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Wpáyw skrzyĪowania linii kablowych wysokiego napiĊcia 110 kV
na ich dáugotrwaáą obciąĪalnoĞü prądową
Streszczenie. Niniejszy artykuá dotyczy skomplikowanego przypadku wzajemnego skrzyĪowania siĊ linii kablowych wysokiego napiĊcia 110 kV.
W artykule przedstawiono praktyczne aspekty wyboru metod obliczeniowych wraz z opisem ich istotnych ograniczeĔ. Wybór metody obliczeniowej
uzaleĪniony jest od stopnia skomplikowania rozpatrywanego przypadku i zaleĪy przede wszystkim od wáaĞciwoĞci termicznych Ğrodowiska pracy linii
kablowych oraz od liczby krzyĪowanych obwodów kablowych. IloĞü generowanego ciepáa przez krzyĪujące siĊ linie kablowe, pionowa odlegáoĞü
miĊdzy obwodami i kąt skrzyĪowania są gáównymi parametrami mającymi wpáyw na ich dáugotrwaáą obciąĪalnoĞü prądową. Wybór wáaĞciwej metody
obliczeniowej oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązaĔ projektowych i wykonawczych umoĪliwia minimalizacjĊ wzajemnego cieplnego
oddziaáywania krzyĪujących siĊ linii kablowych na ich dáugotrwaáą obciąĪalnoĞü prądową.
Abstract. This paper discusses a complicated case of an intersection of buried 110 kV high voltage cable lines. Practical aspects of choosing
computational methods with brief description of their important limitations are discussed in the paper. Choice of the method depends on the complexity
level of an intersection in which major factors are thermal properties of the crossing surroundings and number of crossed circuits. An amount of heat
generated by the intersection, vertical distance between circuits and angle at which those circuits are crossed are main factors which have influence
on the steady state ampacity. Choice of the computational method, design and implementation solutions are crucial to minimise mutual heating
influence of crossing buried cable lines on their steady state ampacity. (Influence of crossing buried 110 kV high voltage cable lines on their
steady state ampacity)

Sáowa kluczowe: linie kablowe wysokiego napiĊcia, obciąĪalnoĞü prądowa, skrzyĪowanie linii kablowych z zewnĊtrznymi Ĩródáami ciepáa.
Keywords: electric power cables, calculation of the current rating, cables crossing external heat sources.

WstĊp
W ostatnim czasie obserwujemy znaczący rozwój sieci
kablowych wysokiego napiĊcia 110 kV wĞród operatorów
sieci dystrybucyjnych, gáównie na terenach aglomeracji
miejskich gdzie coraz czĊĞciej linie kablowe wypierają linie
elektroenergetyczne w wykonaniu napowietrznym z uwagi
na brak dostĊpnoĞci wolnego terenu. Ponadto, wzrost liczby
linii kablowych wysokiego napiĊcia oraz ograniczone
moĪliwoĞci zajĊcia terenu pod budowĊ wiąĪą siĊ
z koniecznoĞcią ukáadania w jednym wykopie równolegle
kilku obwodów, a w wyjątkowych przypadkach równieĪ
skrzyĪowaĔ linii kablowych wysokiego napiĊcia.
Ocena wpáywu krzyĪujących siĊ linii kablowych na ich
dáugotrwaáą obciąĪalnoĞü prądową wiąĪe siĊ z wyborem
odpowiedniej metody obliczeniowej. Natomiast przyjĊcie
wáaĞciwych rozwiązaĔ projektowych umoĪliwia minimalizacjĊ
wzajemnego wpáywu krzyĪujących siĊ obwodów.

Na poniĪszych rysunkach nr 1 i nr 2 przedstawiono widok
sytuacyjny przedmiotowego skrzyĪowania wraz z ukáadem
przestrzennym.

Przedstawienie sytuacji projektowej
Rozpatrywane skrzyĪowanie dotyczy 4 linii kablowych
110 kV operatora sieci dystrybucyjnej, oznaczonego jako
system dolny, z dwoma liniami kablowymi 110 kV operatora
sieci przesyáowej, oznaczonych jako system górny.
Opis krzyĪujących siĊ systemów kablowych:
a) Systemy kablowe dolne skáadają siĊ z czterech
niezaleĪnych linii kablowych o zaáoĪonej obciąĪalnoĞci
prądowej kaĪdej linii na poziomie 810 A. Linie kablowe
stanowią wyprowadzenie mocy z rozdzielni R110 kV stacji
elektroenergetycznej w kierunku gáównych punktów zasilania
– typ kabla 4x3x1 XRUHKXS RMC 1000/200 mm2.
b) System kablowy górny stanowi wyprowadzenie
mocy z autotransformatora o áącznej mocy 450 MVA.
Zastosowano ukáad 2 kabli na kaĪdą fazĊ. ZaáoĪona
sumaryczna obciąĪalnoĞü prądowa linii kablowej systemu
górnego na poziomie 2800 A - typ kabla 2x3x1 XRUHKXS
RMS 2000/340 mm2.
Wybór przyjĊtych rozwiązaĔ projektowych poprzedzony
zostaá przeprowadzeniem szeregu analiz oraz wstĊpnych
obliczeĔ
obciąĪalnoĞci
prądowej
dáugotrwaáej
projektowanych linii kablowych, zgodnie z IEC [4]. Gáównym
powodem zastosowania poniĪszych Ğrodków technicznych
byáa
minimalizacja
wzajemnego
oddziaáywania
krzyĪowanych linii kablowych przy zachowaniu zaáoĪonych
zdolnoĞci przesyáowych linii kablowych 110 kV.

