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1. Wprowadzenie 

Program NapLin wspomaga obliczanie zwisów, odległości i naprężeń przewodów 

napowietrznych linii elektroenergetycznych (niskich, średnich oraz wysokich napięć) 

z zaawansowanym modelowaniem i wizualizacją przeszkód terenowych w zakresie 

temperatur od -25°C do 80°C co 1°C. 

Program służy m.in. do: 

1. Szybkiego obliczania zwisów, odległości, naprężeń i długości przewodów 

napowietrznych linii elektroenergetycznych (nN, SN i WN). 

2. Efektywnego opracowywania dokumentacji projektowej: 

 eksport profili podłużnych do formatu DXF, 

 import danych z programu Excel (np. import danych geodezyjnych przęseł), 

 eksport raportów, danych, obliczeń i wykresów do programów Excel i Word, 

oraz do jej szybkiej weryfikacji. 

3. Generowanie tablic: zwisów i naprężeń ([f/σ], w tym co 5°C) oraz długości, zwisów, 

naprężeń i naciągów ([L,σ,f,N]), montażowych dla przęsła i sekcji z przeprężeniem 

przewodu temperaturowym i procentowym, z eksportem do Excela. 

4. Regulacji zwisów przewodów w przęśle i sekcji z eksportem do Excela. 

Zalety programu NapLin: 

 łatwy i funkcjonalny eksport profili podłużnych do plików DXF, 

 możliwość zapisu profili (wykresów) jako plików: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF, 
 możliwość uwzględniania i analizy odkształceń pełzania (wg IEC), 

 zwiększenie bezpieczeństwa obliczeń poprzez dodatkowy zwis (współczynnik), 

 analiza przeszkód terenowych na wykresie przęsła, 

 eksport tablic, tabel i obliczeń do programów Excel i Word, 
 generowanie raportów z wynikami obliczeń, które można wydrukować lub 

zapisać w postaci plików XLS, RTF i DOC, 

 łatwość archiwizacji projektów poprzez automatyczne nadawanie nazw, 
 dodawanie stopni obostrzeń, informacji o funkcji przewodu lub fazie, 

 szybkie wprowadzanie nowych rekordów do bazy przewodów i światłowodów 

przez kopiowanie i modyfikacje istniejących,  
 eksport i import bazy przewodów i światłowodów, 

 duża funkcjonalność oraz dokładność i szybkość obliczeń, 

 intuicyjna obsługa programu. 

Przeznaczenie oprogramowania NapLin: 

 spółki dystrybucyjne: wydziały wysokich napięć, majątku sieciowego  
i rejony energetyczne, 

 biura projektowe, projektanci linii napowietrznych i światłowodowych, 

 zakłady instalacji i wykonawstwa sieci elektroenergetycznych, 

 producenci i dystrybutorzy przewodów energetycznych, 
 inżynierowie, projektanci, architekci i inni profesjonaliści, 

 kierunki studiów: elektrotechnika, elektroenergetyka, energetyka, inżynieria 

materiałowa, metalurgia itp. 
 

Opis instalacji oprogramowania, aktywacji programu oraz podstawowych wymagań 

systemowych znajduje się w pliku „NapLin-Instalacja-aktywacja.pdf” lub na stronie 

https://informs.pl/pdf/NapLin-Instalacja-aktywacja.pdf. 

Specyfikacja programu, cel i przeznaczenie, parametry techniczne, użytkowe (funkcjonalne) 

i jakościowe programu znajdują się w pliku „NapLin-Opis-specyfikacja.pdf lub na stronie 

https://informs.pl/pdf/NapLin-Opis-specyfikacja.pdf.  
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2.  Zmiany w wersji 2.0 w porównaniu do 1.2  

 

1. Dodano eksport profili podłużnych do plików DXF (m.in. 14 warstw, skalowanie itd.). 

2. Dodano program do obliczeń skracania przewodów w przęśle i sekcji (regulacja 

zwisów). 

3. Opracowano nowy interfejs graficzny profili podłużnych, który umożliwia m.in. 

kreślenie: 

3.1. Zwisu f(a/2) w połowie rozpiętości przęsła*. 

3.2. Najniżej położonego punktu (rzędnej) zwisu*. 

3.3. Najmniejszej odległości pionowej wyznaczanej od poziomu terenu*. 

* – z automatycznym obliczaniem, wskazywaniem (lub ukrywaniem) punktów na 

profilu. 

3.4. Odległości pionowych lub rzędnych przewodu. 

3.5. Regulowanych zmian wysokości zawieszenia przewodów. 

3.6. Selektywne danych terenu, odległości i zwisów na profilu. 

3.7. Linii nad budynkami i przeszkodami. 

3.8. Odległości z automatycznym wyborem punktu o tym samym metrażu z wyższą 

rzędną (ograniczenie ludzkich pomyłek opisu).  

3.9. Z przesuwaniem w poziomie opisów słupów. 

3.10. Dodatkowych informacji w punktach wykresu. 

3.11. Z obliczaniem naprężenia obliczeniowego na podstawie rozpiętości przełomowej 

dla: rozpiętości podprzełomowych (a<ap) naprężeń wywołanych przez mróz  

(σ-25°C), rozpiętości nadprzełomowych (a>ap) naprężeń wywołanych przez sadź 

(σ-5°Csn). 

3.12. Profilu na całym formularzu i ekranie monitora. 

3.13. Dodano możliwość eksportu grafiki do plików DXF, GIF, PNG, TIFF. 

3.14. Dodano możliwość kopiowania grafiki do schowka. 

3.15. Dodano nowe parametry wyglądu profili linii, ustawienia proporcji osi X do Y. 

4. Dodano tablicę naprężeń i zwisów [σ/f] 5°C w funkcji rozpiętości przęsła 5÷1000 m, 

w przedziałach co 5°C oraz dla sadzi sn i sk, z krokiem od 1÷100 m, dla parametrów 

analizowanego przęsła. 

5. Usprawniono tablicę naprężeń i zwisów [σ/f] skróconą (z większymi przedziałami 

temperatur). 

6. Usprawniono tablicę długości, zwisów, naprężeń i naciągów [L,f,σ,N] w funkcji 

temperatury w przedziałach co 5°C oraz dla sadzi sn i sk, dla parametrów i rozpiętości 

analizowanego przęsła. 

7. Zmieniono i usprawniono główny interfejs graficzny. 

8. Zwiększono precyzję obliczeń dla przęseł płaskich. 

9. Dodano obliczenia dla przęseł pochyłych. 

10.Zwiększono precyzję obliczeń długości przewodu. 

11.Dodano obliczenia automatyczne (ułatwienie do wprowadzania danych). 
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12.Dodano nowe parametry: 

12.1. Obostrzenie, tj. stopnie obostrzenia: brak, 0°, 1°, 2° i 3°. 

12.2. Odkształcenie pełzania (wartości dopuszczalna odkształcenia pełzania  

10-letniego wg IEC), obliczenia możliwe w zakresie (0÷0,9‰). 

12.3. Dodatkowy zwis (współczynnik bezpieczeństwa) w zakresie 0÷50% zwisu. 

13.Zwiększono zakres informacji o funkcji przewodu lub fazie: roboczy, odgromowy, 

 fazy L1, L2 i L3. 

14.Dodano obliczenia: rozpiętości przełomowej, spadu (b) i stosunku b/a. 

15.Zwiększono maksymalną rozpiętość przęseł (płaskich i pochyłych) z 600 do 999 m.  

16.Usprawniono funkcję Wstaw zwis w środku przęsła a/2. 

17.Zwiększono możliwość opisu projektu i słupów. 

18.Dodano zamianę danych słupów i zerowanie (szybsze wprowadzanie danych). 

19.Dodano ukrywanie wierszy i kolumn (dowolnej, obliczeń oraz sn i sk). 

20.Usprawniono eksport do programów Word i Excel. 

21.Usprawniono czytelność generowanych i eksportowanych tablic, tabel i raportów. 

22.Usprawniono inteligentne tworzenie nazw raportów zawierających parametry. 

23.Dodano opcjonalny znacznik daty do zapisywanych plików graficznych i DXF. 

24.Zmieniono jednostki w bazie przewodów na bardziej funkcjonalne i ułatwiające 

wpisywanie danych. 

25.Dodano światłowody do bazy danych. 

26.Zwiększono liczbę przewodów i światłowodów w bazie (ponad 250). 

27.Dodano bezpośredni podgląd parametrów wybranego przewodu lub światłowodu. 

28.Dodano algorytmy sprawdzające poprawność wpisywanych danych. 

29.Usprawniono i dodano nowe skróty klawiaturowe. 

30.Zaimplementowano nowe algorytmy obliczeniowe. 

31.Zmieniono obliczenia równań stanu za pomocą krzywej parabolicznej  

(z algorytmu przybliżonego RS1 na dokładny RS2 z optymalizacją obliczeń). 

32.Zmieniono obliczenia długości przewodu (z algorytmu przybliżonego L1 na dokładny  

L2 z optymalizacją obliczeń). 

33.Zwiększono szybkość działania. 
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3. Zmiany w wersji 2.5 w porównaniu do 2.0 

 

1. Dodano tablice montażowe [σ/f] dla sekcji z przeprężeniem przewodu 

temperaturowym i procentowym w zakresie temperatur -5°C do 40°C co 5°C. 

2. Dla tablicy montażowej [σ/f] dodano okno edycji sekcji (wczytywania,  importu 

i eksportu przęseł). 

3. Dodano tablicę montażową [L,f,σ,N] dla przęsła z przeprężeniem przewodu 

temperaturowym i procentowym w zakresie temperatur -5°C do 40°C co 5°C. 

4. W tablicy montażowej przęsła [L,f,σ,N] dodano EDS (naprężenie codzienne  

– największe naprężenie występujące w przewodzie linii, gdy temperatura przewodu 

wynosi +10°C). 

5. Dodano eksport i import danych tabeli opisu przęsła („Opis i analiza dla temperatury 

obliczeniowej…”) z/do programu Excel. 

6. Dodano eksport danych do programu Excel dla: 

6.1. Danych wejściowych. 

6.2. Obliczeń zwisów i naprężeń. 

7. Dodano przycisk wyboru eksportu danych do programu Excel: 

7.1. Nowy arkusz (eksport do nowego arkusza). 

7.2. Nowy skoroszyt (eksport do nowego skoroszytu). 

8. Dodano automatyczne otwieranie Excela, podczas eksportu/importu, jeżeli Excel jest 

zamknięty. 

9. Dodano wybór jednostki tablicy zwisów i naprężeń: [MPa] lub [kG/mm²]. 

10.Usprawniono i dodano nowe skróty klawiaturowe. 

11.Uporządkowano i uproszczono nazewnictwo tablic. 

12.Dodano możliwość otwierania i zamykania wszystkich tablic. 

13.Zwiększono czytelność generowanych i eksportowanych tablic, tabel i raportów. 

14.W głównym formularzu programu dodano informację o przyjętym naprężeniu (σ-25°C 

lub σ-5°Csn) oraz wartość dodatkową naprężenia w [kG/mm²], po najechaniu myszą 

na „naprężenie obliczeniowe”. 

15.W interfejsie graficznym profili podłużnych dodano: 

15.1. W opisie przęsła informację o przyjętym naprężeniu (σ-25°C lub σ-5°Csn) oraz 

wartość dodatkową naprężenia w [kG/mm²]. 

15.2. Szerszy zakres ustawiania wielkości czcionki tytułu (0÷12).  

15.3. Możliwość ukrywania tytułu (wartość 0 czcionki tytułu ukrywa tytuł).  

16.Dodano przycisk eksportu grafiki profilu do programu Excel w miejsce kursora. 

17.W bazie danych przewodów i światłowodów dodano możliwość: 

17.1. Importu baz danych z wersji poprzednich podczas pierwszego uruchomienia 

programu. 

17.2. Eksportu bazy. 

17.3. Importu bazy. 
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18. W tablicach naprężeń i zwisów [σ/f] (skróconej i co 5°C): 

18.1. Zaimplementowano nowy algorytm obliczeniowy dla krótkich przęseł. 

18.2. Usprawniono ustalanie zakresu tworzonych tablic. 

18.3. Opracowano nowe wartości domyślne zakresu tworzonych tablic. 

18.4. Dodano przekazywanie danych zakresu tworzonej tablicy pomiędzy tablicami. 

19.W regulacji zwisów przewodów w przęśle i sekcji poprawiono funkcjonalność 

i czytelność. 

