słupami rzędu 
400 m jest na tyle mała, by nie była w stanie zapobiec jego obrotowi, co z kolei prowadziło do 
osadzania się śniegu na kolejnych eksponowanych na wiatr fragmentach przewodu. 
Obserwacje czynione w krajach o intensywnych opadach śniegu (Kanada, Japonia) wskazują 
na moŜliwość wystąpienia kilku obrotów przewodu. 
 Przyjmując grubość warstwy sadzi s = 3 cm oraz cięŜar objętościowy  γ = 7,8 kN/m3 uzys-
kano następujące wartości obciąŜeń liniowych działających na przewody: 
– AFL-8 525 mm2  

 N/m8,22N/m2,45108,71003,15)(33 3 >=×××+××= −πrG  

co oznacza przekroczenie normowej wartości katastrofalnej o 98%; 
– AFL-6 240 mm2  

 N/m4,17N/m0,38108,7100)17,2(33 3 >=×××+××= −πrG  

co dało przekroczenie normowej wartości katastrofalnej o 118%. 
Przyjmując, iŜ wymiarowanie wykonywane było z warunku pełnego wykorzystania napręŜeń 
sadzi katastrofalnej oraz pomijając nieliniowy efekt zmiany zwisu przewodów, procentowy 
udział obciąŜenia od cięŜaru własnego i sadzi katastrofalnej wynosił odpowiednio: 
– AFL-8 525 mm2  

– cięŜar własny %46%100
8,227,19

7,19 =×
+

 

– sadź katastrofalna %54%100
8,227,19

8,22 =×
+

 

– AFL-6 240 mm2  

– cięŜar własny %36%100
4,1771,9

71,9 =×
+

 

– sadź katastrofalna %64%100
4,1771,9

4,17 =×
+

 

Wykazane wyŜej przekroczenia normowych wartości obciąŜeń katastrofalnych od sadzi odnie-
sione do całkowitego obciąŜenia przewodów z sadzią katastrofalną dają następujące wartości 
przekroczeń katastrofalnych obciąŜeń normowych przez sadź, która wystąpiła w nocy 7/8 
kwietnia: 

– AFL-8 525 mm2: %, 5354098 =×  

– AFL-6 240 mm2: %, 76640118 =×  

Kilkudziesięcioprocentowe przekroczenia maksymalnych obciąŜeń normowych sadzią dopro-
wadziły do zniszczenia całych odcinków linii. Z punktu widzenia teorii niezawodności 
systemów sekcje linii między słupami mocnymi tworzyły układ elementów połączonych sze-
regowo, czyli układ, o którego nośności decydował najsłabszy element.  
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7. Uszkodzenia konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznych 

7.1. Informacje ogólne 

 Praca niniejsza dotyczy wyłącznie uszkodzeń, które wystąpiły w konstrukcjach wsporczych 
linii wysokich napięć (WN). Na obszarze dotkniętym katastrofą uszkodzenia linii średnich 
napięć (SN) wystąpiły na długości ok. 42 km, przy czym liczba połamanych słupów SN wyno-
siła ok. 400 szt. (rys. 11).  
 Liczba uszkodzonych mechanicznie lub zniszczonych słupów WN wyniosła 41. 
Nie uwzględniono uszkodzeń linii spowodowanych zniszczeniem izolatorów, zerwaniem 
przewodów spowodowanym przeciąŜeniem od sadzi lub upadkiem drzewa, zwarciem na 
skutek oparcia się drzewa o przewody. Znaczny upływ czasu, jaki nastąpił między samą kata-
strofą a uzyskaniem przez autorów realnych moŜliwości działań, a takŜe ekstremalnie trudne 
warunki dotarcia do niektórych fragmentów linii 220 kV Morzyczyn-Police spowodowały, 
Ŝe nie udało się zgromadzić niezbędnego zestawu in-situ danych, które mogłyby posłuŜyć 
do przygotowania szczegółowej ekspertyzy technicznej. Dodatkowym utrudnieniem były 
kompetencyjne niejasności związane z udostępnieniem dokumentacji technicznej uszkodzo-
nych słupów, co przy ograniczeniach czasowych i kadrowych uniemoŜliwiło wykonanie 
szczegółowych analiz konstrukcyjno-wytrzymałościowych.  
 W tablicy 2 zestawiono ilościowo przypadki zniszczeń konstrukcji wsporczych w zaleŜno-
ści od ich rodzaju oraz napięcia linii WN. 

Tablica 2. Liczba uszkodzeń konstrukcji wsporczych w zaleŜności od rodzaju uszkodzenia 

Linie 
Rodzaj uszkodzenia 

220 kV (1) 110 kV (5) 
Liczba 

uszkodzeń 
Przewrócenie słupa  2 1 3 
Złamanie trzonu słupa  14 6 20 
Skręcenie trzonu – 6 6 
Uszkodzenia poprzeczników ze światłowodem – 8 8 
Uszkodzenia poprzeczników bez światłowodu – 3 3 
Inne 1 – 1 
Liczba uszkodzeń 17 24 41 
 
W tablicy 3 dokonano natomiast ilościowego zestawienia uszkodzeń w zaleŜności od serii i 
typów słupów.  

