
Siedziba SFPOC

Typy konstrukcji OPGW

Wysoko nad ziemią, na szczy-
tach słupów napowietrz-
nych linii elektroenergetycz-

nych wysokich i najwyższych napięć 
spotyka się historia z tradycją i nowo-
czesnością. Bogata historia istnienia 
wiodącego europejskiego producen-
ta osprzętu do elektroenergetycz-
nych linii napowietrznych spotyka się 
z historią japońskiej firmy elektrotech-
nicznej Furukawa Electric Co. Spoty-
kają się pod postacją nowoczesnych 
przewodów odgromowych z  wbu-
dowanymi włóknami optycznymi 
produkowanych przez spółkę SFPOC  
(Suzhou Furukawa Power Optic 
Cable ) skojarzonych z  innowacyj-
nym osprzętem do zawiesi, w  tym 
oplotowym dostarczanym przez au-
striacką firmę Mosdorfer. Obie firmy 
z  małych rodzinnych biznesów wy-
rosły w  swojej dziedzinie na graczy 
klasy światowej. Ponad 300 lat temu 
powstała mała kuźnia rodziny Mos-
dorfer, a 130 lat temu Ichibei Furuka-
wa zaczynał od wytapiania miedzi. 
Dziś te nazwy zna cały energetycz-
ny świat, bo stały się niemal synoni-
mem jakości. Obie marki są markami 
globalnymi. Mosdorfer obecny jest 
przy realizacji projektów energetycz-
nych na całym świecie. Dla SFPOC 
Furukawa główne kierunki to wyma-
gający rynek amerykański, Australia 
czy Kanada, gdzie w ostatnim czasie 
Furukawa zrealizowała duży projekt 
OPGW wpólnie z Mosdorferem. Taka 
dobra współpraca rozwija się również 
na rynku europejskim, w  tym m.in. 
w Polsce.

Kiedy historia i współczesność  
się spotykają,  
czyli słów kilka o OPGW
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SFPOC Furukawa powstała w 2002 
roku jako joint venture. Przeniesiono 
wówczas produkcję firmy Phillips Fitel 
Inc. Canada, należącej do Furukawa 
Electric i dokonano transferu techno-
logii z Furukawa Electric Co. Już wte-
dy Furukawa miała 25 lat doświadczeń 
w obszarze badań i rozwoju oraz pro-
dukcji OPGW.

Współczesność w firmie SFPOC Furuka-
wa to pięć typów przewodów OPGW, 
które są stosowane w zależności od po-
trzeb i wymagań dla poszczególnych 
projektów.
1. SFPOC- Centrum - przewód z cen-

tralną tubą z włóknami optycznymi. 
Tuba mieści 48-72 włókien optycz-
nych. Jest to podstawowa, po-
wszechnie stosowana konstrukcja.

2. SFPOC-Lux - przewód z  tubą lub 
tubami optycznymi wplecionymi 
w druty. Taka konstrukcja może za-
wierać do 144 włókien optycznych 
w trzech tubach

3. SFPOC-Dual- przewód z centralną 
tuba ze stali nierdzewnej pokrytą 
aluminium, z max. 48 włóknami. Ten 
typ przewodu stosowany jest często 
w trudnych warunkach środowisko-
wych, gdy przewody narażone są na 
podwyższoną korozję

4. SFPOC – Plast – przewód z  tubą 
optyczną z  tworzywa sztucznego 
zamkniętą w  tubie z  aluminium. 
Jednostka optyczna jest w tym przy-
padku odizolowana.

5. SFPOC-TRAZ – przewód o  kom-
paktowej konstrukcji z trapezoidal-
nymi drutami stalowymi pokrytymi 
aluminium dla zmniejszenia średni-
cy. Duża wytrzymałość mechanicz-
na i zwarciowa przy małej średnicy.

Wszystkie wymienione typy przewo-
dów mają cechy wspólne:

 y druty ze stopu aluminium lub/i dru-
ty stalowe pokryte aluminium 

 y jednostkę lub jednostki optyczne 
z włóknami światłowodowymi 

 y włókna światłowodowe typu OFS 
Allwave Zero Water Peak (ZWP): ITU-
-T-G652D lub włókna optyczne OFS 
TruewaveRS and Truewave: ITU-T-
-G655C zależnie od wymagań za-
mawiającego

Warto zauważyć, że Furukawa Electric 
jest jednym z nielicznych na świecie pro-
ducentów przewodów OPGW produku-
jącym także włókna światłowodowe. Jest 
właścicielem firmy OFS. 