20.Usprawniono eksport do programu Word. 

21.Zaktualizowano i poszerzono opisy dostępnych funkcji. 

22.Zwiększono szybkość działania programu. 

 

 
 

 

4. Metodyka obliczeń 

W programie NapLin zostały zastosowane metody obliczeń oparte na równaniach 

stanu, a algorytmy obliczeniowe opracowano na podstawie norm  
PN-E-05100 1:1998 PN-E-05100-1, PN-E-05100 1:1998 PN-E-05100-2 i N SEP-E-003. 

 

5. Podstawy obsługi programu i uruchamianie 

Obsługa programu jest analogiczna do obsługi innych programów działających pod 
kontrolą systemów operacyjnych MS Windows, dlatego też praca z nim nie powinna 

przysporzyć żadnych trudności. 

Programu uruchamiany jest za pomocą pliku „NapLin.exe” z miejsca instalacji programu 

lub ze skrótu  umieszczonego na pulpicie. 

 
Jeśli podczas instalacji zaznaczona została opcja „Skrót w menu start” można uruchomić 

program „Start -> Programy -> INFORMS -> NapLin DXF 2.5 -> NapLin.exe”. 

 
Istnieje możliwość uruchomienia programu poprzez dwukrotne kliknięcie na plik 

z rozszerzeniem „.napl”. 
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6. Ekran roboczy programu 

Ekran roboczy programu to główne okno programu, które umożliwia wprowadzanie 

danych wejściowych projektów, zarządzanie projektami, obliczenia oraz przechodzenie do 

kolejnych okien programu. 

 
Rysunek 6.1. Ekran roboczy programu 

 

 

 

 

7. Menu główne 
 

Najczęściej używane funkcje menu zostały wyeksponowane jako łatwo dostępne 

przyciski, znacznie ułatwiające pracę z programem. 

 
Rysunek 7.1. Główne menu i przyciski 
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Plik (Alt+P) 

Nowy (Ctrl+N) 

Zamknięcie bieżącego i otwarcie nowego projektu. 

Zapisując nowy projekt automatycznie zostanie 

zaproponowane utworzenie katalogu o nazwie 

projektu ułatwiając zarządzanie projektami. 

Otwórz (Ctrl+O) 

Zamknięcie bieżącego i otwarcie innego projektu 

zapisanego w pliku z rozszerzeniem „.napl”. 

 
Zapisz (Ctrl+S) 

Zapisanie wprowadzanych zmian. 

 
Zapisz jako (Ctrl+A) 
Zapisanie projektu do pliku pod inną nazwą niż 

dotychczasowa w katalogu projektu lub w innej 

lokalizacji. 

Domyślna lokalizacja: 
„Dokumenty\INFORMS\NapLin\...”. 

 
 
 

Zamknij program (ESCAPE, Alt+F4) 

Wyjście z programu z formularza głównego programu 

(automatycznie zamyka wszystkie otwarte okna 
programu). 

 

 

 

Obliczenia (Alt+O) 
 

Oblicz (Alt+O, F5) 

Umożliwia przeliczenie wprowadzonych wartości bez 

zapisu do pliku. Dla grup: [Dane wejściowe] i [Słupy] 
można wyłączyć tryb obliczeń automatycznych do 

wprowadzania danych. 

Konieczność przeliczenia projektu jest sygnalizowana. 
 

 

Funkcja dodatkowo dostępna jest pod prawym 

przyciskiem myszy okna głównego programu i tabel. 
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Profil linii i raport (Alt+P, F6) 

Umożliwia wyświetlenie profilu (wykresu) przęsła 

z możliwością wykonania raportu i eksportu do plików 

DXF. Automatycznie aktualizuje wprowadzone 

zmiany. 

 
Funkcja dodatkowo dostępna jest pod prawym 

przyciskiem myszy okna głównego programu i tabel. 
 

 

 

 

Baza przewodów (Alt+B) 

Baza przewodów i światłowodów (Alt+B, F4) 

Umożliwia wybór przewodu lub światłowodu z bazy 

oraz edycję (kopiowanie, usuwanie). 

 

Wybrany przewód (Alt+W) 

Umożliwia wyświetlenie informacji o parametrach 

przewodu lub światłowodu wybranego z bazy. 

 

 
 

Eksport bazy 

Umożliwia eksport bazy przewodów i światłowodów. 

 

Import bazy  

Umożliwia import bazy przewodów i światłowodów. 
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Tablice (Alt+T) 

Tablice zwisów i naprężeń [f/σ] (Alt+Z, F7) 

Wyświetla tablicę zwisów i naprężeń skróconą: 

 
 

Tablice zwisów i naprężeń [f/σ] 5C° (Alt+5, F8) 
Wyświetla tablicę zwisów i naprężeń z krokiem 5°C: 

 
 

Tablica przęsła [L,σ,f,N] (Alt+L, F9) 
Wyświetla tablicę długości, zwisów, naprężeń 

i naciągów: 
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Tablice montażowe przęsła [L,f,σ,N] m. przęsło  

(Alt+P, F10) 

Wyświetla dla przęsła tablice montażowe długości, 
zwisów, naprężeń i naciągów od -5°C do 40°C. 

 
 
Tablice montażowe sekcji [f/σ] m. sekcja  

(Alt+S, F11) 

Wyświetla dla sekcji tablice montażowe zwisów 
i naprężeń od -5°C do 40°C. 

 
 

Wprowadzanie przęseł do sekcji 

 

 
 

Otwórz wszystkie tablice (Alt+O) 

Otwiera wszystkie tablice. 
 

Zamknij wszystkie tablice (Alt+W) 

Zamyka wszystkie otwarte tablice. 
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Regulacja zwisów (Alt+S, F12) 

Oblicza skracanie (wydłużanie) przewodu, długość 

i naprężenie w przęśle i sekcji, dla pomiarów w dowolnym 

miejscu przęsła, zadanych zwisów lub odległości pionowych 

w temperaturze montażu. 
 

 

Pomoc (Alt+C) 
Pomoc (F1) 

Otwiera plik PDF z pomocą programu (niniejszy 

dokument). 
 

Instalacja i aktywacja 

Otwiera plik PDF opisujący proces instalacji programu 

oraz rejestrację i aktywację programu. 
 

Opis i specyfikacja 

Otwiera plik PDF opisujący specyfikację programu, cel 
i przeznaczenie, parametry techniczne, użytkowe 

(funkcjonalne) i jakościowe programu. 

 
Projektowanie (reklama) 

Otwiera plik PDF reklamowy programu. 

 

Licencja (rejestruj i aktywuj) 
Otwiera okno licencji programu. Umożliwia 

zarejestrowanie (wysłanie) numeru licencji oraz 

aktywację otrzymanego kodu za pomocą przycisków: 

 

 
Zmniejsz czcionkę 

Umożliwia zmniejszenie czcionki programu, w tym 

tabel. 

 
Zwiększ czcionkę 

Umożliwia zwiększenie czcionki programu, w tym tabel. 

 
NapLin - informacje 

Otwiera okno z podstawowymi informacjami 

o programie. 
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8. Wprowadzanie danych 
 

Dane wprowadza się przy użyciu klawiatury i/lub myszki. Do przejścia do następnego 

pola lub przycisku służy klawisz TAB, a do poprzedniego Shift+TAB.  

Przyjęto, jako generalną zasadę, że pola koloru białego są przeznaczone do 

wprowadzania danych, a zakolorowane są polami obliczeń. 

Obszar wprowadzania danych przedstawiono poniżej. 

 

 
Rysunek 8.1. Wprowadzanie danych 
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Dane do Excela – umożliwia wstawianie danych 

projektu do aktywnego arkusza Excela w miejscu 

kursora. 

 
Dane do Worda (tekst) – umożliwia wstawianie 

danych projektu do aktywnego dokumentu Worda 

w miejscu kursora. 

 
Wybrany przewód – umożliwia wyświetlenie 

informacji o parametrach przewodu lub światłowodu 

wybranego z bazy. 

Typ przewodu musi jednoznacznie określać przewód 

lub światłowód.  

Powinien zawierać dodatkowy znacznik 

np. producenta, normy lub wg uznania.  

W bazie użyto znaczników m.in.: A i B oraz 

producentów. A i B oznaczają dwa zestawy danych 

przewodów różnych producentów 

 
 

 
 

 

 

Dane wejściowe: 

Projekt – nazwa projektu oraz domyślna nazwa dla 

katalogu nowego projektu. 

Przewód roboczy – informacja dodatkowa o funkcji 

przewodu (tak/nie). 

Funkcja przewodu (faza) – umożliwia 

wykorzystanie informacji o funkcji przewodu lub fazie: 

 roboczy, 

 faza L1, 

 faza L2, 

 faza L3, 

 odgromowy. 

 

Typ przewodu – typ przewodu lub światłowodu 

wybierany z listy rozwijanej lub z bazy przewodów. 

Umożliwia wyświetlenie informacji o parametrach 

przewodu po kliknięciu w opis „Typ przewodu:”. 

Typ przewodu musi jednoznacznie określać przewód. 

Powinien zawierać dodatkowy znacznik  

np. producenta, normy lub wg uznania. W bazie użyto 

znaczników m.in.: A i B oraz producentów. 

 
 

https://informs.pl/oprogramowanie/program-naplin-zwisy-naprezenia-odleglosci-przewodow-dla-projektantow
https://informs.pl/oprogramowanie/program-naplin-zwisy-naprezenia-odleglosci-przewodow-dla-projektantow
https://informs.pl/naplin/
https://informs.pl/


Instrukcja obsługi programu NapLin DXF 2.5 

 

NapLin DXF 2.5 - zwisy, odległości i naprężenia przewodów 

napowietrznych linii elektroenergetycznych    str. 16 
 

¡NFRMS.pL 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Strefa klimatyczna – określony w normie obszar 

kraju, charakteryzujący się podobną intensywnością 

zjawisk atmosferycznych: 

 S I – teren nizinny i nadmorski, 

 S II – teren górski, 

 S Ia – teren nizinny i nadmorski ze zwiększoną 

sadzią, 

 S IIa – teren górski ze zwiększoną sadzią. 

Sadź – osad śniegu, szronu lub lodu występujący na 

przewodach w sprzyjających temu zjawisku 

warunkach meteorologicznych. 

W obliczeniach przyjmuje się sadź rozłożoną 

równomiernie na całej długości przewodu i mającą 

określony ciężar, wyrażony w niutonach na metr 

długości przewodu; rozróżnia się sadź normalną 

i katastrofalną. 

Obostrzenie – umożliwia wykorzystanie informacji 

o stopniu obostrzenia lub jej pominięcie: 

 Obostrzenie brak*, 
 Obostrzenie 0°, 
 Obostrzenie 1°, 
 Obostrzenie 2°, 
 Obostrzenie 3°. 

* - pomijane. 
 
Rozpiętość przęsła a – pozioma odległość między 

osiami sąsiednich konstrukcji wsporczych, w [m]. 

 

Rozpiętość przełomowa ap - długość przęsła, przy 

której naprężnie jest jednakowe w stanie mrozu i 

sadzi. 

 
gdzie: 
gvp – jednostkowy objętościowy ciężar przewodu, 
gv(p+s) – jednostkowy objętościowy ciężar przewodu 
z sadzią, 
 – współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej 

(termicznej). 
 

Największe naprężenie wystąpi, gdy: 

 a < ap w stanie mrozu, 

 a > ap w stanie sadzi. 

Zastosowano obliczanie naprężenia obliczeniowego na 

podstawie rozpiętości przełomowej dla: 
 rozpiętości podprzełomowych (a<ap) naprężeń 

wywołanych przez mróz (σ-25°C),  

 rozpiętości nadprzełomowych (a>ap) naprężeń 
wywołanych przez sadź (σ-5°Csn). 

 

Naprężenie obliczeniowe σ – wartość naprężenia 

w przewodzie, dla którego wykonuje się obliczenia, 
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w [MPa]. Naprężenie obliczeniowe nie może 

przekroczyć dopuszczalnego naprężenia przewodu. 