Tablica 3. Liczba uszkodzeń konstrukcji wsporczych w zaleŜności od rodzaju słupów 

Typ słupa Seria 
słupów 

Napięcie  
[kV] P ON100 ON150 K 

Liczba 
uszkodzeń 

M52 220 14 2 1 – 17 
S185 110 3 – – – 3 
S12 110 14 – – – 14 
HL52 110 1 – – – 1 
OS24 110 4 – 1 – 5 
KTn 110 – – – 1 1 
Liczba uszkodzeń  36 2 2 1 41 
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gdzie:  
P – słupy przelotowe, 
ON100 – słupy odporowo-naroŜne o kącie załomu od 100°, 
ON150 – słupy odporowo-naroŜne o kącie załomu od 150°, 
K – słupy krańcowe.  

 
 Na podstawie liczb podanych w tablicy 3 wyraźnie widać dominację zniszczeń w dwóch 
seriach słupów M52 i S12, przy czym zgodnie z załoŜeniami projektowymi stosowanymi 
w kaŜdej serii największą podatność na zniszczenia wykazały słupy przelotowe. 14 zniszczo-
nych słupów przelotowych serii M52 na linii 220 kV Morzyczyn-Police to skutek inicjacji 
zniszczenia od słupa odporowo-naroŜnego 123. Słup, który z załoŜenia słuŜyć miał zlokalizo-
waniu uszkodzeń mechanicznych linii po jednej z jego stron, sam zainicjował zniszczenia, 
które rozprzestrzeniły się w obu kierunkach. Kolejny słup odporowo-naroŜny 130 nie po-
wstrzymał kaskadowego zniszczenia słupów przelotowych, które zatrzymały się dopiero 
na słupie 136 (rys. 7).  
 DuŜą liczbę uszkodzeń słupów przelotowych serii S12 naleŜy kojarzyć z faktem, iŜ słupy 
tej serii zaprojektowane są na najlŜejsze z występujących w analizowanym rejonie przewody 
AFL-6×120 (5,05 N/m), dla których względny przyrost obciąŜenia sadzią był największy. 
Dodatkowo do uszkodzeń tych słupów przyczyniły się podwieszone światłowody (p. 7.7), 
w których takŜe względny przyrost obciąŜenia wywołanego sadzią był największy.  
 Znaczenie czynnika względnej wielkości przyrostu obciąŜenia sadzią uwidoczniło się 
w przypadku linii 400 kV. Są one projektowane na podwyŜszone wymagania wytrzymałościo-
we, co oznacza, Ŝe przyrosty obciąŜenia sadzią, które wystąpiły na tych liniach były względnie 
najmniejsze. Konsekwencją tego był brak uszkodzeń tych linii, mimo Ŝe biegły one w bezpo-
średniej bliskości innych linii, które uszkodzeń doznały.  
 Szczegółowy przegląd form zniszczeń i uszkodzeń słupów dokonany jest w kolejnych pod-
punktach. Ilościowy i jakościowy charakter zniszczeń, które wystąpiły w regionie szczecińskim 
ma swe źródło z jednej strony w samej koncepcji projektowania przypisującej róŜne role róŜnym 
rodzajom słupów, z drugiej zaś w szczególnym splocie okoliczności związanych z ekstremal-
nymi obciąŜeniami oraz obiektywnie uwarunkowaną nośnością poszczególnych słupów.  
 Zasady projektowania napowietrznych linii elektroenergetycznych – w tym ich podpór – są 
dobrze znane ([1], [2], [3], [8],). Współczesne stalowe konstrukcje wsporcze linii elektroener-
getycznych projektuje się na podstawie norm PN-90/B-03200 [9], PN-B-03205:1996 [15] 
oraz PN-EN-05100-1:1998 [14]. Linie, które uległy uszkodzeniu projektowane były w wię-
kszości w latach 70-tych, a więc kiedy obowiązywały ówczesne odpowiedniki wymienionych 
wyŜej norm ([10], [11], [12], [13]). 

7.2. Kaskadowe uszkodzenia słupów linii wysokiego napięcia 

 Konstrukcje wsporcze linii elektroenergetycznych są projektowane pod kątem daleko idą-
cej typizacji. Przewiduje ona występowanie kilku typów słupów, przy czym w realizacji domi-
nują słupy przelotowe. Są one projektowane na przeniesienie obciąŜeń pionowych oraz pozio-
mych prostopadłych do linii, nie jest natomiast ich zadaniem przenoszenie naciągu przewo-
dów, w szczególności naciągu niezrównowaŜonego w przypadku zerwania jednego lub kilku 
przewodów po jednej stronie. Konsekwencją takich załoŜeń projektowych jest nie tylko to, Ŝe 
słup przelotowy przy silnie niezrównowaŜonym naciągu przewodów moŜe ulec zniszczeniu, 
ale i to, Ŝe na prostych odcinkach linii, gdzie kolejno ustawionych jest kilka słupów przeloto-
wych, mogą one sekwencyjnie ulegać zniszczeniu na zasadzie efektu domina. Ten typ znisz-
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czenia fragmentu linii nazywa się zniszczeniem kaskadowym. W załoŜeniach projektowych 
wprowadza się ograniczenie zasięgu zniszczenia kaskadowego za pomocą tzw. słupów moc-
nych. NaleŜą do nich słupy odporowe, naroŜne, odporowo-naroŜne  i krańcowe.  
 W czasie blackout’u szczecińskiego doszło do dwóch przypadków zniszczeń kaskado-
wych. Na rys. 7 pokazano zasięg kaskadowego zniszczenia linii 220 kV Morzyczyn-Police 
obejmującego fragment od słupa 119 (M52ON100) do słupa 136 (M52ON150).  