Druty stalowe odpowiadają za wytrzy-
małość mechaniczną przewodu, zaś 
aluminium i  stop aluminium za para-
metry prądowe. Większy prąd zwarcia 
wymaga zastosowania większej ilości 
aluminium, z kolei aby osiągnąć więk-
szą wytrzymałość mechaniczną potrz-
bea więcej stali. Aby uzyskać wyma-
gane parametry elektryczne i mecha-
niczne przewodu OPGW i  jednocze-
śnie zapewnić pełne bezpieczeństwo 
jednostce optycznej trzeba skorelować 
ze sobą wiele parametrów. 

Jednostka optyczna powinna mieć 
zapewnione bezpieczeństwo mecha-
niczne podczas możliwego wydłu-
żenia przewodu OPGW, jak i  bezpie-
czeństwo elektryczne w trakcie zwarć 
i wyładowań. Konstrukcja przewodów 
OPGW musi zapewnić właściwe od-
prowadzanie ciepła, tak aby granicz-
ne temperatury dla poszczególnych 

komponentów przewodów OPGW nie 
zostały przekroczone. Niezwykle istot-
ne jest, aby temperatura wewnątrz tu-
by optycznej nie przekroczyła 180°C. 
Wzrost temperatury powyżej tej war-
tości jest zabójczy dla włókien światło-
wodowych. 

Do obliczania parametrów przewo-
dów OPGW firma SFPOC Furukawa na 
podstawie wieloletnich doświadczeń 
opracowała swój własny program 
komputerowy. Poprawność jego ob-
liczeń dla danej średnicy przewodów 
potwierdziły liczne testy, a zwłaszcza 
badania typu przeprowadzane w re-
nomowanym labolatorium Kinetrics 
Inc w Kanadzie.

Różnorodność konstrukcji przewodów 
OPGW produkowanych przez SFPOC 
Furukawa pozwala spełnić każde wy-
magania klientów. Aby dobrać i zapro-
ponować odpowiedni przewód po-
trzebne jest kilka podstawowych para-
metrów:

 y wymagany jednosekundowy prąd 
zwarcia lub pojemność zwarciowa I2t

 y wytrzymałość mechaniczna w kN
 y ilość i typ włókien optycznych
 y wymagana klasa odporności na wy-

ładowania 

Badania i kontrola jakości
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Przykładowe zawiesie odciągowe OPGW

Przykładowe zawiesie przelotowe OPGW z tłumikami drgań

Przy doborze przewodów OPGW dla 
wymiany istniejących przewodów od-
gromowych przydatne są także dodat-
kowe informacje - czy trzeba zachować 
określoną średnicę przewodu czy wa-
gę. SFPOC Furukawa może zapropono-
wać również przewody OPGW zastępu-
jące istniejące przewody odgromowe 
typu AFL-1,7 50 mm2, AFL-1,7-70 mm2, 
AFL 1,7-95mm2 czy każdy inny typ. Mo-
żemy zaproponować również przewo-
dy OPGW o zwisie zbliżonym do nowo-
czesnych przewodów HTLS

W  zależności od wymaganych para-
metrów przewodów OPGW zewnętrz-
na warstwa może być zbudowana 
z samych drutów ze stopu aluminium, 
z samych drutów ze stali pokrytych alu-
minium lub obu tych typów drutów 
na raz. Ma to znaczenie przy doborze 
uchwytów oplotowych odciągowych, 
ale przede wszystkim uchwyty oploto-
we dobieramy do średnicy przewodu 
OPGW kierując się wymaganiem, że po-
winien on mieć wytrzymałoś min. 95% 
wytrzymałości przewodu.

Uchwyty przelotowe dobierane są do 
średnicy przewodu.

Ciekawostką interesującą zwłaszcza 
monterów będzie fakt, że czarne pa-
ski oznaczające włókna nie ścierają się 
podczas przemywania włókien pod-
czas przygotowania do spawania. Sa-
me włókna OFS spawają się bardzo 
dobrze między sobą, ale także robio-
no próby spawania z włóknami od in-
nych producentów i wyniki były bar-
dzo dobre! 

Firmy Furukawa i Mosdorfer do tej pory 
zrealizowały wspólnie wiele projektów  
w Polsce dla Spółek Dystrybucyjnych 
i PSE. Liczne badania odbiorcze prze-
prowadzane w fabryce SFPOC Furuka-
wa jak i Mosdorfer w pełni potwierdziły 
nie tylko wysoką jakość samych prze-
wodów OPGW i  osprzętu do zawiesi, 
ale również wysoką jakość procesu pro-
dukcyjnego w obu fabrykach i bardzo 
dobrą współpracę przewodów OPGW 
SFPOC Furukawa z osprzętem produko-
wanym przez firmę Mosdorfer. 

W  przypadku zainteresowania szcze-
gółowymi informacjami zapraszamy 
do kontaktu z  firmą Enervision, która 
jest wyłącznym przedstawicielem na 
rynku polskim firm SFPOC i Mosdorfer. 

Robert Marfiak, EnerVision Sp. J. nWłókna
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