Naprężeniem obliczeniowym mogą być np.: 
 Naprężenie podstawowe – przyjęta dla danej linii 

wartość największego naprężenia w przewodzie, 

występującego w najniższym punkcie przewodu 

w przęśle w temperaturze -5°C i sadzi normalnej  

(σ-5°Csn) lub bez sadzi w temperaturze przewodu 

-25°C (σ-25°C), 

 Dopuszczalne naprężenie normalne  

– największe dopuszczalne naprężenie przewodu, które 

nie może być przekroczone w żadnym miejscu w sekcji 

naciągowej, 

 Dopuszczalne naprężenie zmniejszone  

– największe dopuszczalne naprężenie przewodu, które 

nie może być przekroczone w żadnym miejscu w sekcji 

naciągowej, stosowane w przęsłach z tzw. wyższym 

stopniem obostrzenia, czyli tam gdzie zakłada się 

zwiększone wymogi bezpieczeństwa, 

 Dopuszczalne naprężenie katastrofalne normalne 

 – największe dopuszczalne naprężenie przewodu, 

w przypadku wystąpienia sadzi katastrofalnej, 

 Dopuszczalne naprężenie katastrofalne 

zmniejszone – największe dopuszczalne naprężenie 

przewodu, w przypadku wystąpienia sadzi katastrofalnej 

w przęsłach z wyższym stopniem obostrzenia, 

 Naprężenie ekstremalne – najwyższe akceptowalne 

przez projektanta naprężenie występujące w sekcji 

naciągowej; linię należy tak obliczyć, aby w żadnym 

przęśle nie zostało przekroczone założone naprężenie 

ekstremalne, 

 Naprężenie montażowe – naprężenie, jakie zostało 

nadane linii w momencie montażu przewodu 

(w określonych warunkach, w jakich odbywał się 

montaż). 

 

Temperatura obliczeniowa – temperatura, dla 

której wykonuje się obliczenia w przedziale 

temperatur  

(-25÷80°C), w [°C]. 

Jest uwzględniana w tabelach: 

- Opis i analiza przęsła dla temp. obliczeniowej, 

- Obliczenia zwisów i naprężeń. 

 

Odkształcenie pełzania 

Umożliwia uwzględnienie odkształcenia przewodu 

pochodzącego od pełzania. 

Wartość dopuszczalna pełzania 10-letniego wg IEC 

wyznaczono na: 

 0,5‰ dla przewodów stopowych i aluminiowo-

stalowych, 

 0,7‰ dla przewodów aluminiowo-stopowych, 

 0,8‰ dla przewodów aluminiowych. 
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Obliczenia możliwe są w zakresie (0÷0,9‰). 

 

Dodatkowy zwis – umożliwia zwiększenie zwisu bez 

wpływu na inne parametry w zakresie (0÷50% 

zwisu), jest współczynnikiem bezpieczeństwa. 

 

A<=>B – umożliwia zamianę danych słupów. 
 

Nr słupa – numer i oznaczenie słupa: 

 A lewego (na profilu), 
 B prawego. 

Aby dodać nową linię naciśnij Ctrl+ENTER. 

 

Wysokość zawieszenia przewodu hp w punktach 
A i B, w [m]. 

 

Rzędna terenu – wysokość terenu w punktach 
posadowienia słupów A i B (najczęściej odczytywana 

z mapy), w [m]. 

 
Spad b – oblicza różnicę wysokości zawieszenia 

przewodów hp z uwzględnieniem rzędnych 

posadowienia słupów, w [m]. 

 
b/a - oblicza stosunek różnicy wysokości przewodów 

na słupach z uwzględnieniem rzędnych posadowienia 

słupów b do rozpiętości przęsła a, w [%]. 
 

 
Funkcje usprawniające zarządzanie wierszami: 

 
Wstaw zwis w środku przęsła (a/2) – wstawia 

punkt w środku przęsła (a/2), jako średnią rzędnych 

otaczających punktów. 

 
Kopiuj i wstaw wiersz – kopiuje i wstawia 

skopiowany wiersz. 

 
Dodaj pusty wiersz – dodaje pusty wiersz. 

 
Usuń wiersz – usuwa zaznaczony wiersz. 

 

 

Funkcje usprawniające zarządzanie 

wyświetlanie opisów na wykresie (pod prawym 
klawiszem myszy): 

 

 

 
Widoczny teren t – ustawia widoczne dane terenu 

(t) na profilu w wybranym punkcie bez opisu. 
Punkty z opisem zawsze wyświetlają informacje 

o terenie. 

 
Widoczne: t i h (teren i odległość) – ustawia 

widoczne dane terenu i odległość (t, h) na profilu 
w wybranym punkcie. 

 
Widoczne: t i f (teren i zwis) – ustawia widoczne 

dane terenu i zwis (t, f) na profilu w wybranym 
punkcie. 
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Widoczne: t, h i f (teren, odległość i zwis) –

 ustawia widoczne dane terenu, odległość i zwis  

(t, h i f) na profilu w wybranym punkcie. 

 
Ukryj: t, h i f (teren, odległość i zwis) – ukrywa 
dane terenu, odległość i zwis (t, h i f) na profilu 

w wybranym punkcie. 

Punkty z opisem zawsze wyświetlają informacje 
o terenie. 

 
 

Nawigator wierszy – umożliwia ukrywanie 

i pokazywanie wierszy wg opcji: 

 Wszystkie wiersze, 
 Widoczne na profilu, 

 Wiersze z opisem. 

 
Nawigator kolumn obliczeń (f, h, sn i sk) –
 umożliwia ukrywanie i pokazywanie kolumn: 

 Wszystkie kolumny (danych, f, h, sn i sk), 

 Kolumn danych (bez obliczeń), 

 Kolumn: zwis i odl. (f i h), 
 Kolumn: zwisów (f), 

 Kolumn: odległości (h), 

 Kolumn: sn i sk, 
 Kolumn: sn, 

 Kolumn: sk, 

 Ukryj kolumnę zaznaczoną (f, h, sn i sk). 
Kolumny danych są zawsze wyświetlane. 

‘ 

 

 

 

Funkcje usprawniające wprowadzanie danych (pod 

prawym klawiszem myszy): 

 
Kopiuj A do B – kopiuje dane słupa A (opis, hp 

i rzędną) oraz wkleja je do danych słupa B. 

 
Zamień dane słupów (A<=>B) – umożliwia 

zamianę danych słupów. 

 

Zeruj dane A – umożliwia zerowanie danych słupa A. 
 

Zeruj dane B – umożliwia zerowanie danych słupa B. 
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Opis – dowolny opis punktu (obiektu) widocznego na 

wykresie np.: 

 a/2 (środek przęsła), 

 droga, 

 linia napowietrzna, 

 budynek, 

 linia kolejowa. 

Pominięcie opisu (i spacji) powoduje ukrycie 

pomiarów na wykresie, a jednocześnie umożliwia 

bardzo dokładne modelowanie opisu profilu przęsła. 

Odl. od A – odległość pozioma od słupa A określająca 

położenie określonego miejsca (przeszkody 

terenowej), w [m]. 

 
Rzędna – wysokość gruntu (terenu) przyjęta 

w określonym miejscu (najczęściej odczytywana 

z mapy), w [m].  

 

Dostępne funkcje podręcznego menu (pod 

prawym klawiszem myszy): 
 Widoczny teren t 

 Widoczne: t i h (teren i odległość) 

 Widoczne: t i f (teren i zwis) 
 Widoczne: t, h i f (teren, odległość i zwis) 

 Ukryj: t, h i f (teren, odległość i zwis) 

 Zasady wyświetlania danych terenu, odległości 

i zwisów na profilu 
__________________________________________________________________ 

 Sortuj wiersze (wg odległości od słupa A) 
 Przesuń w górę rzędną dla równych odległości 

 Przesuń w dół rzędną dla równych odległości 
__________________________________________________________________ 

 Usuń wszystkie wiersze 
__________________________________________________________________ 

 Oblicz F5 

 Profil linii i raport F6 
__________________________________________________________________ 

 Tabela do Worda (tekst) 
 Tabela do Worda (grafika widoczna) 
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Poniżej zamieszczono przykład działania funkcji  „Wstaw zwis w środku przęsła 

a/2” wstępnie obliczając odległość od słupa A i rzędną. 

 
 

 
Rysunek 8.2. Funkcja „Wstaw zwis w środku przęsła a/2” - przykład 

 

Program umożliwia jednym kliknięciem szybki eksport danych do aktywnego dokumentu 

Worda w miejsce ustawionego kursora. 

 

  
Rysunek 8.3. Eksport danych do Excela i Worda 

 

 

Rysunek 8.4. Efekt eksportu danych do Excela 
 

 

 
Rysunek 8.5. Efekt eksportu danych do Worda w formie tekstowej (edytowalnej) 
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Obliczenia automatyczne – umożliwia obliczenia bez konieczności klikania w przycisk 

[Oblicz] dla grup: [Dane wejściowe] i [Słupy] oraz dla profilu i tablic montażowych. 

Do wprowadzania danych zaleca się wyłączyć tryb automatyczny. 

 
Rysunek 8.6. Obliczenia: automatyczne oraz przęseł płaskich i pochyłych 

 
Obliczenia przęseł – umożliwia obliczenia dla przęseł: płaskich i pochyłych. 

Ustawienia obliczeń zapisywane są dla każdego projektu. 
 

 

Eksport – umożliwia eksport danych do Excela w nowym arkuszu lub pliku (skoroszycie). 

  
Rysunek 8.7. Eksport danych do Excela w nowym arkuszu lub pliku (skoroszycie). 

 

 
Raporty kolory tabel – umożliwia ustawienie wyglądu (kolorów nagłówków i tabel): 

 - tabel raportu, 

 - tabel eksportowanych do Worda. 

 

 
Rysunek 8.8. Raporty kolory tabel oraz sn, sk 

 

Raporty sn, sk – umożliwia pokazanie kolumn sn i sk w tabelach: 

 - raportu, 

 - eksportowanych do Worda. 
Opis: 

 sn - sadź naturalna, 

 sk - sadź katastrofalna. 

Ustawienia raportów zapisywane są dla każdego projektu. 
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9. Analiza przęsła dla temperatury obliczeniowej 

Program NapLin pozwala na analizę zwisów i odległości pionowej w temperaturze 

obliczeniowej, w warunkach sadzi normalnej i katastrofalnej w dowolnych miejscach 

przęsła z modelowaniem przeszkód terenowych. 

 

Pola koloru białego tabel są przeznaczone do wprowadzania danych, 

zakolorowane są polami obliczeń. 

 

 
Rysunek 9.1. Opis i analiza dla temperatury obliczeniowej 

Zwis – odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty zawieszenia 

przewodu w środku rozpiętości przęsła, w [m]. 

Największy zwis normalny – największy z następujących zwisów: 

a) zwis występujący przy obciążeniu przewodu sadzią normalną, w temperaturze 

przewodu -5°C i przy bezwietrznej pogodzie – uwzględniany w każdej linii, 

b) zwis występujący w temperaturze granicznej roboczej przewodu roboczego 

(np. +40°C, +60°C, +80°C) uwzględniany w linii o napięciu niższym niż 110 kV, 

c) zwis występujący w temperaturze granicznej roboczej przewodu roboczego ustalanej 

przy projektowaniu linii o napięciu 110 kV i wyższym. 

Zwis katastrofalny – zwis występujący przy obciążeniu przewodu sadzią katastrofalną 

w temperaturze przewodu -5°C i przy bezwietrznej pogodzie. 

Odl. – odległość pionowa między przewodem a gruntem lub przeszkodą terenową, w [m]. 

Wyniki obliczeń są automatycznie aktualizowane przyciskami „Oblicz” z ikoną . 

Dla parametrów wejściowych odbiegających od typowych wartości projektowych, 

zwłaszcza dla ekstremalnie krótkich przęseł, może pojawić się fizyczny brak rozwiązań 

równania stanu, co wymaga korekty parametrów. 

Program umożliwia jednym kliknięciem szybki eksport danych do Worda do aktywnego 

dokumentu w miejsce ustawionego kursora grafiki lub tekstu. 

