
Słupy Kompozytowe dla Energetyki



Wysokiej jakości kompozytowe słupy modułowe 

RS dla energetyki wprowadzają niezawodne i

efektywne kosztowo rozwiązania, wszędzie tam, 

gdzie panują trudne warunki środowiskowe

(wiatry, sadź), istnieje konieczność poprawy stanu 

sieci, gdzie warunki terenowe, waga słupów,

łatwy transport, czas dostawy, wysoka 

wytrzymałość, podwyższone bezpieczeństwo i 

długi czas eksploatacji są wymagane dla nowych 

lini lub wymiany istniejących słupów .

Znaczną część sieci energetycznych wybudowano dekady temu. 
Starzejąca się infrastruktura jest
atakowana przez korozję, próchnicę, dzięcioły, termity i jest 
regularnie testowana przez wichury, burze śnieżne, sadź , 
wandali a nawet uderzenia samochodów. Budowa nowej linii 
i wymiana słupów może być problematyczna ze względu na 
długi czas realizacji inwestycji, warunki terenowe , prawo drogi, 
warunki środowiskowe, środki do dyspozycji, przerwy w dosta-
wie energii czy też kosztowny sprzęt potrzebny do budowy linii.

Rozwiązaniem są słupy kompozytowe RS.
Słupy kompozytowe RS są montowane z kombinacji 
standardowych rozmiarów modułów tubowych, aby 
budować słupy o wysokości z zakresu od 9,1m do 47,2m 
z wykorzystaniem typowego osprzętu. Wartość dodana 
słupów RS:

Najniższe koszty logistyczne
wraz z krótkim terminem realizacji zamówienia, bardziej 
efektywnym transportem , sprawną instalacją i 
efektywnym zarządzaniem zapasami magazynowymi.

z ograniczoną 41-letnią gwarancją, z wysoką
odpornością dielektryczną wprowadzają poprawę
bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych, 
z lepszą wytrzymałością na silne wiatry i oblodzenie, 
z szybkim czasem dostawy w razie potrzeby oraz 
minimalnym oddziaływaniem na środowisko

Najniższe ryzyko

Najdłuższy czas eksploatacji

SŁUPY DLA ENERGETYKI 

O NAJLEPSZYCH 

PARAMETRACH

Studium 
       przypadku:

Innowacyjne 
materiały 
i konstrukcja

Słupy RS zostały 
wybrane przez 
Southern California 
Edisons (spółkę 
dystrybucyjną w 
USA) jako „Circuit 
of the Future” - projekt, 
który wykorzystuje
 najbardziej 
zaawansowane
i niezawodne
technologie oraz 
produkty dla energetyki 
dostępne obecnie 
na rynku.

Słupy RS są używane przez ponad 300 

spółek dystrybucyjnych na całym świecie, 

w tym instalacje w Ameryce Północnej, 

Europie, Ameryce Południowej, Australii, 

Azji i Regionie Karaibów.

z czasem eksploatacji 80 lat, ze zintegrowana ochroną 
przed promieniowaniem UV , nie wymagają regularnej 
obsługi skutkującej najniższymi kosztami eksploatacji , 
odpornością na korozję, próchnicę i szkodniki.,,

,,



Słupy wykonane są z zaawansowanego technologicznie materiału
kompozytowego z zintegrowanym filtrem UV, który łączy w sobie 
ultra-silną żywicę poliuretanowa i siatkę z włókna szklanego 
typu E. Słupy RS mogą być nawiercone i wstępnie zmontowane.

MATERIAŁ KOMPOZYTOWY

BUDOWA MODUŁOWA
Słupy RS zaprojektowane są w formie stożka, co umożliwia 
przechowywanie ich w formie skompaktowanych „gniazd” 
maksymalizując efektywność składowania i transportu. Ośmio
modułowy system może być skonfigurowany tak, aby zbudować 
praktycznie każdy słup do wysokości 47,2m, co automatycznie 
zmniejsza czas oczekiwania na dostawy, zmniejsza zapasy, ułatwia 
transport, obsługę i instalację.