Rys.1. Widok skrzyĪowania linii kablowych systemu górnego (kolor
fioletowy) z systemami dolnymi (kolor czerwony)

Rys.2. Widok przestrzenny zastosowanych rozwiązaĔ w miejscu
skrzyĪowania

Przedstawienie przyjĊtych rozwiązaĔ technicznych:
a) Rozdzielono cztery obwody równolegáych linii
kablowych systemu dolnego na dwie grupy po dwa obwody,
tak aby skrzyĪowanie z dwoma obwodami systemu górnego
wykonaü w dwóch oddalonych od siebie miejscach.
b) Linie kablowe systemu dolnego umieszczono
w rurach osáonowych, wypeánionych zaczynem cementowowapiennym, w otulinie mieszanki piaskowo-cementowej,
zagáĊbionych na gáĊbokoĞü okoáo 1,5 m.
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c)
Linie kablowe systemu dolnego rozsuniĊto osiowo
na odlegáoĞü 4 m, a odlegáoĞci miĊdzyfazowe w kaĪdej linii
wynoszą 60 cm.
d) Linie kablowe systemu górnego, w miejscu
skrzyĪowania,
umieszczono
w
prefabrykowanych,
betonowych kanaáach kablowych z otworami wentylacyjnymi.
Linie kablowe systemu górnego rozsuniĊto osiowo na

odlegáoĞü 3,3 m, a odlegáoĞci miĊdzyfazowe w kaĪdej linii
wynoszą 25 cm.
e) Kąt skrzyĪowania linii kablowych systemu górnego
i dolnego wynosi 90 .
PrzyjĊte rozwiązania techniczne przedstawiono na
poniĪszych rysunkach nr 3 i nr 4.

Rys.3.Widok przekroju poprzecznego rozpatrywanego skrzyĪowania linii kablowych

Rys.4. Widok przekroju podáuĪnego rozpatrywanego skrzyĪowania linii kablowych

Wybór metody obliczeniowej
Wybór metody obliczeniowej, mającej na celu
wyznaczenie
wielkoĞci
wzajemnego
oddziaáywania
krzyĪujących siĊ linii kablowych, uzaleĪniony jest od stopnia
skomplikowania rozpatrywanego przypadku. StopieĔ
skomplikowania zaleĪy przede wszystkim od wáaĞciwoĞci
termicznych Ğrodowiska pracy linii kablowych oraz od liczby
krzyĪowanych obwodów kablowych.
Kiedy dwa obwody krzyĪują siĊ wzajemnie, kaĪdy z nich
zachowuje siĊ jak Ĩródáo ciepáa dla drugiego. IloĞü
generowanego ciepáa, pionowa odlegáoĞü miĊdzy obwodami
i kąt skrzyĪowania są gáównymi parametrami mającymi
wpáyw na ocenĊ wzajemnego oddziaáywania.
Obliczenia wzajemnego oddziaáywania krzyĪujących siĊ
linii kablowych moĪna wykonaü w oparciu o model
obliczeniowy przedstawiony w normie miĊdzynarodowej IEC
Standard 60287-3-3 “Electric cables - Calculation of the
current rating - Part 3-3: Sections on operating conditions Cables crossing external heat sources” z 2007 r. [4].
Przedstawiona w dokumencie [4] metoda pozwala na
obliczanie
obciąĪalnoĞci
prądowej
kabli
elektroenergetycznych przecinających siĊ pod zadanym
kątem, ale z pewnymi istotnymi ograniczeniami.
NajwaĪniejszym z nich to zaáoĪenie, Īe krzyĪowane kable
uáoĪone są w jednorodnym Ğrodowisku. Jest to o tyle istotne,
iĪ w rzeczywistych ukáadach pracy linii najczĊĞciej jest
inaczej, z uwagi na chociaĪby koniecznoĞü lokalnej wymiany
gruntu i zastąpienia go mieszanką betonitową lub
zastosowanie rur osáonowych w miejscach skrzyĪowania linii