Eksportowane tabele mogą być pozbawione: kolorów nagłówków i tła przy odznaczonej 

opcji: „Raporty kolory tabel” oraz kolumn obliczeń sadzi normalnej (sn) i katastrofalnej 

(sk) przy odznaczonej opcji: „Raporty sn, sk” . 
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Rysunek 9.2. Efekt eksportu tabeli analizy do Worda w formie grafiki (ustawienia domyślne) 

 

 
Rysunek 9.3. Efekt eksportu tabeli analizy do Worda w formie grafiki (Raporty sn, sk [wył.]) 

 

 
Rysunek 9.4. Efekt eksportu tabeli analizy do Worda w formie grafiki (Raporty kolory tabel [wł.], 

Raporty sn, sk [wył.]) 
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Rysunek 9.5. Efekt eksportu tabel do Worda w formie tekstowej (edytowalnej) (Raporty kolory tabel [wył.], 

a) Raporty sn, sk [wł.] b) Raporty sn, sk [wył.])  

https://informs.pl/oprogramowanie/program-naplin-zwisy-naprezenia-odleglosci-przewodow-dla-projektantow
https://informs.pl/oprogramowanie/program-naplin-zwisy-naprezenia-odleglosci-przewodow-dla-projektantow
https://informs.pl/naplin/
https://informs.pl/


Instrukcja obsługi programu NapLin DXF 2.5 

 

NapLin DXF 2.5 - zwisy, odległości i naprężenia przewodów 

napowietrznych linii elektroenergetycznych    str. 26 
 

¡NFRMS.pL 
 

10. Obliczenia zwisów i naprężeń 

Program NapLin przedstawia wyniki obliczeń – zestawienie zbiorcze zwisów, naprężeń 

i innych wielkości dla szerokiego przedziału temperatur od –25°C do 80°C. 

 
Rysunek 10.1. Obliczenia zwisów i naprężeń w [MPa] 

 
Rysunek 10.2. Obliczenia zwisów i naprężeń w [kG/mm2] 

Zwis opisano dokładnie w poprzednim punkcie instrukcji. 

Dł. przewodu L – długość przewodu, w [m]. 

Napręż. poziome σp – składowa pozioma naprężenia całkowitego, w [MPa]  

lub [kG/mm2]. 

Napręż. całkowite σc – naprężenie całkowite, w [MPa] lub [kG/mm2]. 

Siła naciągu N – siła naciągu przewodu, iloczyn naprężenia całkowitego i przekroju 

przewodu, w [daN]. 

 

Wyniki obliczeń są automatycznie aktualizowane lub przyciskami „Oblicz” z ikoną . 

Dla parametrów wejściowych odbiegających od typowych wartości projektowych, 

zwłaszcza dla ekstremalnie krótkich przęseł, może pojawić się fizyczny brak rozwiązań 

równania stanu, co wymaga korekty parametrów. 
 

  

 

Dostępne funkcje podręcznego menu (pod 
prawym klawiszem myszy): 

 Ukryj kolumny sn i sk 

 Ukryj kolumnę 
 Ukryj kolumnę i zmniejsz tabelę 

 Pokaż wszystkie kolumny 
__________________________________________________________________ 

  Eksport do Excela  
_____________________________________________________ 

 Tabela do Worda (grafika widoczna)  

 Tabela do Worda (tekst) 
__________________________________________________________________ 

 Profil linii i raport F6 
 Oblicz F5 
 [MPa] <=> [kG/mm2] 

 

Ukrywanie kolumn obliczeń i zmniejszanie tabeli wykorzystuje się podczas eksportu tabel 

do Worda „Tabela do Worda (grafika widoczna)” i generowania raportów. 
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Program umożliwia jednym kliknięciem szybki eksport danych do Excela do nowego 

arkusza lub pliku. 

 

 
Rysunek 10.3. Efekt eksportu tabeli obliczeń do Excela 

 

Program umożliwia jednym kliknięciem szybki eksport danych w postaci grafiki lub tekstu 

(edytowalnej tabeli) do aktywnego dokumentu lub Worda w miejsce ustawionego kursora. 

 

 
Rysunek 10.4. Efekt eksportu tabeli obliczeń do Worda w formie grafiki (bez sn i sk) 

 

 
Rysunek 10.5. Efekt eksportu tabeli obliczeń do Worda w formie tekstowej (edytowalnej) 
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11. Profil linii (wykres) i raport 

Okno „Profil linii i raport” pozwala na kreślenie profilu podłużnego przęseł linii 

elektroenergetycznych dla zadanych wartości oraz umożliwia szybkie sporządzenie 

raportu. 
Profil linii – wykres, na którym przedstawiono ukształtowanie terenu wzdłuż wybranego 

przęsła linii, na osi odciętych (OX) znajdują się odległości mierzone wzdłuż linii profilu od 

lewego słupa A, a na osi rzędnych (OY) rzędne, wysokości i odległości pionowe. 

 

 
Rysunek 11.1. Profil podłużny linii 

 

Najczęściej używane funkcje menu zostały wyeksponowane jako łatwo dostępne 

przyciski oraz menu podręczne, znacznie ułatwiające pracę z programem NapLin. 

 

 
Rysunek 11.2. Pasek menu profilu linii i raportu 
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 Excel – umożliwia eksport profilu do Excela. 

 
Profil do Worda – umożliwia wstawienie profilu do Worda do 

aktywnego dokumentu w miejscu kursora. 

 
Zapisz profil – umożliwia zapisanie profilu jako: BMP, GIF, JPEG, 

PNG, TIFF. 

 
Kopiuj do schowka – umożliwia kopiowanie profilu do schowka 

i wklejanie go w innych programach (np. Word, Excel). 

 
Drukuj – umożliwia drukowanie profilu. 

 Eksport do DXF – umożliwia eksport profilu do pliku DXF. 

 
Raport do Worda – umożliwia wstawianie raportu do aktywnego 

dokumentu Worda w miejscu kursora. 

 
Raport – umożliwia utworzenie raportu w formacie RTF. Zalecany 

jest eksport do Worda ze względu na większe możliwości edycji. 

 
Aktualizuj dane – umożliwia aktualizację danych projektu 

w głównym oknie programu. 

 Ukryj/Pokaż menu – umożliwia ukrywanie bocznego menu. 

 
Pomoc – otwiera plik PDF z pomocą programu (niniejszy 

dokument). 
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Profil linii i raport składają się z trzech kart: obliczeń, wyglądu i DXF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 11.3. Profil podłużny karty: obliczenia, wygląd i DXF 
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Karta Obliczenia 

Wszystkie ustawienia tej karty wpływają na eksport do pliku DXF. 

 

 

 

Zwis f(a/2) 

Najniższy punkt 

Odległość min. (minimalna) 

Odległości/rzędne – umożliwia wyświetlanie odległości 

pionowych lub rzędnych. 

 

Zwis f(a/2) – umożliwia wyświetlenie zwisu f(a/2) w połowie 

rozpiętości przęsła. 

Najniższy punkt – umożliwia wyświetlenie najniżej 

położonego punkt (rzędnej) zwisu. 

Odległość min. (minimalna) – umożliwia wyświetlenie 

najmniejszej odległości pionowej wyznaczanej od poziomu 

terenu. 

 

Włącza opis odległości h(a/2) lub rzędnej. 

Włącza opis najmniejszej odległości lub rzędnej. 
Włącza opis odległości minimalnej lub rzędnej. 

 

Włącza opis zwisu f(a/2). 

Włącza opis zwisu dla najniższego punktu. 
Włącza opis zwisu dla odległości minimalnej. 

 

Temperatura – obliczeniowa temperatura, dla której jest 

analizowany profil linii. Dodatkowo możliwe jest uwzględnianie 

warunków: 

-5°Csn – sadź naturalna w -5°C, 

-5°C sk – sadź katastrofalna w -5°C. 

Przyciski „-5°Csn” i „-5°C sk” analizują warunki dla sadzi 

naturalnej i katastrofalnej w temperaturze -5°C. 

Wysokość zawieszenia – wysokość zawieszenia przewodu 

hp w punktach A i B. 
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Za pomocą suwaka temperatury można analizować na bieżąco wpływ wybranych 

parametrów na zwis przewodu i odległości pionowe. 

  

 

Odkształcenie pełzania – umożliwia uwzględnienie 

odkształcenia przewodu pochodzącego od pełzania. Wartość 

dopuszczalna pełzania 10-letniego wg IEC wyznaczono na: 

 0,5‰ dla przewodów stopowych i aluminiowo-stalowych, 

 0,7‰ dla przewodów aluminiowo-stopowych, 

 0,8‰ dla przewodów aluminiowych. 

Obliczenia możliwe są w zakresie (0÷0,9‰). 

 

Dodatkowy zwis – umożliwia zwiększenie zwisu bez wpływu 

na inne parametry w zakresie (0÷50% zwisu). 

 

Obliczenia automatyczne – umożliwia obliczenia bez 

konieczności klikania w przycisk [Oblicz]. Do wprowadzania 

danych zaleca się wyłączyć tryb automatyczny. 

Obliczenia przęseł – umożliwia obliczenia dla przęseł: 

płaskich i pochyłych. 

 
Oblicz (F5) – umożliwia przeliczenie wprowadzonych wartości 
bez zapisu do pliku. 

Konieczność przeliczenia projektu jest sygnalizowana. 
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Karta Wygląd 

Niektóre ustawienia tej karty wpływają na eksport do pliku DXF (są opisane). Obliczenia 

dla tej karty są automatyczne. 

 

Słup A – dodatkowy opis słupa A (lewego), umożliwia 

przesuwanie w poziomie górnego opisu słupa A (za pomocą 

znaków „+” i „-”)*. 

Opis A+ – włącza dodatkowy dolny opis słupa A. Wpływa na 

eksport do pliku DXF*. 

Słup B – dodatkowy opis słupa B (prawego), umożliwia 

przesuwanie w poziomie górnego opisu słupa B (za pomocą 

znaków „+” i „-”)*. 

Opis B+ – włącza dodatkowy dolny opis słupa B*. 

* – wpływa na eksport do pliku DXF. 

Przykład przesunięcia opisu słupa B o 3 linie. 

 

 
 

 

Rzędne do – Ustawia maksymalną rzędną profilu. 

Wpływa na eksport do pliku DXF. 

Rzędne od – ustawia minimalną rzędną profilu. Dopuszczalne 

są liczby ujemne. Wpływa na eksport do pliku DXF. 

Grubość linii – ustawia grubość linii profilu. Zakres (0÷5). 

Obrót – Ustala obrót opisów punktów w zakresie (-90÷90°). 

Wartość domyślna -90°. 

Czcionka tytuł – ustawia wielkość czcionki tytułu. Zakres 

(0÷12). Wartość 0 ukrywa tytuł. 

Czcionka wykres – ustawia wielkość czcionki wykresu. 

Zakres (5÷12). 

Tytuł nad profilem – wyświetla tytuł nad profilem. 

Opis długości – włącza opis długości przewodu. Wpływa na 

eksport do pliku DXF. 

Opis algorytmów – włącza opis algorytmów obliczeniowych: 

dla przęseł płaskich i pochyłych oraz opis „(σ-5°Csn)” lub  

„(σ-25°C)” przyjętej dla danej linii wartość największego 

naprężenia w przewodzie, występującego w najniższym 

punkcie przewodu w przęśle w temperaturze -5°C i sadzi 

normalnej (σ-5°Csn) lub bez sadzi w temperaturze przewodu -

25°C (σ-25°C). Wpływa na eksport do pliku DXF. 
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Siatka – włącza siatkę profilu. 

Dolna linia – włącza kreślenie dodatkowej linii dla równych 

rzędnych np. dla budynków. 

Tło terenu – włącza tło terenu. 

Tło wykresu – włącza tło wykresu. 

Dodaj znacznik daty – dodaje znacznik daty do 

zapisywanych plików graficznych w formacie: yy-MM-

dd_HH_mm_ss. 

 

Raport: kolory tabel – ustawia wygląd (kolory nagłówków): 

 - tabel raportu, 

 - tabel eksportowanych do Worda. 

Raport: sn, sk – pokazuje kolumny sn i sk w tabelach: 

 - raportu, 

 - eksportowanych do Worda. 

Opis: sn - sadź naturalna, sk - sadź katastrofalna. 