ZALETY SYSTEMU RS

Kompatybilność osprzętu
Osprzęt o powierzchni pozbawionej ostrych krawędzi i nierówności może być używany 
ze słupami RS i jest wspólny dla słupów stalowych i betonowych o przekroju kołowym. 
Elementy takie jak podkładki półokrągłe powinny być dostarczane przez RS, aby mogły 
być stosowane z istniejącym osprzętem.

Doskonała wytrzymałość temperaturowa
Materiał kompozytowy RS sprawdza się dobrze zarówno w środowisku zimnym jak 
i gorącym. Ustalony zakresu temperatur to -60°C do + 75°C

Szybki montaż
Elementy słupa RS mogą być połączone w ciągu 10 minut lub też cały słup może być z 
pomocą specjalnego stojaka zmontowany w ciągu 15 minut przez 4 osoby z użyciem 
ściągaczy. Słupy mogą być fabrycznie nawiercone wg szablonu i wstępnie złożone aby 
skrócić czas instalacji.
Modułowość
Słupy o wymaganej długości i wytrzymałości mechanicznej tworzy się z modułów 
o standardowych wymiarach, co daje wiele kombinacji słupów. Poniżej znajdują się różne 
kombinacje modułów aby zbudować słup 22,9m



NIŻSZE KOSZTY LOGISTYCZNE

Modułowa konstrukcja słupów RS, w porównaniu do jakichkolwiek innych słupów, oferuje 
najszybszy czas realizacji zamówienia i najniższy koszt dostawy od momentu złożenia 
zamówienia do momentu instalacji.

Najlepszy czas realizacji zamówienia
RS utrzymuje duży zapas modułów i osprzętu, który umożliwia wysłać nawet duże indywidualne
zamówienia w kilka tygodni. Na prośbę spółek dystrybucyjnych RS utrzymuje wymagane stany
magazynowe.

Minimalne stany magazynowe
Szybko rotujące zestawy modułów RS zajmują małą część powierzchni magazynowej wymaganej dla
statycznego składowania tradycyjnych słupów pod konkretne zastosowania, jak również umożliwiają
szybszą dostawę do miejsca składowania. System modularny RS utrzymuje minimalne stany
magazynowe, zapewnia szybki czas rotacji i zredukowane zapasy bezpieczenstwa na codzień i w
sytuacjach awaryjnych. Czas wyłączenia spowodowany awariami sieci jest znacznie zredukowany,
ponieważ moduły mogą być szybko skonfigurowane tak, aby zbudować prawie każdy słup do 47,2m!

Studium 
       przypadku:

"Mając możliwość 

zbudowania słupów 

o różnej długości

 i wytrzymałości 

tylko z ośmiu 

modułów daje

spółce szybszy 

czas reakcji przy 

awaryjnym wyłączeniu”.

Utility Products, 

Listopad 2006

    JEDEN ZESTAW MODUŁÓW, 

AŻ 262 RÓŻNE SŁUPY
Przykład kombinacji modułów RS

WYTRZYMAŁOŚĆ



Kombinacje Słupów z Jednego Zestawu ModułówKombinacje Słupów z Jednego Zestawu Modułów
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Transport-Zaleta

"W porównaniu do 

innych słupów 

energetycznych 

oceniliśmy słupy RS 

jako najbardziej 

efektywne kosztowo. 

Transport, montaż 

i instalacja była 

łatwa i tańsza niż 

tradycyjnych słupów”

Shawn Woon,
Manager Midlite

Efektywny Transport
Zagnieżdżony sytem modułowy RS oznacza, że nawet najdłuższe słupy RS wymagają jedynie
standardowej długości przyczep, eliminują konieczność stosowania wolnego i drogiego transportu
ponadnormatywnych ładunków. Zobacz poniżej ilościowe porównanie załadowanej ciężarowki aby
ocenić znaczącą efektywność transportu , który może być zrealizowany ze słupami RS. W zależności
od rozmiarów słupów , moduły RS mogą być wysyłane i składowane w 20 i 40 stopowych
kontenerach dla dostaw miedzynarodowych oraz szybko rozmieszczane w przypadku katastrof
naturalnych niszczących sieć. Lekkie słupy RS mogą być wysyłane transportem lotniczym w ilościach
hurtowych w razie pilnej potrzeby.