119 (M52ON100)

120

121

122

123 (M52ON100)124

125

127

128

129

Święta Modrzewie

131 (M52ON150)

130

132

133

134

135
136 

POLICE

(M52ON150)

MORZYCZYN

N

- słupy odporowo-naroŜne
  zatrzymujące przebieg zniszczeń

- słupy odporowo-naroŜne przewrócone
  (strzałka pokazuje kierunek upadku)

- słupy przelotowe złamane
  (strzałka pokazuje kierunek złamania)

Ina

 
Rys. 7. Kaskadowe uszkodzenie sekcji 119÷136 linii 220 kV Morzyczyn-Police 

 Na rys. 8 pokazano zasięg kaskadowego zniszczenia dwutorowej linii 110 kV Morzy-
czyn-Łobez obejmującego odcinek od słupa 73 do 77 z przedłuŜeniem jednotorowym do słupa 
78s. Na uwagę zasługuje przebiegająca obok linia 400 kV, na której nie wystąpiły Ŝadne 
uszkodzenia.  
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78s

77   (OS24ON150+5)

76

75

74

73

73 74

Chociwel

MORZYCZYN
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(OS24ON150+5)    71

(OS24ON150+5)   72

linia dwutorowa
110 kV
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tor zimny
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- słupy mocne 
  przewrócone

- słupy przelotowe 
  złamane

- słupy mocne 
  złamane

Łęczyna

(S24P+2,5)   79

ŁOBEZ

(S24ON150+10)      78

N

- słupy mocne 

linia jednotorowa 
400 kV

 
Rys. 8. Kaskadowe zniszczenie odcinka 73÷78s linii 110 kV Morzyczyn-Łobez 

Widoki typowych sekwencji zniszczonych kaskadowo słupów przedstawiono na rys. 9 i 10.  

 
Rys. 9. Kaskadowe zniszczenie słupów przelotowych 124÷129 na linii 220 kV Morzyczyn-Police 
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Rys. 10. Kaskadowe zniszczenie słupów przelotowych 75÷73 na linii 110 kV Morzyczyn-Łobez. Z prawej strony 

widoczna linia 400 kV bez uszkodzeń [21] 

W uzupełnieniu pokazano na rys. 11 kaskadowe zniszczenie odcinka linii SN w pobliŜu Wolina. 

 
Rys. 11. Kaskadowe zniszczenie słupów linii 15 kV w okolicach Wolina [21] 

 Cechą charakterystyczną form zniszczeń kaskadowych, które wystąpiły w rejonie dotknię-
tym katastrofą była ich wysoka regularność. Świadczy to o tym, iŜ zniszczenia nastąpiły nie na 
skutek takich czynników losowych jak korozja konstrukcji albo kradzieŜe elementów kon-
strukcyjnych, a były wynikiem działania obciąŜenia, które przekroczyło przewidywaną nor-
mami wartości dla określonej metody projektowania. Regularność zniszczeń świadczy o właś-
ciwym sposobie projektowania, wykonania i utrzymania konstrukcji. Określone formy znisz-
czenia, które wystąpiły w wyniku ponadnormatywnych obciąŜeń mogą natomiast być wyko-
rzystane do ewentualnej zmiany koncepcji projektowania. Omówienie poszczególnych przy-
padków zniszczeń występujących na odcinkach zniszczonych kaskadowo znajduje się w ko-
lejnych podpunktach.  
 

7.3. Słupy zniszczone na skutek przewrócenia się 
 
 Spośród 41 uszkodzonych słupów trzy zostały przewrócone. Były to tzw. słupy mocne, 
a ich awaria skutkowała kaskadowymi efektami na dwóch liniach omówionych w p. 7.2.  
 Najmniej informacji zdołano zgromadzić na temat słupa 78s kończącego zimny tor linii 
110 kV Morzyczyn-Łobez. Stwierdzono jedynie, Ŝe słup został w duŜym pośpiechu usunięty, 
a jego fundamenty zostały zamienione na nowe. Był to słup typu KTn pełniący rolę słupa 
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krańcowego. Fragmenty słupa, które zdołano obejrzeć 10 dni po katastrofie nie wykazywały 
zauwaŜalnych ubytków korozyjnych. Przypuszczalną przyczyną przewrócenia się słupa, 
którego krawęŜniki na poziomie stóp fundamentowych miały rozstaw 3,3×3,3 m było zerwa-
nie krawęŜników mocujących nogi rozciągane w stopach fundamentowych.  
 NajpowaŜniejszym w skutkach przypadkiem było przewrócenie się słupa 123 linii 220 kV 
Morzyczyn-Police. Zainicjowało ono kaskadową reakcję rozchodzącą się w obu kierunkach jak 
pokazano na rys. 7. Uszkodzenia na kierunku Morzyczyn zatrzymane zostały na słupie odporo-
wo-naroŜnym 119, natomiast uszkodzenia na kierunku Police przedarły się przez słup odporo-
wo-naroŜny 130 i dotarły aŜ do słupa odporowo-naroŜnego 136. W opiniach towarzyszących 
opisowi i ocenie uszkodzeń konstrukcji wsporczych [21] dominuje przeświadczenie, Ŝe słup 123 
M52ON100±0 przewrócił się (rys. 12) na skutek wyrwania z gruntu fundamentów blokowych 
nóg rozciąganych (rys. 13). Teza ta nie została nigdzie udokumentowana obliczeniowo. 
Dopuścić naleŜy bardziej złoŜony mechanizm zniszczenia uwzględniający moŜliwość w pierw-
szej fazie wyboczenia przeciąŜonych nóg ściskanych, a dopiero w drugiej fazie – w wyniku 
zmiany połoŜenia osi obrotu niszczonej konstrukcji słupa, a w efekcie pojawienia się znacznych 
składowych poziomych – wystąpienia nie tyle wyrwania ile obrócenia się bloków fundamento-
wych nóg rozciąganych. Kierunek załamania się słupów przelotowych z obu stron słupa 123 
wskazuje, Ŝe napięcie przewodów po obu stronach słupa 123 spadło, w wyniku czego nie-
równomierne siły naciągu słupów przelotowych zaczęły łamać je kaskadowo w kierunkach na 
zewnątrz od słupa 123.   