 

X/Y – umożliwia ustawienie proporcji osi X do osi Y. 

Profil maksymalny – umożliwia wyświetlenie profilu na całym 

formularzu. Przywraca minimalne proporcje osi X/Y. 

 
Oblicz (F5) – umożliwia przeliczenie wprowadzonych wartości 
bez zapisu do pliku. 

Konieczność przeliczenia projektu jest sygnalizowana. 
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Karta DXF 

Ustawienia tej karty wpływają na eksport do pliku DXF. 

 

 

  

 

Skala X/Y – umożliwia ustawienie proporcji osi X do osi Y 

podczas eksportu do pliku DXF. 

A4 poziomo/pionowo – umożliwia wybór rozmiarów papieru: 

A4 poziomo lub pionowo, podczas eksportu do pliku DXF. 

Polskie znaki – umożliwia ustawianie polskich znaków 

w opisach eksportowanych do pliku DXF. 

Dodaj znacznik daty – dodaje znacznik daty do zapisywanych 

plików DXF w formacie: yy-MM-dd_HH_mm_ss. 

Otwórz plik DXF – umożliwia otwarcie pliku DXF w domyślnym 

programie (np. AutoCAD). 

 

 

Zaznacz wszystkie – zaznacza wszystkie warstwy. 

 
Eksport do DXF – umożliwia eksport profilu do pliku DXF. 

 
Eksport do Excela – umożliwia eksport profilu do Excela do 

aktywnego arkusza w miejscu kursora. 
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Rysunek 11.4. Menu podręczne profilu linii i raportu 

 

 
Rysunek 11.5. Profil linii i raport 

 

Tytuł profilu linii (wykresu) automatycznie generuje informacje opisujące jednoznacznie 

konkretne przęsło. Legenda profilu linii informuje m.in. o zwisie przęsła dla zadanej 

temperatury i warunków, parametrach obliczeniowych itd. 

 

 
Rysunek 11.6. Tytuł profilu linii – jednoznaczny opis przęsła 

Na zawartość opisu tytułu wpływają ustawienia takie jak np. opisy algorytmów i długości 

karty Wygląd. 
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Rysunek 11.7. Dodatkowe informacje o profilu linii i słupach 

Rysunek 11.8. Dodatkowe informacje punktów pomiaru zwisów i odległości 
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W celu uporządkowania punktów znajdujących się w równej odległości od słupa A 

względem rzędnych wykorzystuje się przesuwanie w górę i dół dostępne w menu 

podręcznym pod prawym klawiszem myszki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 11.9. Przesuwanie punktów względem rzędnych 

 

Sortowanie wierszy może zmienić kolejność względem rzędnych. 
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12. Odkształcenie pełzania 

 

Program umożliwia uwzględnienie odkształcenia przewodu pochodzącego od pełzania. 

Wartość dopuszczalna pełzania 10-letniego wg IEC wyznaczono na: 

 0,5‰ dla przewodów stopowych i aluminiowo-stalowych, 

 0,7‰ dla przewodów aluminiowo-stopowych, 

 0,8‰ dla przewodów aluminiowych. 

Obliczenia możliwe są w zakresie (0÷0,9‰). 

IEC Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (ang. International Electrotechnical Commission). 

 

 
Rysunek 12.1. Profil linii 110 kV bez uwzględnieniem odkształcenia pełzania 

 

 
Rysunek 12.2. Profil linii 110 kV z uwzględnieniem odkształcenia pełzania  
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13. Dodatkowy zwis (współczynnik 
bezpieczeństwa) 

 

Dodatkowy zwis w programie umożliwia zwiększenie zwisu bez wpływu na inne 

parametry w zakresie (0÷50% zwisu), jest współczynnikiem bezpieczeństwa dla analiz 

opartych na danych o większej niepewności lub dla projektów o zwiększonym poziomie 

bezpieczeństwa. 

 

 

Rysunek 13.1. Profil linii 110 kV z uwzględnieniem dodatkowego zwisu (współczynnika bezpieczeństwa) 
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14. Eksport do pliku DXF 

 

DXF (ang. data exchange format) – rozszerzenie nazwy pliku służącego wymianie 

danych wektorowych. DXF jest plikiem tekstowym w formacie ASCII, binarnym 

odpowiednikiem jest DWG. Pliki DWG często nie są kompatybilne między poszczególnymi 

wersjami AutoCAD-a. 

 

 
Rysunek 14.1. Przykład eksportu do pliku DXF w programie typu AutoCAD 
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Wszystkie ustawienia karty Obliczenia oraz niektóre karty Wygląd wpływają na eksport do 

pliku DXF. Karta DXF umożliwia określenie np. żądanych warstw. itd. 

 

   
Rysunek 14.2. Wykaz dostępnych warstw programach NapLin oraz typu CAD 

 

Opisane punkty profilu zwisów lub odległości mogą pozostać opisem dla zaznaczonych 

opcji: „Zwis opis” i „Odległość opis”. Zaznaczenie opcji: „Zwis strzałka” i „Odległość 

strzałka” powoduje wykreślenie dodatkowych linii wraz z opisem. 

Należy wybrać jeden typ oznaczeń, aby nie duplikować opisów. 

Warstwy „Zwis_opis”, „Odległość_opis” i „Obramowanie” są domyślnie wyłączone i nie 

eksportowane do DXF-a, ponieważ opisy są alternatywą dla strzałek, wartości byłyby 

podwójnie wprowadzone, w niektórych przypadkach mogłyby się nakładać. 
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Zastosowane skalowanie polega na określaniu proporcji osi X/Y i ma na celu 

optymalizować bieżący wydruk. Przy eksporcie do formatu DXF w celu do porównania lub 

łączenia przęseł należy ustawić te same parametry profilu: rzędne od i do. 

 

Rysunek 14.3. Parametry profilu 

Dwa przęsła o tej samej długości i różnych punktach zawieszenia przy nałożeniu na siebie 

będą się pokrywać, jeżeli ustawi się te same parametry profilu. 

 

Rysunek 14.4. Dwa przęsła o tej samej długości o różnych punktach zawieszenia 

https://informs.pl/oprogramowanie/program-naplin-zwisy-naprezenia-odleglosci-przewodow-dla-projektantow
https://informs.pl/oprogramowanie/program-naplin-zwisy-naprezenia-odleglosci-przewodow-dla-projektantow
https://informs.pl/naplin/
https://informs.pl/


Instrukcja obsługi programu NapLin DXF 2.5 

 

NapLin DXF 2.5 - zwisy, odległości i naprężenia przewodów 

napowietrznych linii elektroenergetycznych    str. 44 
 

¡NFRMS.pL 
 

 
Rysunek 14.5. Porównanie dwóch przęseł o tej samej długości o różnych punktach zawieszenia 

 

 

Rysunek 14.6. Porównanie dwóch przęseł o tej o różnych rozpiętościach 

 

Dwa przęsła o tej samej długości, ale różnych punktach zawieszenia, przy nałożeniu na 

siebie będą się pokrywać. 
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15. Eksport do programu Excel 

 

Eksport do programu Excel jest możliwy w następujących opcjach:  

 tabel i danych projektu z formularza głównego z menu podręcznego (prawy klawisz 

myszy). 

  
Rysunek 15.1. Eksport do programu Excel z formularza głównego 

 wykresów z okna Profilu linii i raportu przyciskiem , . 

 

Wstawienie profilu do Excela odbywa się do aktywnego arkusza w miejsce kursora. 

Wielkość i proporcje widocznego profilu mają wpływ na wygląd wykresu w Excelu. 

 

Ważnym usprawnieniem jest eksport do programu Excel danych opisujących przęsło 

i obliczeń z głównego formularza. 

 

  
Rysunek 15.2. Eksport do programu Excel danych opisujących przęsło i obliczeń 
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16. Import z programu Excel 

 

Dane importowane z programu Excel opisujące przęsło składają się z trzech kolumn: 

Opis, Odl. od A i Rzędna. Program importuje zaznaczony obszar.  

Nie należy zaznaczać nagłówków kolumn. 

Program sprawdza poprawność danych i wyświetla podgląd zaznaczonego zakresu. 

 

  
Rysunek 16.1. Import z programu Excel 3 kolumn danych opisujących przęsło (bez nagłówków) 

 

  
Rysunek 16.2. Import z programu Excel 3 kolumn danych – podgląd pliku 

 

 

 

 

  

https://informs.pl/oprogramowanie/program-naplin-zwisy-naprezenia-odleglosci-przewodow-dla-projektantow
https://informs.pl/oprogramowanie/program-naplin-zwisy-naprezenia-odleglosci-przewodow-dla-projektantow
https://informs.pl/naplin/
https://informs.pl/


Instrukcja obsługi programu NapLin DXF 2.5 

 

NapLin DXF 2.5 - zwisy, odległości i naprężenia przewodów 

napowietrznych linii elektroenergetycznych    str. 47 
 

¡NFRMS.pL 
 

17. Eksport do programu Word 

 

Eksport do programu Word jest możliwy w następujących opcjach: 

 samych tabel i danych projektu z formularza głównego z menu podręcznego (prawy 

klawisz myszy), 

  
Rysunek 17.1. Eksport do programu Word z formularza głównego 

 wykresów z okna Profilu linii i raportu przyciskiem , 

 raportów z okna Profilu linii i raportu przyciskiem . 

Eksport do programu Word zapewnia wyższą jakość raportu (możliwość edycji, 

zwiększona czytelność danych). 

Wielkość i proporcje widocznego profilu mają wpływ na wygląd wykresu w Wordzie. 

  
Rysunek 17.2. Eksport do programu Word – możliwość edycji 

Eksportowane tabele mogą być pozbawione kolorów nagłówków i tła. 
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Przycisk  wstawia raport do aktywnego dokumentu programu Word 

w miejscu kursora lub do nowego dokumentu, jeżeli Word jest zamknięty, proponując 

nazwę np. „Budowa obwodnicy profil linii 110 kV projekt wykonawczy_4 (ist.) B2 M6+5 

ŁO_ŁO2-3 (proj.) B2 M3+10 ŁO_15m-20m_186,12m_83,4MPa_obost3_80C_AFL- 6 240 

mm2A_roboczy_n12.doc”. 

 

 
Rysunek 17.3. Inteligentne tworzenie nazw raportów zawierających parametry 
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18. Raport 

Dostęp do raportów jest możliwy z okna profilu linii przez naciśnięcie przycisku 

 z paska menu lub z menu podręcznego, z bezpośrednim wygenerowaniem 

propozycji raportu. 

 
Rysunek 18.1. Pasek menu raportu 

 
Zapisz jako plik RTF – zapisuje raport, jako plik w formacie RTF lub DOC. 

Domyślnym formatem raportu jest format RTF. 

 Otwórz raport (plik RTF) – otwiera pliki raportów zapisane w formacie RTF. 

 Ustawienia wydruku – otwiera okno z ustawieniami drukowanej strony. 

 Podgląd wydruku – otwiera okno podglądu wydruku.  

 Drukuj raport – pozwala wydrukować raport. 

 Pomoc – otwiera plik PDF z pomocą programu (niniejszy dokument). 

W skład raportu dla profilu linii wchodzą: 

 nagłówek raportu i nagłówki tabel, 

 dane projektu, 

 profil podłużny napowietrznej linii elektroenergetycznej (wykres), 

 tabela: obliczenia zwisów i naprężeń, 

 tabela: opis i analiza przęsła dla temperatury obliczeniowej. 

Wielkość i proporcje widocznego profilu mają wpływ na wygląd wykresu w raporcie. 

  
Rysunek 18.2. Raport wersja z wyłączonymi tłami 

Powyższe ustawienia dotyczą również eksportu do programu Word bezpośrednio z okna 

głównego programu. 