Porównanie ładunku ciężarówki
Słupy 18,3 m - klasa 1

53
słupy 
RS

27
słupów 

stalowych

15
słupów 

drewnianych

6
słupów 

betonowych



Elastyczność Instalacji
Podczas stawiania słupów , poza używaniem lekkich maszyn , system modularny pozwala na
sekwencyjną budowę. Cały słup może być montowany na miejscu, a następnie postawiony.
Alternatywnie, podstawa może być wpierw postawiona, a pozostałe moduły szczytowe dodane
później, albo za jednym razem słup może być postawiony jako całkowicie zmontowany wcześniej
W fabryce RS można wstępnie zmontować słup do wysokości 19,8m, aby zredukować czas instalacji
na miejscu. W procesie projektowania zmiana wysokości lub wytrzymałości słupa jest bardzo prosta
przez łatwe dodanie lub odjęcie wymaganego modułu. Modułowa budowa pozwala także na szybkie
zwiększenie wysokości linii , łatwy rozwój sieci w przyszłości i zwiększenie możliwości przesyłowych.
W porównaniu do tradycyjnych słupów, można użyć mniejszych helikopterów do podniesienia
w pełni zmontowanego słupa typu H w trudnych warunkach terenowych. Słupy RS są łatwe do cięcia
i wiercenia na placu budowy. Słupy RS są używane również w telekomunikacji, jako maszty radiowe,
maszty do syren, w systemach SCADA oraz do zastosowań metrologicznych.
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Zalety Instalacji

„Norweska spółka 

dystrybucyjna NTE 

obliczyła,że koszt 

instalacji słupów RS 

jest o około 10% niższy

niż słupów 

drewnianych, gdy 

długości przęseł są 

zoptymalizowane a do 

instalacji użyty 

śmigłowiec”
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Niezawodność

Niezawodność

„Najlepsza gwarancja 
na rynku.Lubimy 
używać słupów RS, 
aby wzmocnić nasza 
infrastrukturę w
strategicznych 
miejscach”

Steve Coltharp
West Kentucky EC

Rio Grande EC właśnie 
skończył budowę linii 
34,5kV gdy nadeszło 
tornado “Straciliśmy 
osiem słupów
drewnianych 12,2m 
w klasie 3RGEC 
Operations 
poinformował
 nas, że słupy 
kompozytowe RS, 
które zainstalowane 
były w tym obszarze 
nie zostały wcale 
naruszone".

Dan Laws
Rio Grande EC

Brak przewodności

Słupy RS były 
poddane badaniom
 w laboratorium 
Kinectrics w Ontario,
Canada.
Przeprowadzone 
badania potwierdzają, 
ze są to jedne z 
najbezpieczniejszych 
słupów na rynku.

Zalety środowiskowe

Słupy RS nie 

potrzebują chemicznej

konserwacji, co

w rezultacie czyni 

je najbardziej

przyjaznymi dla

środowiska

naturalnego.

NAJNIŻSZE RYZYKO (ODPOWIEDZIALNOŚĆ)

Wysokiej jakości słupy RS zmniejszają ryzyko i koszty związane z 
zarządzaniem infrastrukturą sieciową i zwiększają niezawodność sieci 
energetycznych

Wykonane z materiału nieprzewodzącego i hydrofobowego, słupy RS zmniejszają 
ryzyko porażenia elektrycznego, eliminują erozję elektryczną i zapobiegają 
powstawaniu przeskoków elektrycznych podczas wyładowań atmosferycznych 
lub przełączania. Słupy RS przeszły test 100 μA (podobnie jak dla drążkow 
izolowanych), co czyni bezpieczną pracę pod napięciem Lekkie słupy modułowe RS
zmniejszają prawdopodobieństwo urazu personelu. W modułowych słupach 
rurowych można wewnątrz poprowadzić przewód uziemiający, w celu 
wyrównania potencjału.