 
Rys. 12. Przewrócony słup odporowo-naroŜny na stanowisku 123 linii 220 kV Morzyczyn-Police [21] 

 
Rys. 13. Obrócony blok fundamentowy nogi rozciąganej słupa 123 z rys. 12 
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 Istotnymi dla przewrócenia się słupa 123 są warunki gruntowe terenu, przez który przebie-
ga linia 220 kV Morzyczyn-Police. Teren ten naleŜy do równiny Odrzańsko-Zalewowej 
o przeciętnym wyniesieniu na uszkodzonym odcinku wynoszącym 0,00 m n.p.m. Teren jest 
płaski i podlega częstemu podtapianiu i zalewaniu na skutek występującej na Odrze cofki lub 
od wysokich stanów wód płynącej ok. 1 km na południe Iny, szczególnie w okresie roztopów 
wiosennych. Wierzchnią warstwę podłoŜa stanowią grunty organiczne występujące w postaci 
torfów. PoniŜej tej warstwy znajdują się mokre, luźne piaski humusowe z torfami. Są to 
grunty nienośne sięgające do ok. 2 m p.p.t. Bloki fundamentowe słupa 123 miały min. 2,40 m 
wysokości i opierały się na warstwie piasków drobnych nawodnionych. MiąŜszość tej 
warstwy wynosi ok. 10 m i sięga do następnej warstwy utworzonej przez glinę szarą.  
 Przypuszczalnie w momencie przewrócenia się słupa woda gruntowa przypowierzchniowa 
występowała w postaci swobodnego zwierciadła na powierzchni terenu. W kilka dni po prze-
wróceniu się słupa teren został dodatkowo zalany. MoŜna przyjąć, Ŝe w momencie katastrofy 
fundamenty znajdowały się w całości pod wodą. Omawiany przypadek wyraźnie ukazał znacze-
nie starannego doboru sposobu posadowienia, szczególnie słupów mocnych, w zaleŜności od 
warunków gruntowo-wodnych. Pokazał on takŜe, iŜ właściciel linii winien kontrolować, 
czy zrealizowany sposób posadowienia odpowiada zmieniającym się z upływem lat warunkom.  
 Osobnego komentarza wymaga przypadek przewrócenia się słupa nr 130 linii 220 kV 
Morzyczyn-Police. Jest to słup odporowo-naroŜny M52ON150 o kącie załomu 189,80 
grad = 170,82°. Mimo usilnych starań autorom referatu nie udało się do niego dotrzeć. 
Na podstawie szczątkowej dokumentacji fotograficznej, pewnych wypowiedzi oraz szkicu 
zamieszczonego w [21] trzeba zaakceptować, iŜ słup przewrócił się poprzecznie do kierunku 
linii na zewnątrz  kąta załomu. Wyniknęło to zapewne z niewielkiego kąta zmiany kierunku 
linii i trudnych do zidentyfikowania efektów dynamicznych towarzyszących kaskadowej 
awarii rozwijającej się od słupa 123.  
 

 
Rys. 14. Przewrócony na zewnątrz  kąta załomu słup 130 odprowo-naroŜny linii 220 kV Morzyczyn-Police [21] 

 Przewróceniom słupów mocnych towarzyszył cały szereg innych efektów jak np. zrywanie 
materiału kotew mocujących słup w fundamencie (3 przypadki) czy niewyjaśnione deformacje 
poprzeczników, jednak ich dyskusja wykracza poza zakres niniejszego referatu.  
 Wśród analizowanych czynników, które mogły mieć wpływ na nierównomierny rozkład sił 
naciągu przewodów rozwaŜano takŜe wpływ temperatury samych przewodów. Mógł on pro-
wadzić do nierównomiernego osadzania się śniegu szczególnie w przypadku linii z torem 
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nieobciąŜonym. ZauwaŜalne efekty termiczne występują, gdy obciąŜenie przewodu wynosi 
1,5 A/mm2. Analiza poboru mocy na poszczególnych liniach wykazała, Ŝe prądowe ob-
ciąŜenie przewodów było rzędu 0,1 A/mm2. Tym samym wykluczono czynnik termiczny jako 
potencjalną przyczynę uszkodzeń słupów wsporczych. Ostatecznie zatem za moŜliwe źródła 
nadmiernych obciąŜeń prowadzących do zniszczenia słupów uznano: 

– cięŜar sadzi wynikający z wyjątkowej grubości warstwy mokrego (cięŜkiego) śniegu 
osadzonego na przewodach; 

– zwiększone boczne parcie wiatru wynikające z wyjątkowo duŜej średnicy przewodów 
pokrytych sadzią;  

– niezrównowaŜenie sił poziomych naciągu przewodów wynikające z jednostronnego, 
gwałtownego odciąŜenia spowodowanego opadnięciem sadzi lub zerwaniem przewo-
dów spowodowanym np. upadkiem drzew. 