Dla skomplikowanych przęseł zaleca się ukrywanie wierszy bez opisu w głównym oknie 

programu. 

https://informs.pl/oprogramowanie/program-naplin-zwisy-naprezenia-odleglosci-przewodow-dla-projektantow
https://informs.pl/oprogramowanie/program-naplin-zwisy-naprezenia-odleglosci-przewodow-dla-projektantow
https://informs.pl/naplin/
https://informs.pl/


Instrukcja obsługi programu NapLin DXF 2.5 

 

NapLin DXF 2.5 - zwisy, odległości i naprężenia przewodów 

napowietrznych linii elektroenergetycznych    str. 50 
 

¡NFRMS.pL 
 

 
Rysunek 18.3. Raport wersja z ukrytymi wierszami w formularzu głównym (bez tła) 

 

Możliwe jest ukrycie kolumn obliczeń dla wybranych temperatur poprzez kliknięcie pola 

wybranej kolumny (pod nagłówkiem) i pozycji „Ukryj kolumnę…” z menu podręcznego lub 

dwukrotne kliknięcie nagłówka. 

 

 
Rysunek 18.4. Ukrywanie kolumn temperatur 

 

Przywrócenie widoku kolumn uzyskuje się poprzez kliknięcie pozycji „Pokaż wszystkie 

kolumny” z menu podręcznego. 

Ukrycie kolumn obliczeń spowoduje zmniejszenie szerokości tabeli podczas: eksportu 

tabel do Worda „Tabela do Worda (grafika widoczna)” i generowania raportów. 

Podczas eksportu tabeli do Worda „Tabela do Worda (tekst)” wstawiana jest cała tabela 

łącznie z ukrytymi wierszami.  

https://informs.pl/oprogramowanie/program-naplin-zwisy-naprezenia-odleglosci-przewodow-dla-projektantow
https://informs.pl/oprogramowanie/program-naplin-zwisy-naprezenia-odleglosci-przewodow-dla-projektantow
https://informs.pl/naplin/
https://informs.pl/


Instrukcja obsługi programu NapLin DXF 2.5 

 

NapLin DXF 2.5 - zwisy, odległości i naprężenia przewodów 

napowietrznych linii elektroenergetycznych    str. 51 
 

¡NFRMS.pL 
 

19. Baza przewodów i światłowodów 

Po naciśnięciu przycisku  pojawi się okno bazy przewodów umożliwiające 
wybieranie przewodów i światłowodów do obliczeń, edycję wprowadzonych parametrów 

przewodów, dodawanie nowych przewodów, usuwanie oraz sortowanie wszystkich 

kolumn. 

Uwaga: wybór przewodu, jego parametry i ich zmienność w czasie, mają zdecydowany 
wpływ na wyniki obliczeń. 

 
Rysunek 19.1. Baza przewodów 

 
Rysunek 19.2. Baza światłowodów 
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Rysunek 19.3. Ekran roboczy bazy w powiększeniu 

Typu przewodu – podany przez producenta np.: 

 przewód goły – przewód bez izolacji, np. przewód AL. 

 przewód izolowany – przewód z izolacją, zazwyczaj przewód o większym przekroju 

wiązki, posiada dużą powierzchnię parcia wiatru oraz dużą powierzchnię, na której 

może osadzić się sadź, np. typu AsXSn, 

 przewód niepełnoizolowany – przewód w osłonie izolacyjnej, np. typu PAS, 

 światłowód napowietrzny – przewód lub kabel samonośny np. typu ADSS, 

 przewód odgromowy – przewód uziemiający stosowany w liniach wysokiego 

napięcia, często zawierający włókna światłowodowe tworzące linię 

telekomunikacyjną wewnątrz aluminiowej osłony, np. OPGW, 

 przewód wysokotemperaturowy – przewód roboczy umożliwiający przesyłanie 

większej mocy niż tradycyjne, dzięki możliwości pracy przy wyższych 

temperaturach, pod względem mechaniki linii różni się od tradycyjnych ze względu 

na zmienne współczynniki  i  (co ogranicza możliwości analizy), np. przewód 

ACSS. 

Typ przewodu musi jednoznacznie określać przewód. Powinien zawierać dodatkowy 

znacznik np. producenta, normy lub wg uznania. W bazie użyto znaczników m.in.: 

A i B oraz producentów. A i B oznaczają dwa zestawy danych przewodów różnych 

producentów. 

Przekrój q – przekrój przewodu podany przez producenta, w [mm2]. 

Średnica d – średnica przewodu podana przez producenta, w [mm]. 

Masa jedn. – masa jednostkowa przewodu podana przez producenta, w [kg/km]. 

Wsp. wydł. cieplnego  – współczynnik wydłużenia cieplnego (termicznego), podany 

przez producenta, określający o ile wydłuży się przewód pod wpływem temperatury 

(współczynnik ALFA), w [10-6 1/°C]. 

Wsp. wydł. sprężystego  – współczynnik wydłużenia sprężystego, podany przez 

producenta, określający o ile wydłuży się przewód pod działaniem siły (współczynnik 

BETA), w [10-6 1/MPa]. 

Naciąg zrywający – siła zrywająca żyłę przewodu podana przez producenta, w [daN]. 

Producent (dystrybutor) – miejsce wprowadzania dodatkowych danych producenta, 

informacji, linków do stron lub uwag użytkownika ułatwiających sortowanie 

i wyszukiwanie rekordów. 

 

W czasie eksploatacji linii napowietrznej jego własności ulegają zmianie, dochodzi 

do powstawania trwałych odkształceń wynikających z osiadania przewodu i jego 

pełzania. Dodatkowo parametr temperatury przyczynia się do intensyfikowania tych 

procesów. Wpływ sadzi również nie jest obojętny. Zmiany temperatury przewodu oraz 

jego pełzanie odbywają się nieustannie w całym cyklu kilkudziesięciu lat eksploatacji 

przewodu. 
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Opis przycisków funkcyjnych przedstawiono poniżej. 
 

 
Rysunek 19.4. Pasek menu bazy przewodów 

 
Pierwszy rekord (przewód)  

 
Poprzedni rekord  

  
Bieżący rekord 

 
Liczba rekordów 

 
Następny rekord 

 
Ostatni rekord 

 
Dodaj rekord 

Kopiuje zaznaczony wiersz, wstawia jego kopię. Po zapisaniu wiersz 

otrzymuje nowy kolejny numer, znajduje się na końcu bazy. 

 
Usuń rekord 

Usuwa zaznaczony rekord (wiersz). 

 
Zapisz 

Zapisuje zmiany w bazie danych. 

 
Przywracanie bazy – umożliwia przywrócenie początkowych 
rekordów bazy. 

Uwaga: wprowadzone nowe rekordy zostaną utracone! 

 

 

Wybierz – wybór przewodu do obliczeń. 

Przy wprowadzaniu nowych przewodów lub przy zmianach parametrów istniejących należy 

zwrócić szczególną uwagę na jednostki wpisywanych parametrów. 

Program zawiera moduł sprawdzający poprawność wpisywanych danych. 

 
Rysunek 19.5. Automatyczne sprawdzanie poprawności wpisywanych danych 

Wyboru przewodu do obliczeń najszybciej można dokonać bezpośrednio z głównego okna 

programu. 
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Rysunek 19.6. Wybór przewodu do obliczeń z głównego okna programu 

 

Dostępny jest również bezpośredni podgląd parametrów wybranego przewodu.  

 
Rysunek 19.7. Wybór przewodu do obliczeń dodatkowe informacje 

 

Uwaga: 

Edycja pliku bazy przewodów i światłowodów z poza programu może powodować błędy 

odczytu pliku. 
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20. Regulacja zwisów w przęśle i sekcji 

Obliczenia mechaniki przewodów wykonuje się dla normowej wartości współczynnika 

wydłużenia sprężystego (modułu Younga) podawanej w katalogach przy założeniu, 

że wydłużanie przewodu spowodowane osiadaniem ustało (przewody powinny być 

w trakcie montażu poddane zabiegom naprężająco-odprężającym likwidującym ich 

osiadanie). 

W praktyce, aby zminimalizować efekt wydłużenia przewodu m.in. z powodu osiadania 

i pełzania, zaleca się jego przeprężenie o np. 10% w stosunku do obliczonych wartości.  

Po kilkumiesięcznej pracy przewodu w różnych warunkach pogodowych wydłużenie 

przewodu spowodowane osiadaniem ustaje, a odkształcenie pełzania ma 

kilkudziesięcioletni charakter. Celem wykonywania regulacji zwisów jest m.in.: 

 doprowadzenie linii do zgodności z normą (normami) w zakresie odległości 

doziemnych i do obiektów krzyżowanych, 

 zmniejszenie naprężenia przewodów w celu uzyskania określonego stopnia 

obostrzenia. 

Regulacja zwisów jest zalecana po rocznej eksploatacji nowo wybudowanej linii, ponowna 

regulacji zwisów w razie potrzeby po przeprowadzeniu oględzin. Należy zapewnić 

koordynację zwisów pomiędzy przewodami fazowymi i odgromowymi. 

Celem programu jest obliczanie o ile należy skrócić (lub wydłużyć) przewód 

w przęśle i sekcji, aby osiągnąć zakładaną wartość zwisu lub odległości pionowej 

w wybranym punkcie przęsła zmieniając naprężenie (regulacja zwisów). 

Z sekcji wybiera się przęsło pomiarowe, w którym zostanie dokonany pomiar zwisu lub 

odległości pionowej.  

 
Rysunek 20.1. Wybór przęsła pomiarowego z sekcji 
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Rysunek jest złożeniem poszczególnych przęseł. 

Po naciśnięciu przycisku  lub po wybraniu  z menu głównego 

pojawi się okno programu. Program w trakcie wprowadzania danych i obliczeń udostępnia 

kolejne opcje, ułatwiając jego obsługę. 

 
Rysunek 20.2. Program Regulacja zwisów w przęśle i sekcji 

 

 
Rysunek 20.3. Pasek menu skracania przewodów 

 

 

 
Nowe – umożliwia nowe obliczenia. 
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 Profil pomiaru – umożliwia wyświetlenie profilu pomiaru 

z możliwością wykonania raportu i eksportu do plików DXF. 

 
Profil regulacji – umożliwia wyświetlenie profilu regulacji 

z możliwością wykonania raportu i eksportu do plików DXF. 

 
Do Excela – umożliwia eksport obliczeń do Excela. 

 Raport – umożliwia utworzenie raportu w formacie RTF. 

Zalecany jest eksport do Excela ze względu na większe możliwości 

edycji. 

 
Aktualizuj dane – umożliwia aktualizację danych przęsła pomiarowego 

w głównym oknie programu i zapisanie projektu pod inną nazwą. 

Opcja dostępna przed przystąpieniem do obliczeń dla sekcji. 

 
Pomoc 

 

Informacje o wybranym przęśle pomiarowym przedstawiono w górnej części grupy 

Przęsło. 

 

 
Rysunek 20.4. Informacje o przęśle pomiarowym 

 

Temperatura montażu w zakresie -5°C i poniżej oraz 40°C i powyżej sygnalizowana jest 

na czerwono:  

Podczas wyboru punktu pomiaru program wyświetla metraż, zwis (f1), odległość (h1) oraz 

opis. Po wybraniu punktu należy określić żądane zmniejszenie zwisu lub odległości 

pionowej. Program wyświetla żądane wartości z indeksem „2” (tj. f2 i h2). 

 

 
Rysunek 20.5. Wybór punktu pomiaru, informacje o pomiarze 

 
Rysunek 20.6. Informacje o parametrach pomiaru i skracania 

Skracanie z korektą SkrPk jest iloczynem współczynników obliczeniowego 

i doświadczalnego.  
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Rysunek 20.7. Opcja obliczeń długości przewodu: Długość L+ 

 

Długość L+ – umożliwia obliczenia długości przewodu wykorzystując wzory katenoidalne 

(dokładniejsze). 

 

Raport+ – umożliwia uwzględnienie w raporcie i eksporcie do Excela szczegółowych 

parametrów przewodu (tj. masa jedn., ciężar jedn. i wł., naciąg zrywający, α, β i E). 

 

Oblicz przewód – umożliwia przeprowadzenie obliczeń dla wybranego przęsła 

i przewodu. 

Po dokonaniu obliczeń przewodu uzyskuje się wynik z uwzględnieniem iloczynu 

współczynników korekcyjnych: obliczeniowego i doświadczalnego. 

 

 
Rysunek 20.8. Opcje obliczeń przewodu Współczynnikach korekty: obliczeniowy i doświadczalny 

 

Współczynnik obliczeniowy – umożliwia korektę skracanej długości przewodu 

uwzględniając obliczone zmiany długości (wynikające z prawa Hooke’a). 