Zwiększone bezpieczeństwo

Odpowiedzialność za środowisko

Znaczące, mechaniczne wzmocnienie lini energetycznych
Ultra mocny kompozytowy słup RS może przyjąć znaczną energię odkształcenia 
sprężystego w warunkach silnego obciążenia, takich jak: wichury, burze śnieżne, 
oblodzenie czy trzęsienia ziemi. Cecha ta zapewnia niezawodność infrastruktury 
sieciowej wykraczającą daleko poza osiągi materiałow tradycyjnie stosowanych 
na słupy energetyczne. Wyjątkowo duże naprężenia wytrzymywane w połączeniu 
z niską wagą redukują ryzyko wystąpienia efektu domina. Doskonała wytrzymałość 
poprzeczna chroni przed tworzeniem się i rozchodzeniem mikro pęknięć. 
Dodatkowo, słupy RS są samogasnące i utrzymują pierwotną wytrzymałość
mechaniczną po próbie symulowanymi wyładowaniami elektrycznymi.

Dobro społeczne
Kontrolowany proces produkcyjny zapewnia dożywotnią trwałość. Słupy RS są dostępne w kolorze
szarym lub brązowym, albo mogą też dopasować się do istniejących słupów drewnianych ,
stalowych lub wtopić się w krajobraz. Powierzchnię słupów RS łatwo oczyścić z graffiti , kleju do
plakatów ( powierzchnia odporna na zszywki).

Słupy RS są wolne od toksycznych konserwantów charakterystycznych dla słupów 
drewnianych , w wyniku czego nie wypłukują chemikaliów do gruntu lub wód 
gruntowych. Rekultywacja gleby nie jest wymagana. Celem potwierdzenia, ze 
są neutralne dla środowiska, słupy RS zostały przetestowane zgodnie z normą ASTM 
C1308-08 (Test Wypłukania) , a woda używana podczas testu spełniła kanadyjskie 
i amerykanskie testy bezpieczeństwa dla wody pitnej. Proces produkcji słupów RS 
nie uwalnia lotnych związków organicznych ani niebezpiecznych zanieczyszczeń powietrza (HAP).

Porównanie Wytrzymałości 
Mechanicznej Porównanie Wagi

33Słupy RS: 630 psi.ft /lb [271 kPa.m /kg] Słupy RS: 1,181,lbs [536 kg]

Drewno: 3,695 lbs [1,676 kg]

Beton: 8,500 lbs [3,856 kg]

33Drewno: 272 psi.ft /lb [117 kPa.m /kg]
33Stal: 119 psi.ft /lb [51 kPa.m /kg]

33Beton: 7 psi.ft /lb [3 kPa.m /kg]

Stal: 2,190 lbs [993 kg]



 

NAJD£U¯SZY CZAS ¯YCIA

Wyprodukowane z trwa³ego materia³u kompozytowego 

ze zintegrowan¹ ochron¹ UV s³upy RS maj¹ d³u¿szy czas ¿ycia 

ni¿ ka¿de inne alternatywne s³upy

Doskona³a odpornoœæ na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
Wysokiej jakoœci s³upy RS s¹ zaprojektowane na 80-cio letni okres eksploatacji, w którym nie
wymagaj¹ regularnej obs³ugi technicznej. Ten spodziewany , wyd³u¿ony czas ¿ycia testowany
zgodnie z norm¹ ASTM G154 uzyskuje siê w jednym procesie produkcyjnym, gdzie powstaje 
monolityczny laminat z okrywaj¹c¹ warstw¹ alifatycznej ochrony UV , która siê nie 
rysuje i nie ³uszczy. S³upy RS objête s¹ 41 letni¹ ograniczon¹ gwarancj¹ - aby 
uzyskaæ szczegó³owe informacje patrz: Ograniczona gwarancja RS