7.4. Słupy zniszczone na skutek złamania 

 Złamanie trzonu nastąpiło w 20 słupach, przy czym wyróŜniono następujące przypadki: 
a) kaskadowe złamania trzonów słupów przelotowych na kierunki osi linii 

Jest to zjawisko naturalne w momencie, gdy następuje zerwanie przewodów lub upadek 
słupa odporowo-naroŜnego. NiezrównowaŜony naciąg przewodów powoduje, Ŝe słupy 
przelotowe, które nie są projektowane na taką sytuację ulegają złamaniu. Miejsce złamania 
jest zaleŜne od sposobu zwymiarowania słupa. Ogromna powtarzalność schematu zniszcze-
nia, szczególnie dobrze widoczna na linii 220 kV Morzyczyn-Police, świadczy, Ŝe jest to 
zjawisko o charakterze systemowym. Korekta zachowania się słupów przelotowych 
w takiej sytuacji wymagałaby zmiany filozofii projektowania.  
Na rys. 15 pokazano typową postać zniszczenia słupa przelotowego na linii 220 kV 
Morzyczyn-Police. Ten typ zniszczenia wystąpił w 14 słupach.  

 
Rys. 15. Słup 128 sekcji odciągowej 123÷130 linii 220 kV Morzyczyn-Police jako typowy przykład zniszczenia 

kaskadowego słupa przelotowego serii M52 

Na rys. 16 pokazano typową postać zniszczenia słupa przelotowego na linii 110 kV 
Morzyczyn-Łobez. Ten typ zniszczenia wystąpił w czterech słupach.  
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Rys. 16. Słup 76 linii 110 kV Morzyczyn-Łobez jako typowy przykład zniszczenia kaskadowego słupa 

przelotowego serii OS24 [21] 

b) złamanie słupa odporowo-naroŜnego 
Jest to zjawisko rzadko występujące. Z załoŜenia słup odporowo-naroŜny jest słupem moc-
nym przeznaczonym do zatrzymania ewentualnego procesu zniszczenia. Złamanie słupa 77 
na linii 110 kV Morzyczyn-Łobez (rys. 17) przy braku zarejestrowania jakiś wad lub osła-
bień świadczy o wystąpieniu ekstremalnych obciąŜeń. W tym przypadku źródłem przeciąŜe-
nia był upadek słupa 78s prowadzący do wystąpienia niezrównowaŜonego skręcania.  

 
Rys. 17. Słup 77 linii 110 kV Morzyczyn-Łobez jako przypadek złamania słupa odporowo-naroŜnego serii OS24 [21] 

c) złamanie w płaszczyźnie prostopadłej do osi linii 
Zdarzenie takie nastąpiło w słupie 99 linii 110 kV (220 kV) Morzyczyn-Recław (rys. 18). 
Na tym odcinku jest to linia jednotorowa z płaskim pionowym układem przewodów. 
Umieszczenie płaszczyzny przewodów po jednej stronie osi słupa spowodowało, Ŝe przy 
ekstremalnych warunkach obciąŜenia przewodów śniegiem doszło do złamania w płasz-
czyźnie prostopadłej do osi linii.  
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Rys. 18. Złamany w płaszczyźnie prostopadłej do osi linii słup przelotowy 99 na linii 110 kV (o parametrach 

220 kV) Morzyczyn-Łobez 

7.5. Słupy uszkodzone w wyniku skręcania 

 Do efektu takiego dochodzi w przypadku zerwania przewodu w przęśle. NiezrównowaŜony 
naciąg na poprzeczniku powoduje, Ŝe pojawia się duŜy moment skręcający, który obracając 
trzon słupa moŜe doprowadzić do jego trwałych odkształceń. Do ciekawej sytuacji doszło 
w przęśle 157–156 linii 110 kV Recław-Goleniów. Przewód zerwał się w pobliŜu słupa 157. 
Krótki odcinek przewodu, który pozostał przy słupie 157 nie dał wystarczającego odporu i do-
szło do skręcenia trzonu słupa 157. Natomiast drugi odcinek, który pozostał połączony ze 
słupem 156 miał taką masę a tym samym bezwładność, Ŝe zdołał osłabić efekt niezrównowa-
Ŝonego obciąŜenia poprzecznika słupa 156 występującego od strony słupa 155 i uchronił trzon 
słupa 156 przed wystąpieniem trwałych deformacji. W przypadku katastrofy 7/8 kwietnia ten 
typ zniszczenia był o tyle z katastrofą powiązany, o ile cięŜki śnieg prowadził do bezpo-
średniego zrywania przewodów lub upadków drzew powodujących zerwania przewodów. 
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe niezrównowaŜone obciąŜenia poprzeczników mogą uszkodzić nie tylko 
trzon słupa ale takŜe same poprzeczniki.  

a)

   

b)

 
Rys. 19.  Wzajemnie przeciwnie skręcone trzony słupów 18 (rys. a) i 17 (rys. b) linii 110 kV Dąbie-EC Szczecin 

na skutek zerwania się przewodu L1w przęśle 17–18 [21] 
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 Klasyczny układ skręceń trzonów słupów serii S185 pokazano na rys. 19. Na rys. 19a 
pokazano słup 18, a na rys. 19b słup nr 17 linii 110 kV Dąbie-EC Szczecin. Na skutek upadku 
drzewa doszło do zerwania przewodu L1 w przęśle 17–18. W efekcie doszło do trwałych 
skręceń trzonów w kierunkach względem siebie przeciwnych.  