 

Współczynnik doświadczalny – umożliwia korektę skracanej długości przewodu 

uwzględniając doświadczenie i bezpieczny zapas podczas skracania. 

Wartość współczynnika obliczeniowego lub doświadczalnego: 
 1,000 stanowi 100% SkrP*, 

 0,900 stanowi   90% SkrP*, 

 1,100 stanowi 110% SkrP*. 
 * - obliczonego skrócenia, gdy drugi współczynnik = 1,000. 
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Rysunek 20.9. Program Regulacja zwisów w przęśle i sekcji po wstępnym obliczeniu przewodu 

 

Dodaj do sekcji – umożliwia przeprowadzenie obliczeń dla sekcji rozpoczynając od 

obliczonego już przęsła oraz dodawanie kolejnych przęseł do obliczeń sekcji. Obliczenia 

dla sekcji przeprowadzane są narastająco. 

 

 
Rysunek 20.10. Obliczenia dla pierwszego przęsła (pomiarowego) z sekcji 

 

Przęsła o parametrach różnych od przęsła pomiarowego takich jak: temperatura, 

naprężenie, strefa klimatyczna, obliczenia (przęsła płaskie/pochyłe) zostają do obliczeń 

automatycznie dostosowane. 
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Rysunek 20.11. Dodawanie kolejnych przęseł do obliczeń sekcji 

 

W przypadku wyboru ponownego przęsła lub przęsła z innym przewodem, pojawią się 

komunikaty ostrzegawcze. 

  
Rysunek 20.12. Dodawanie kolejnych przęseł – komunikaty ostrzegawcze 

 

 
Rysunek 20.13. Obliczenia dla sekcji 
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Usuń z sekcji – umożliwia usunięcie przęsła z sekcji i ponowne przeliczenie. 

 

  
Rysunek 20.14. Usuwanie przęsła z sekcji – komunikaty ostrzegawcze 

 

Nowa sekcja – umożliwia ponowne przeprowadzenie obliczeń dla sekcji. 

 

 
Rysunek 20.15. Program Regulacja zwisów w przęśle i sekcji po obliczeniu sekcji 
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Rysunek 20.16. Eksport obliczeń przęsła do Excela  

 

 
Rysunek 20.17. Raport obliczeń przęsła w formacie RTF 
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Rysunek 20.18. Eksport obliczeń przęsła i sekcji do Excela 

 
Rysunek 20.19. Raport obliczeń przęsła i sekcji w formacie RTF  
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21. Tablice – informacje ogólne  

 

Dostęp do tablic jest możliwy na kilka sposobów: 

 z menu, 

 
Rysunek 21.1. Menu tablic skróty klawiaturowe F7÷F11 

 

 poprzez przyciski , , ,  

i  umożliwiają szybkie poruszanie się pomiędzy oknami tablic, 
 używając klawiszy funkcyjnych do F7 do F11 w oknie głównym programu lub 

podczas pracy z tablicami. 
 

Pasek informacyjny tabel oraz przyciski dodatkowo podpowiadają skróty klawiaturowe. 

 

 
Rysunek 21.2. Podpowiedzi skrótów klawiaturowych 

 

 
W tablicach montażowych w zależności od trybu obliczeń, ustawianych na 

formularzu głównym , może być wymagane ponowne 

przeliczenie o czym informuje migająca ikona przycisku . 
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Rysunek 21.3. Efekt działania przycisku „Otwórz wszystkie tablice” 

 

 
Rysunek 21.4. Zoptymalizowany widok wszystkich tabel na pasku narzędzi (położenie paska zadań u dołu) 

 

 
Rysunek 21.5. Zoptymalizowany widok wszystkich tabel na pasku narzędzi (położenie paska zadań z lewej) 
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Eksport do programu Excel zapewnia wyższą jakość raportu (zwiększoną czytelność 

danych, możliwość dowolnej edycji). 

 

 

22. Naprężenie codzienne EDS 

 
Naprężenie codzienne EDS (ang. Every Day Stress) – największe naprężenie 

występujące w przewodzie linii, gdy temperatura przewodu wynosi +10°C. 

W przypadku, gdy naprężenie codzienne (EDS w +10°C) w przewodach przekracza 

wartość odpowiadającą 18% wytrzymałości przewodu na rozciąganie istnieje konieczność 
stosowania ochrony linii przed drganiami przewodów, ze względu na mogące wystąpić 

zagrożenie przewodów wibracją. Podstawowe naprężenie nie powinno przekraczać 

zalecanych przez producentów przewodów wartości.  
 

Naprężenie codzienne EDS obliczane jest dla tablicy długości, zwisów, naprężeń 

i naciągów .  

https://informs.pl/oprogramowanie/program-naplin-zwisy-naprezenia-odleglosci-przewodow-dla-projektantow
https://informs.pl/oprogramowanie/program-naplin-zwisy-naprezenia-odleglosci-przewodow-dla-projektantow
https://informs.pl/naplin/
https://informs.pl/


Instrukcja obsługi programu NapLin DXF 2.5 

 

NapLin DXF 2.5 - zwisy, odległości i naprężenia przewodów 

napowietrznych linii elektroenergetycznych    str. 67 
 

¡NFRMS.pL 
 

23. Tablice zwisów i naprężeń [f/σ] 
 

Po naciśnięciu przycisków ,  lub  

pojawi się okno „[f/σ] Tablice zwisów i naprężeń”, w którym wybiera się tablicę zwisów lub 
naprężeń.  

Dla przęseł płaskich w obliczeniach pomijany jest spad (b), dla przęseł pochyłych 

stosunek b/a jest stały. Tablica uwzględnia w obliczeniach odkształcenie pełzania 
(wartości dopuszczalna odkształcenia pełzania 10-letniego wg IEC) oraz dodatkowy zwis 

(współczynnik bezpieczeństwa).  

 
Rysunek 23.1. Tablica zwisów [f] 

 
 

 
Rysunek 23.2. Opis tablicy zwisów [f] obliczenia dla przęseł: płaskich i pochyłych 
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Rysunek 23.3. Tablica naprężeń [σ] w [MPa] 

 

Rysunek 23.4. Tablica naprężeń [σ] w [kG/mm2] 
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Opis przycisków funkcyjnych menu przedstawiono poniżej. 
 

 
 

Rysunek 23.5. Pasek menu tablicy zwisów i naprężeń [f/σ] 

 
Excel – umożliwia eksport tablicy do Excela w: 

- nowym arkuszu, 

- nowym pliku (skoroszycie). 

 Raport – umożliwia utworzenie raportu w formacie 
RTF. Zalecany jest eksport do Excela ze względu na 

większe możliwości edycji. 

 
Tablice zwisów i naprężeń [f/σ] 5C° – wyświetla 

tablicę zwisów i naprężeń z krokiem 5°C. 
Skrót (F8). 

 
Tablica [L,σ,f,N] – wyświetla tablicę długości, 

zwisów, naprężeń i naciągów. Skrót (F9). 

 
Tablice [L,f,σ,N] m. przęsło – wyświetla  
tablice montażowe przęsła z przeprężeniem 

temperaturowym i procentowym. 

Skrót (F10). 

 
Tablice [f/σ] m. sekcja – wyświetla  

tablice montażowe sekcji z przeprężeniem 

temperaturowym i procentowym. 

Skrót (F11). 

 
Pomoc – otwiera plik PDF z pomocą programu 

(niniejszy dokument). 

 

Rozpiętość przęsła: 

Od – początkowa rozpiętość przęsła, w [m], 
Do – końcowa rozpiętość przęsła, w [m], 

Krok – wartość, o jaką zmienia się rozpiętość 

początkową dążąc do rozpiętości końcowej przęsła, 
w [m]. 

 

Wybór tablicy – umożliwia wybór tablicy do 

obliczenia zwisów lub naprężeń. 

 

Wybór jednostki tablicy naprężeń: 
 - [MPa], 

 - [kG/mm²]. 

Dla tablicy zwisów opcja wyboru jest ukryta. 

 
Oblicz – umożliwia przeliczenie wprowadzonych 
wartości. Skrót (F5). 
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Poniżej zamieszczono okno z programu Excel z wygenerowaną tablicą. 

 
Rysunek 23.6. Eksport tablicy zwisów [f] do programu Excel 

Poniżej zamieszczono okno raportu tablicy z wygenerowaną propozycją raportu. 

 
Rysunek 23.7. Raport tablicy zwisów [f] 
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24. Tablice zwisów i naprężeń [f/σ] co 5C° 

Po naciśnięciu  lub  pojawi się okno  

„[f/σ] 5C° Tablice zwisów i naprężeń”, w którym wybiera się tablicę zwisów lub naprężeń. 

Dla przęseł płaskich w obliczeniach pomijany jest spad (b), dla przęseł pochyłych stosunek 
b/a jest stały. 

Tablica uwzględnia w obliczeniach odkształcenie pełzania (wartości dopuszczalna 

odkształcenia pełzania 10-letniego wg IEC) oraz dodatkowy zwis (współczynnik 
bezpieczeństwa).  

 

 
Rysunek 24.1. Tablica zwisów [f] 
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Rysunek 24.2. Tablica naprężeń [σ] w [MPa] 

 

 

Rysunek 24.3. Tablica naprężeń [σ] w [kG/mm2] 
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Opis przycisków funkcyjnych menu przedstawiono poniżej. 
 

 
Rysunek 24.4. Pasek menu tablicy zwisów i naprężeń [f/σ] 

 
Excel – umożliwia eksport tablicy do Excela w: 

- nowym arkuszu, 

- nowym pliku (skoroszycie). 

 Raport – umożliwia utworzenie raportu w formacie 

RTF. Zalecany jest eksport do Excela ze względu na 

większe możliwości edycji. 

 
Tablice zwisów i naprężeń [f/σ] – wyświetla 
tablicę zwisów i naprężeń. 

Skrót (F7). 

 
Tablica [L,σ,f,N] – wyświetla tablicę długości, 

zwisów, naprężeń i naciągów. Skrót (F9). 

 
Tablice [L,f,σ,N] m. przęsło – wyświetla  

tablice montażowe przęsła z przeprężeniem 

temperaturowym i procentowym. 
Skrót (F10). 

 
Tablice [f/σ] m. sekcja – wyświetla  

tablice montażowe sekcji z przeprężeniem 

temperaturowym i procentowym. 
Skrót (F11). 

 
Pomoc – otwiera plik PDF z pomocą programu 

(niniejszy dokument). 

 

Rozpiętość przęsła: 
Od – początkowa rozpiętość przęsła, w [m], 

Do – końcowa rozpiętość przęsła, w [m], 

Krok – wartość, o jaką zmienia się rozpiętość 
początkową dążąc do rozpiętości końcowej przęsła, 

w [m]. 

 

Wybór tablicy – umożliwia wybór tablicy do 

obliczenia zwisów lub naprężeń. 

 

Wybór jednostki tablicy naprężeń: 

 - [MPa], 

 - [kG/mm²]. 

Dla tablicy zwisów opcja wyboru jest ukryta. 

 
Oblicz – umożliwia przeliczenie wprowadzonych 

wartości. Skrót (F5). 
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Poniżej zamieszczono okna z programu Excel z wygenerowanymi tablicami. 

  
Rysunek 24.5. Przykładowy eksport tablicy zwisów [f] w [m] do programu Excel 

 
Rysunek 24.6. Przykładowy eksport tablicy naprężeń [σ] w [MPa] do programu Excel 
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Rysunek 24.7. Przykładowy eksport tablicy naprężeń [σ] w [kG/mm2] do programu Excel 
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25. Tablica długości, zwisów, naprężeń i naciągów 
[L,f,σ,N] 

 

Po naciśnięciu  lub  pojawi się okno  
„[L,σ,f,N] Tablica” z tablicą długości, zwisów, naprężeń i naciągów.  

Dla przęseł płaskich w obliczeniach pomijany jest spad (b), dla przęseł pochyłych 

uwzględnia się stosunek b/a. 
Tablica uwzględnia w obliczeniach odkształcenie pełzania (wartości dopuszczalna 

odkształcenia pełzania 10-letniego wg IEC) oraz dodatkowy zwis (współczynnik 

bezpieczeństwa). 