Odpornoœæ na korozjê, szkodniki i butwienie
S³upy RS nie bêd¹ butwieæ lub korodowaæ, poniewa¿ œciana s³upa jest wodood-
porna. Mo¿na je stosowaæ na obszarach wilgotnych, jak równie¿ na wybrze¿u 
morskim jako odporne na dzia³anie soli i chemikaliów. S³upy RS s¹ odporne na 
dziêcio³y, termity i inne szkodniki, s¹ odporne na wysoki poziom pH gleby. 
Zalety te znacznie zwiêkszaj¹ ¿ywotnoœæ s³upów i niezawodnoœæ sieci 
energetycznej.

S³upy bezobs³ugowe
S³upy RS nie wymagaj¹ regularnej obs³ugi technicznej takiej jak: zabiegi 
konserwuj¹ce lub malowanie, co powoduje znaczne oszczêdnoœci eksploatacyjne. 
Oglêdziny s¹ szybsze i mniej inwazyjne, a typowa czêstotliwoœci wymiany s³upów 
jest zmniejszona dwa razy.

Studium 
       przypadku:

G³ówna kanadyjska 
spó³ka energetyczna 
zast¹pi³a 400 s³upów 
lini zasilaj¹cej montowniê
samochodów s³upami 
RS aby zapewniæ wiêksz¹ 
niezawodnoœæ i 
wyeliminowaæ 
uszkodzenia s³upów
drewnianych podczas 
wichur.

Przewidywany czas pracy

* Infrastruktura sieci wymienionej na poziomie 2,5% rocznie
(100 / 2,5 = 40 –letni cykl ¿ycia typowy dla s³upów wykonanych z tradycyjnych materia³ów )

Lat

S³upy stalowe

S³upy RS

S³upy betonowe

S³upy drewniane

Koszt instalacji i zalety metody kalkulacji NPV
S³upy RS zapewniaj¹ najni¿szy ca³kowity koszt pozyskania, instalowania, 
u¿ytkowania, utrzymywania i w koñcu pozbycia siê aktywów w firmie obliczony 
metod¹ NPV (wartoœci bie¿¹cej netto). W przypadku monta¿u w trudnym 
terenie, przy du¿ych odleg³oœciach transportu, przy d³ugich przês³ach, przy 
koniecznoœci u¿ycia helikoptera , s³upy RS generuj¹ najni¿sze koszty 
instalacji - wychodz¹c poza porównanie kosztów materia³ów i policzenie ile 
naprawdê kosztuj¹ s³upy drewniane. Ka¿da analiza kosztów wykonana dla 
Twojej sieci energetycznej bêdzie wskazywa³a na zalety s³upów RS.

NAJNI¯SZY KOSZT CA£KOWITY
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Konstrukcje

Powierzchnia gładka 
i bez nierówności jest 
wymagana dla 
elementów konstrukcji 
mających kontakt
ze słupem. W wielu 
przypadkach istniejące 
już konstrukcje dla 
okrągłych słupów 
betonowych
i stalowych mogą być
wykorzystane do 
słupów RS.

OBSŁUGA KLIENTA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
Firma RS jest światowym liderem w produkcji słupów kompozytowych dla energetyki. 

Wysoko wykwalifikowany zespół doświadczonych inżynierów i obsługi technicznej 

współpracuje z Wami od wstępnego planowania aż do zakończenia budowy linii.