7.6. Uszkodzenia poprzeczników ze światłowodem 

 Rozwój telekomunikacji oraz Internetu prowadzi do konieczności stosowania skutecznych 
połączeń światłowodowych. Prowadzenie światłowodów na duŜe odległości pozwala na łą-
czenie sieci informatycznych, sieciowanie central telefonicznych oraz świadczenie innych 
usług telekomunikacyjnych. Do prowadzenie połączeń światłowodowych wykorzystywane 
są słupy wsporcze linii elektroenergetycznych. Światłowody podwieszane są do poprzeczni-
ków słupów. 
 Przykładowe dane kabla światłowodowego A-DF2Y(ZN)2Y stosowanego w przęsłach 
o rozpiętości 300 m na terenie objętym katastrofą: 

– średnica zewnętrzna    15,1 mm  
– cięŜar       1,8 N/m 
– moduł spręŜystości    88 GPa 
– maksymalny dopuszczalny naciąg roboczy    16,1 kN 
– maksymalne dopuszczalne napręŜenie robocze   571,1 MPa 
– zalecane napręŜenie robocze   241,5 MPa 
– graniczne napręŜenia wyjątkowe  747,6 MPa 

 Na rys. 20 pokazano inicjację procesu zniszczenia na skutek niewłaściwego zamocowania 
światłowodu. Światłowód jest bardzo lekki (1,8 N/m) w związku z czym projektanci dopuścili 
podwieszenie go w połowie długości jednego dolnego, ściskanego pręta poprzecznika między 
węzłami ustroju kratowego. Usytuowanie dolnego kątownika wprowadza tutaj efekt zginania 
ukośnego, a sztywne mocowanie uchwytu światłowodu do kątownika dodatkowo skręcanie. 
Opad w nocy 7/8 kwietnia doprowadził do takiego oblepienia światłowodów śniegiem, 
Ŝe wzrost składowej pionowej obciąŜenia moŜna szacować na poziomie 2000% w odniesieniu 
do cięŜaru własnego światłowodu i co najmniej 100% dla sadzi katastrofalnej. Złamanie pręta, 
na którym podwieszony był światłowód prowadziło w konsekwencji do zniszczenia całego 
poprzecznika. Słup z uszkodzonym poprzecznikiem pokazano na rys. 21.  

 
Rys. 20. Uszkodzenie poprzecznika słupa serii S12 na linii 110 kV na skutek niewłaściwego podwieszenia 

światłowodu po przeciąŜeniu ponadnormatywną sadzią 
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 Stosowany sposób podwieszania światłowodów naleŜy uznać za błędny. Punkty podwie-
szenia naleŜy umieszczać w węzłach kratownicy, a w przypadku obciąŜenia światłowodem 
prętów ściskanych jego cięŜar (a w konsekwencji istotny dla bezpieczeństwa cięŜar oblepiają-
cego śniegu) naleŜy rozłoŜyć na dwa dolne pręty poprzecznika. Najkorzystniej byłoby 
prowadzić światłowód w bezpośredniej bliskości trzonu słupa. 

 
Rys. 21. Złamanie poprzecznika słupa serii S12 na linii 110 kV zainicjowane zniszczeniem pręta 

z podwieszonym światłowodem 

7.7. Lokalne uszkodzenia słupów 

 Rozmaitego rodzaju drobniejsze uszkodzenia słupów świadczyły o ich przeciąŜeniach. Do tej 
kategorii uszkodzeń moŜna zaliczyć deformacje poprzeczników i lokalne wyboczenia prętów 
w trzonach słupów skręcanych.  

 
Rys. 22. Wyboczone krzyŜulce słupa odporowo-naroŜnego, który zatrzymał postęp katastrofy kaskadowej 
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Słupy mocne na odcinkach awarii kaskadowych musiały powstrzymać zasięg zniszczeń 
podlegając takŜe przeciąŜeniom. Na rys. 22 pokazano wyboczone pręty słupa M52ON100 na 
stanowisku 119 zamykającym zniszczony kaskadowo fragment linii 220 kV pokazanej na rys. 
7. W słupie tym dodatkowo odnotowano przesunięcia fundamentów. 

8. Stan techniczny uszkodzonych słupów 

 Przeglądu stanu technicznego słupów dokonano w czwartym tygodniu po katastrofie. 
Część słupów była usunięta, część wymieniona w całości lub we fragmentach na nowe, część 
w dalszym ciągu była niedostępna na skutek zalania terenu. Oględziny słupów uszkodzonych 
lub sąsiednich obejmowały: 

– stan konstrukcji stalowej, 
– stan fundamentów, 
– stan powłok antykorozyjnych, 
– stan łączników. 