Przeliczenie wprowadzonych wartości w formularzu głównym umożliwia skrót (F5) 
funkcji przycisku Oblicz. 

 

 
Rysunek 25.1. Tablica przęsła [L,σ,f,N] długości, zwisów… 
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Opis przycisków funkcyjnych menu przedstawiono poniżej. 
  

 
Rysunek 25.2. Pasek menu tablicy [L,σ,f,N] długości, zwisów… 

 

 
Excel – umożliwia eksport tablicy do Excela w: 

- nowym arkuszu, 
- nowym pliku (skoroszycie). 

 Raport – umożliwia utworzenie raportu w formacie 

RTF. Zalecany jest eksport do Excela ze względu na 

większe możliwości edycji. 

 
Tablice zwisów i naprężeń [f/σ] – wyświetla 

tablicę zwisów i naprężeń. 

Skrót (F7). 

 
Tablice zwisów i naprężeń [f/σ] 5C° – wyświetla 
tablicę zwisów i naprężeń z krokiem 5°C. 

Skrót (F8). 

 
Tablice [L,f,σ,N] m. p. (przęsło) – wyświetla  
tablice montażowe przęsła z przeprężeniem 

temperaturowym i procentowym. 

Skrót (F10). 

 
Tablice [f/σ] m. s. (sekcja) – wyświetla  
tablice montażowe sekcji z przeprężeniem 

temperaturowym i procentowym. 

Skrót (F11). 

 
Pomoc – otwiera plik PDF z pomocą programu 
(niniejszy dokument). 

 

W przypadku gdy naprężenie codzienne EDS (dla temperatury przewodu +10°C) 
przekroczy 18% wytrzymałości przewodu na rozciąganie program wyświetli komunikat. 

 

 
 Rysunek 25.3. Informacja o naprężeniu codziennym EDS (dla +10°C) 

 

 
Rysunek 25.4. Komunikat przekroczenia 
naprężenia codziennego EDS (dla +10°C)  
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Poniżej zamieszczono okno z programu Excel oraz okno raportu z wygenerowaną tablicą. 

 

 
Rysunek 25.5. Eksport tablicy [L,σ,f,N] długości, zwisów… 

do programu Excel oraz raport  
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26. Tablice montażowe przęsła [L,f,σ,N] 
z przeprężeniem temperaturowym i procentowym 

 

Po naciśnięciu  lub  
pojawi się okno „[L,σ,f,N] m. p. Tablice montażowe przęsła” z tablicą długości, zwisów, 

naprężeń i naciągów z przeprężeniem temperaturowym i procentowym. 

Dla przęseł płaskich w obliczeniach pomijany jest spad (b), dla przęseł pochyłych 
uwzględnia się stosunek b/a. 

Tablica uwzględnia w obliczeniach odkształcenie pełzania (wartości dopuszczalna 

odkształcenia pełzania 10-letniego wg IEC) oraz dodatkowy zwis (współczynnik 

bezpieczeństwa). 
W tablicy montażowej w zależności od trybu obliczeń, ustawianych na formularzu 

głównym , może być wymagane ponowne przeliczenie o czym 

informuje migająca ikona przycisku . 

 

 
Rysunek 26.1. Tablice montażowe przęsła [L,σ,f,N] m. p. 

z przeprężeniem (temperaturowym) 

  

https://informs.pl/oprogramowanie/program-naplin-zwisy-naprezenia-odleglosci-przewodow-dla-projektantow
https://informs.pl/oprogramowanie/program-naplin-zwisy-naprezenia-odleglosci-przewodow-dla-projektantow
https://informs.pl/naplin/
https://informs.pl/


Instrukcja obsługi programu NapLin DXF 2.5 

 

NapLin DXF 2.5 - zwisy, odległości i naprężenia przewodów 

napowietrznych linii elektroenergetycznych    str. 80 
 

¡NFRMS.pL 
 

Opis przycisków funkcyjnych menu przedstawiono poniżej. 
 

 
Rysunek 26.2. Pasek menu tablicy montażowej przęsła [L,σ,f,N] m. p. z przeprężeniem 

 

 
Excel – umożliwia eksport tablicy do Excela w: 

- nowym arkuszu, 

- nowym pliku (skoroszycie). 

 Raport – umożliwia utworzenie raportu w formacie 

RTF. Zalecany jest eksport do Excela ze względu na 

większe możliwości edycji. 

 
Tablice zwisów i naprężeń [f/σ] – wyświetla 
tablicę zwisów i naprężeń. 

Skrót (F7). 

 
Tablice zwisów i naprężeń [f/σ] 5C°  

– wyświetla tablicę zwisów i naprężeń z krokiem 
5°C. Skrót (F8). 

 
Tablica [L,σ,f,N] – wyświetla tablicę długości, 

zwisów, naprężeń i naciągów.  
Skrót (F9). 

 
Tablice [f/σ] m. sekcja – wyświetla  

tablice montażowe sekcji z przeprężeniem 

temperaturowym i procentowym. 
Skrót (F11). 

 
Pomoc – otwiera plik PDF z pomocą programu 

(niniejszy dokument). 

 

Wybór przeprężenia: 
 - Bez przeprężenia [-], 

 - Przeprężenie temperaturowe [°C], 

 - Przeprężenie procentowe [%]. 

 

 

 

Wartość przeprężenia: 
 - Bez przeprężenia [-], 

 - Przeprężenie temperaturowe [°C], 

 - Przeprężenie procentowe [%]. 

 
Oblicz – umożliwia przeliczenie wprowadzonych 

wartości. Skrót (F5). 
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Poniżej zamieszczono okno z programu Excel oraz okno raportu z wygenerowaną tablicą. 

  
Rysunek 26.3. Eksport tablicy montażowej przęsła [L,f,σ,N] do programu Excel oraz raport  

  

https://informs.pl/oprogramowanie/program-naplin-zwisy-naprezenia-odleglosci-przewodow-dla-projektantow
https://informs.pl/oprogramowanie/program-naplin-zwisy-naprezenia-odleglosci-przewodow-dla-projektantow
https://informs.pl/naplin/
https://informs.pl/


Instrukcja obsługi programu NapLin DXF 2.5 

 

NapLin DXF 2.5 - zwisy, odległości i naprężenia przewodów 

napowietrznych linii elektroenergetycznych    str. 82 
 

¡NFRMS.pL 
 

 

27. Tablice montażowe sekcji [f/σ] 
z przeprężeniem temperaturowym i procentowym 

Po naciśnięciu  lub  
pojawi się okno „[L,σ,f,N] m. p. Tablice montażowe sekcji” z tablicą zwisów i naprężeń 

z przeprężeniem temperaturowym i procentowym. 

Dla przęseł płaskich w obliczeniach pomijany jest spad (b), dla przęseł pochyłych 
uwzględnia się stosunek b/a. 

Tablica uwzględnia w obliczeniach odkształcenie pełzania (wartości dopuszczalna 

odkształcenia pełzania 10-letniego wg IEC) oraz dodatkowy zwis (współczynnik 
bezpieczeństwa). 

W tablicy montażowej w zależności od trybu obliczeń, ustawianych na formularzu 

głównym , może być wymagane ponowne przeliczenie o czym 

informuje migająca ikona przycisku . 

 

 
Rysunek 27.1. Tablice montażowe sekcji [f/σ] z przeprężeniem temperaturowym i procentowym 
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Opis przycisków funkcyjnych menu przedstawiono poniżej. 

 
Excel – umożliwia eksport tablicy do Excela w: 
- nowym arkuszu, 

- nowym pliku (skoroszycie). 

 Raport – umożliwia utworzenie raportu w formacie 
RTF. Zalecany jest eksport do Excela ze względu na 

większe możliwości edycji. 

 
Tablice zwisów i naprężeń [f/σ] – wyświetla 

tablicę zwisów i naprężeń. 
Skrót (F7). 

 
Tablice zwisów i naprężeń [f/σ] 5C°  

– wyświetla tablicę zwisów i naprężeń z krokiem 

5°C. 
Skrót (F8). 

 
Tablica [L,σ,f,N] – wyświetla tablicę długości, 

zwisów, naprężeń i naciągów. Skrót (F9). 

 
Tablice [L,f,σ,N] m. przęsło – wyświetla  
tablice montażowe przęsła z przeprężeniem 

temperaturowym i procentowym. 

Skrót (F10). 

 
Pomoc – otwiera plik PDF z pomocą programu 

(niniejszy dokument). 

 Sekcja (edycja) – otwiera okno edycji przęseł 

w sekcji. Umożliwia dodawanie i usuwanie oraz 
import i eksport z programu Excel kolejnych przęseł 

do obliczeń. 

 
Ukryj – ukrywa bieżące okno podczas edycji sekcji. 

 

Wybór przeprężenia: 

 - Bez przeprężenia [-], 
 - Przeprężenie temperaturowe [°C], 

 - Przeprężenie procentowe [%]. 

 

 

 

Wartość przeprężenia: 
 - Bez przeprężenia [-], 

 - Przeprężenie temperaturowe [°C], 

 - Przeprężenie procentowe [%]. 

 
Oblicz – umożliwia przeliczenie wprowadzonych 

wartości. Skrót (F5). 
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Rysunek 27.2. Tablice montażowe sekcji [f/σ] m. – edycja sekcji 

 
Import z Excela – umożliwia import danych od 

obliczeń z zaznaczonego zakresu w Excelu 

(od 1 do 3 kolumn zaznaczenia bez nagłówków). 
Struktura kolumn: 

 Rozpiętość, Opis przęsła, Uwagi 

Wymagana jest tylko Rozpiętość. 

 

 

 
 

 

Plik - nazwa pliku importowanych lub 

Eksportowanych danych z Excela. 

Arkusz - nazwa arkusza importowanych lub 

Eksportowanych danych z Excela. 
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Eksport do Excela - umożliwia eksport danych 

od obliczeń do Excela w nowym arkuszu lub 

pliku (skoroszycie). 
Struktura danych: 

 1. Opcjonalna nazwa sekcji. 

 2. Kolumny: Lp., Rozpiętość, Opis przęsła 

i Uwagi. 

 

Nazwa sekcji - opcjonalna nazwa sekcji. 

Wykorzystywana w: 

 - tablicy montażowej [f/σ] m. sekcji, 

 
 - eksporcie do Excela. 

 
Wczytaj - wczytuje aktualnie otwarty plik 

z głównego formularza. 

Aby dodać kolejne (już zapisane) przęsło do 
sekcji należy je otworzyć w głównym formularzu 

i w oknie edycji sekcji wczytać. 

 

 
A<=>B - Umożliwia zamianę danych słupów. 
 

 

 

Opis przęsła - opcjonalne informacje. 
Połączenie opisów słupów A - B. 

A (Słup A) - numer i oznaczenie słupa A. 

Po dodaniu przęsła opis słupa B jest kopiowany 

do słupa A. 
B (Słup B) - numer i oznaczenie słupa B. 

Po dodaniu przęsła opis słupa B jest kopiowany 

do słupa A. 

 

Rozpiętość przęsła a - jedyna wymagana 

informacja opisująca przęsła w sekcji, w [m]. 

 

Uwagi - opcjonalne informacje. 

 
Dodaj - dodaje przęsło na końcu tabeli. 

Po dodaniu przęsła opis słupa B  
jest kopiowany do słupa A. 

 
Usuń - usuwa zaznaczony wiersz. 

 
Usuń wszystkie - usuwa wszystkie wiersze. 

 
Oblicz - zatwierdzenie danych od obliczeń, 
powrót do okna tablicy montażowej. 
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Rysunek 27.3. Tablice montażowe sekcji [f] bez przeprężenia 

 

 
Rysunek 27.4. Tablice montażowe sekcji [f] z przeprężeniem temperaturowym  

 

 
Rysunek 27.5. Tablice montażowe sekcji [σ] z przeprężeniem procentowym w [MPa] 
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Poniżej zamieszczono okno z programu Excel oraz okno raportu z wygenerowaną tablicą. 

 

 
Rysunek 27.6. Eksport tablicy montażowej sekcji [f] do programu Excel oraz raport  

 

Poniżej zamieszczono okno raportu tablicy z wygenerowaną propozycją raportu. 

 

Rysunek 27.7. Raport tablicy montażowej sekcji [f] 
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