Wsparcie projektowe
Dział techniczny jest zaangażowany w całym procesie projektowym, aby zapewnić Państwu wybór
właściwych słupów RS dla Waszych potrzeb. Nasze wsparcie obejmuje analizę strukturalną lub 
PLSPOLE™ i PLS-CADD™ gdzie wymagane obciążenia słupów są sprawdzane i generowany jest
dokładny raport dotyczący parametrów słupów RS zgodnie z wymaganiami klienta. Słupy RS 
mogą być również analizowane niezależnie za pomocą plików biblioteki FRP dostępny w progra-
mie Power Systems LINE (PLS) lub programie SPIDA Calc.

Pomoc techniczna
Wszystkie informacje techniczne dostępne na życzenie jak i na stronie internetowej 
są zebrane w pojedyncze pliki zawierające :

 Arkusze danych słupów RS od 9,1 do 47,2 m
 przewodnik projektowania
 Informacje o konstrukcjach
 Specyfikacja techniczna
 Testowanie modułów i zapewnienie jakości (MTQAO)
 Instrukcja montażu i instalacji
 Najczęściej zadawane pytania

Zastosowanie i montaż
Inżynierowie RS będą asystować przy planowaniu i szacowaniu projektu, będą odpowiadać na 

bieżące pytania pojawiające się w trakcie projektowania. Przed rozpoczęciem projektu, RS może

przygotować pełne zestawienie osprzętu i dostarczyć niezbędne zalecenia, aby zapewnić 

pomyślną instalację i długotrwałą eksploatację. Na miejscu w czasie instalacji jest prowadzony 

nadzór, aby zapewnić Twojemu personelowi niezbędne szkolenie.

Kontrolowany proces produkcyjny RS wytwarza każdego dnia powtarzalne 
moduły słupów dla mierzalnych i wiarygodnych parametrów twojej linii energetycznej. 
Możesz na to liczyć.

TESTOWANE W LABORATORIUM, 
SPRAWDZONE W PRAKTYCE

Gwarancja jakości
RS jest certyfikowany zgodnie z ISO 9001: 2008 i jest skoncentrowany na jakości całego procesu
wytwarzania. Od materiału początkowego do elementu końcowego, każdy krok jest uważnie
monitorowany, aby zagwarantować, że otrzymasz najlepszy produkt na rynku.

Testowanie
Słupy RS zostały dokładnie , w pełnej skali przetestowane i sprawdzone zgodnie z najważniejszymi
normami : ASTM, ANSI i IEEE.

Instalacja
Obecnie zainstalowane słupy RS pracują w ekstremalnych temperaturach, w środowiskach
korozyjnych, są narażone na ataki szkodników, silne obciążenia , trudne warunki pogodowe.
Wszystkie słupy każdego dnia potwierdzają swoje przewidywane parametry, bez ani jednej reklamacji
od ponad 10 lat od kiedy słupy RS są instalowane.
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Kontakt: Enervision Sp. J.
office@enervision.pl
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RS Technologies Inc. 
233 Mayland Place NE
Calgary, AB  T2E 7Z8

www.RSpoles.com

Product group from well-managed
forests and other controlled sources
www.fsc.org   Cert no. SW-COC-002821
© 1996 Forest Stewardship Council

“Infrastructure For Life” is a registered trademark of RS Technologies Inc.

“PLS-POLE” and “PLS-CADD” are trademarks of Power Line Systems Inc. 

SPIDA    is a registered trademark of SPIDAWeb LLC.

*Disclaimer – The following contained herein is offered only as a guide for RS poles and has been prepared in good faith  

by technically knowledgeable personnel. This brochure is for information only and could be modifed without notice.

®

W 2005 roku RS zdobył nagrodę 
‘Composite Excellence’ przyznawaną przez

Amerykańskie Stowarzyszenie Producentów Kompozytów
za najbardziej kreatywne rozwiązania i

innowacyjne zastosowanie materiałów kompozytowych.

RS zdobył nagrodę Innowacje 
2005 w dziedzinie Proces Produkcyjny

info@RSpoles.com
+ 1  877  219  8002
+ 1  403  219  8000
+ 1  403  219  8001

Email      
Toll Free 
Phone     
Fax         
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