 NaleŜy uznać, iŜ istniejące powłoki antykorozyjne zabezpieczały konstrukcje w stopniu co naj-
mniej dostatecznym. Dokonane pomiary grubości powłok oraz przegląd stanu technicznego słu-
pów, które uległy uszkodzeniu pozwalają w sposób jednoznaczny wyeliminować korozję i powo-
dowane przez nią osłabienia przekrojów jako ewentualną przyczynę uszkodzeń. Nie oznacza to, 
Ŝe problem właściwego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji nie istnieje. Stan powłok, 
zwłaszcza cynkowych, jest stosowny do wieku linii. Wybór strategii dalszego utrzymania istnieją-
cych, mających po kilkadziesiąt lat linii jest wyborem złoŜonym, wymagającym rozwaŜenia wielu 
kwestii w tym takŜe kwestii zabezpieczeń antykorozyjnych. 
 Osobnym zjawiskiem jest zjawisko kradzieŜy mocowanych na śruby elementów skratowań 
słupów. Rzeczywiście, ślady i skutki takich kradzieŜy zauwaŜono. Jednocześnie w Ŝadnym 
z obserwowanych i analizowanych przypadków nie postawiono tezy, Ŝe przyczyną awarii 
słupa były uszkodzenia spowodowane kradzieŜą elementów.  

9. Aspekty prawne 

9.1 Konstrukcje wsporcze linii elektroenergetycznych a prawo budowlane 

 W protokole [21] wskazuje się, iŜ eksploatacja urządzeń infrastruktury energetycznej pro-
wadzona jest na podstawie m. in. Prawa Budowlanego [5]. Z dalszego tekstu nie wynika 
jednak, czy słupy wsporcze linii energetycznych wysokich napięć traktowane są jako obiekty 
budowlane w rozumieniu prawa budowlanego.  
 Pojęcie obiektu budowlanego naleŜy do podstawowych pojęć w dziedzinie budownictwa 
[6]. Na podstawie cech wymienionych w [5] słupy wsporcze linii energetycznych wysokich 
napięć naleŜy uznać za obiekty budowlane. Stanowią one całość techniczno-uŜytkową 
o określonej funkcji, poddane są działaniu obciąŜeń, które muszą bezpiecznie przenieść 
i przekazać na grunt, z którym są w sposób trwały związane. Podlegają określonym m. in. 
przez normy z dziedziny budownictwa (B) przepisom dotyczącym projektowania, wznosze-
nia, utrzymania i rozbiórki. Wprawdzie w Art. 3 Prawa Budowlanego nie wymienia się 
explicite słupów wsporczych linii energetycznych, jednak w p. 3 jako przykład budowli 
(pojęcie węŜsze w stosunku do obiektu budowlanego) wymienia się m. in. wolno stojące ma-
szty antenowe, które pod wieloma względami posiadają cechy podobne do cech słupów 
wsporczych. Z kolei artykuł 2 Prawa Budowlanego nie dokonuje wyłączenia podpór linii 
elektroenergetycznych [15] z przepisów tejŜe ustawy w odróŜnieniu od obiektów podlega-
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jących prawu geologicznemu, górniczemu, wodnemu czy o ochronie dóbr kultury. Zatem 
słupy wsporcze linii elektroenergetycznych traktować naleŜy jako obiekty budowlane będące 
budowlami (w odróŜnieniu od budynków i obiektów małej architektury, które są takŜe obiek-
tami budowlanymi). Konsekwencją tego ustalenia jest fakt podlegania w pełnym zakresie 
przepisom prawa budowlanego [5].  
 W szczególności w rozdziale 7 [5] wyjaśnione jest pojęcie katastrofy budowlanej oraz 
przedstawione są wszystkie związane z tym zdarzeniem procedury. Podana w art. 73 ust. 1 
definicja katastrofy budowlanej ma charakter bardzo ogólny, co w konsekwencji pozwala 
uznać, Ŝe gwałtowne, niezamierzone zniszczenia słupów wsporczych linii elektroenergetycz-
nych, jakie miały miejsce w nocy 7/8 kwietnia wypełniły wszystkie znamiona katastrofy budo-
wlanej. W rezultacie tej sytuacji winny być zastosowane postanowienia artykułu 75 ustawy, 
który przewiduje m. in. powiadomienie o katastrofie właściwego organu. Powiadomienie 
takie nie zostało dokonane. Obowiązek powiadomienia o katastrofie budowlanej spoczywa na 
właścicielu obiektu.  
 NaleŜy przyznać, Ŝe właściciele linii elektroenergetycznych wypełniali inne obowiązki 
takŜe wynikające z art. 75 ustawy, w szczególności dąŜąc w pierwszej kolejności do przywró-
cenia funkcjonowania uszkodzonych linii. Zaniedbano jednak wyartykułowany w art. 75 ust. 1 
pkt 2 obowiązek zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmianami uniemoŜliwiającymi 
przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej.  
 MoŜna przypuszczać, Ŝe zasygnalizowana powyŜej sytuacja wynika z utrwalonej od dzie-
sięcioleci praktyki, która nadaje priorytet działaniom przywracającym funkcjonowanie sieci 
kosztem m. in. usuwania uszkodzonych elementów, które w tych działaniach przeszkadzają. 
Nie sposób jednak nie zauwaŜyć, Ŝe naruszenie ustawowego obowiązku powiadomienia 
o katastrofie budowlanej mogło wyniknąć z braku terytorialnego powiązania właścicieli sieci 
z właściwym dla obszaru przebiegu linii organem.  

9.2. Ograniczona egzekucja prawa budowlanego w blackouc’ie szczecińskim 

 Jednym z najwaŜniejszych zadań nadzoru budowlanego jest zapobieganie katastrofom 
i awariom budowlanym m. in. poprzez precyzyjne gromadzenie informacji o warunkach, 
w jakich do takich zadań doszło. Stosowane rozwiązania konstrukcyjne są zawsze wynikiem 
kompromisu między ekonomiczno-technicznymi moŜliwościami społeczeństwa, a oczekiwa-
nym poziomem bezpieczeństwa. KaŜdy przypadek blackout’u wyraźnie uzmysławia, Ŝe bez-
pieczeństwo dotyczy wymiaru o wiele szerszego, niŜ czysto technicznie rozumiana integral-
ność systemu. Ta szczególnie silna dysproporcja między skalą (w tym głównie finansową) 
uszkodzeń technicznych, a skalą skutków społecznych, jakie występują przy blackout’ach 
nakazuje w sposób wyjątkowo staranny podchodzić do problemu gromadzenia danych o ich 
przyczynach, w tym takŜe przyczynach konstrukcyjno-budowlanych. Autorzy niniejszego 
referatu uwaŜają za swój obowiązek podzielenia się spostrzeŜeniami, które stały się ich 
udziałem podczas prac związanych z próbą ogarnięcia konstrukcyjnych aspektów katastrofy. 
Nie negując w najmniejszym stopniu bezwzględnego priorytetu przywrócenia zasilania 
w energię elektryczną, nie sposób było nie zauwaŜyć licznych luk systemowych, które dopro-
wadziły do utraty wielu cennych danych charakteryzujących zaistniała katastrofę. Podany 
poniŜej wykaz uchybień ma charakter niehierarchiczny, a jego systematyzacja wymagałaby 
osobnego rozwaŜenie. Za istotne uchybienia naleŜy uznać: 

• niepowiadomienie terytorialnie właściwego organu nadzoru budowlanego o katastrofie 
budowlanej; 
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• utratę bezpośrednich i pośrednich danych, na podstawie których z duŜa dozą prawdopo-
dobieństwa moŜliwe byłoby ustalenie rzeczywistych obciąŜeń przewodów sadzią na 
liniach, na których doszło do uszkodzenia lub zniszczenia konstrukcji wsporczych; 

• brak natychmiastowego zinwentaryzowania uszkodzeń (miejsca i liczba zerwanych 
przewodów, kierunek przewracania się lub łamania słupów, stan fundamentów, kom-
pletność i stan techniczny uszkodzonych słupów, parametry przewróconych na linie 
drzew, czynnik inicjujący katastrofę kaskadową); 

• niedostępność dokumentacji technicznej uszkodzonych słupów (czy i gdzie powinna się 
znajdować dokumentacja konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznych: nadzór 
budowlany, właściciel linii, terytorialnie właściwy rejon energetyczny, biuro projektów?); 

• sztuczny system własności sieci przesyłowych niewiąŜący terytorialnie właściciela 
z siecią, co w istotny sposób utrudnia egzekwowanie zobowiązań spoczywających na 
właścicielu obiektu budowlanego (np. udostępnienie obiektu do kontroli, udostępnienie 
dokumentacji, przeprowadzenie przeglądu stanu technicznego – wykonywano je m. in. 
z lecącego helikoptera); 

• brak moŜliwości dotarcia do wszystkich słupów (jeszcze miesiąc po katastrofie niektóre 
słupy były niedostępne na skutek zalania terenu – działo się to w odległości 1 km od 
administracyjnych granic Szczecina). 

Wnioski 

 Podstawowe wnioski wynikające z blackout’u szczecińskiego dla działań w obszarze przy-
naleŜnym budownictwu są następujące: 
1. naleŜy zweryfikować zasady przyjmowania obciąŜeń od sadzi i wiatru działających 

na przewody a w konsekwencji na konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroener-
getycznych, w tym takŜe dla podwieszonych na nich linii światłowodowych; 

2. ściśle określić zasady postępowania słuŜb dyspozytorskich operatorów sieci przesyłowych 
i słuŜb nadzoru budowlanego w warunkach wystąpienia katastrofy konstrukcji wsporczych; 

3. wprowadzić przepisy rozstrzygające o prawach i zobowiązaniach stron w przypadku linii 
elektroenergetycznych prowadzonych przez tereny naraŜone na zalewanie i inne nieko-
rzystnej zjawiska związane z gospodarką wodno-melioracyjną. W szczególności waŜne jest 
takŜe określenie zasad posadowienia słupów na terenach zagroŜonych zalewaniem; 

4. waŜnym dla ilościowej oceny zjawisk, które doprowadziły do uszkodzenia lub zniszczenia 
konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych jest łatwy dostęp 
do dokumentacji projektowej i powykonawczej istniejących konstrukcji. NaleŜy zobowią-
zać operatorów sieci do posiadania w archiwach oddziałów terenowych kompletnej doku-
mentacji słupów występujących na danym obszarze; 

5. naleŜy zmienić sposób podwieszania światłowodów do poprzeczników słupów elektro-
energetycznych. 
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