kablowych z innym uzbrojeniem podziemnym [10]. Metoda
obliczeniowa, przedstawiona w IEC 60287-3-3 [4], jest
wykorzystywana z powodzeniem do obliczeĔ wstĊpnych,
których podstawowym celem jest wyznaczenie szacunkowej
wielkoĞci oddziaáywania oraz kierunku poszukiwania
rozwiązaĔ technicznych minimalizujących wzajemny wpáyw
linii kablowych. WstĊpne obliczenia wykonywane są przy
zaáoĪeniu jednorodnoĞci Ğrodowiska krzyĪujących siĊ linii.
Obliczenia wzajemnego oddziaáywania krzyĪujących siĊ
linii kablowych moĪna równieĪ wykonaü z wykorzystaniem
specjalistycznego
oprogramowania
typu
CYMCAP
wyposaĪonego w dodatkowy moduá Circuits Crossing (Xing),
oparty na standardzie [4]. Program pozwala na obliczanie
obciąĪalnoĞci prądowych linii kablowych dla prostych
przypadków skrzyĪowaĔ o liczbie dwóch przecinających siĊ
obwodów z jednym kablem na fazĊ, uáoĪonych
w jednorodnym Ğrodowisku.
W sytuacjach skomplikowanych, do których zaliczamy
skrzyĪowania wielotorowe uáoĪone w niejednorodnym
Ğrodowisku, moĪna stosowaü modyfikacjĊ modelu
obliczeniowego zawartego w [4] lub wykonaü obliczenia
numeryczne, z wykorzystaniem metody elementów
skoĔczonych.
W sytuacjach, gdy brak jest szczegóáowych informacji na
temat warunków pracy krzyĪujących siĊ linii kablowych
stosowane jest podejĞcie konserwatywne, które zakáada
wykonanie obliczeĔ jak dla obwodów uáoĪonych równolegle.
Takie zaáoĪenie pociąga za sobą koniecznoĞü przyjĊcia do
obliczeĔ zerowego kąta skrzyĪowania linii kablowych,

PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN 0033-2097, R. 95 NR 5/2019

120

a w efekcie do wyznaczenia ich maksymalnego wzajemnego
oddziaáywania. Konserwatywne podejĞcie obliczeniowe
obarcza
koniecznoĞcią
stosowania
wysokich
wspóáczynników zmniejszających obciąĪalnoĞü prądową dla
wszystkich krzyĪowanych linii kablowych. WartoĞci
wspóáczynników redukcyjnych ksztaátują siĊ na poziomie
0,6 - 0,9 w zaleĪnoĞci od warunków pracy linii kablowych,
a w szczególnoĞci od liczby obwodów, sposobu uáoĪenia
i wzajemnych odlegáoĞci pomiĊdzy poszczególnymi liniami
kablowymi.
W poniĪszej tabeli przedstawiono porównawcze
zestawienie najwaĪniejszych ograniczeĔ wynikających z
przyjĊtej metody obliczeniowej.
Tabela 1. Zestawienie porównawcze metod obliczeniowych
ĝrodowisko
jednorodne
niejednorodne
SkrzyĪowanie
jednowielojednowielotorowe
torowe
torowe
torowe
IEC 60287-3-3 [4]
+
+
CYMCAP Circuits
Crossing (Xing)

+

-

-

-

Metoda elementów
skoĔczonych (FEM)

+

+

+

+

Przedstawienie metody obliczeniowej zgodnej z normą
IEC 60287-3-3 [4]
PoniĪej przedstawiono sposób postĊpowania dla
wyznaczenia
wartoĞci
wspóáczynnika
redukcyjnego
obciąĪalnoĞci prądowej linii kablowej.
ሺͳሻ ൌ ඨͳ െ

οɅሺͲሻ

οɅ୫ୟ୶ െ οɅୢ

gdzie: DF – wspóáczynnik redukcyjny obciąĪalnoĞci
dáugotrwaáej linii kablowej. Dla rozpatrywanego kabla,
wspóáczynnik ten jest mnoĪony przez obciąĪalnoĞü prądową
tego kabla obliczaną z pominiĊciem przecinającego go
drugiego Ĩródáa ciepáa. ǻș(0) –przyrost temperatury w linii
kablowej na skutek skrzyĪowania ze Ĩródáem ciepáa
w punkcie skrzyĪowania, ǻșmax – maksymalny dopuszczalny
przyrost temperatury w linii kablowej, ǻșd – przyrost
temperatury w linii kablowej wskutek strat dielektrycznych.

linii kablowej, zh - rzĊdna Ĩródáa ciepáa, ȕh – kąt
skrzyĪowania.
Wspóáczynnik táumienia obliczany jest ze wzoru:
ሺͶሻɀ ൌ ඨሺͳ െ ο ൈ ሻ ൈ

gdzie: ǻW – inkrementalne ciepáo generowane wskutek
zmiany rezystancji w Īyle roboczej linii kablowej,
T – zastĊpcza rezystancja cieplna kabla w odniesieniu do
Īyáy roboczej, TL – rezystancja cieplna wzdáuĪna Īyáy
roboczej, Tr – caákowita rezystancja cieplna kabla
w odniesieniu do Īyáy roboczej.
ሺͷሻܶ ൌ ܶଵ  ݊ ൈ ሾሺͳ  ߣଵ ሻ ൈ ܶଶ  ሺͳ  ߣଵ  ߣଶ ሻ ൈ ሺܶଷ  ܶସ ሻሿ
gdzie: Ȝ1 – stosunek strat caákowitych w powáokach
metalicznych (Īyle powrotnej) do caákowitych strat w Īyle
roboczej (wspóáczynnik strat w Īyle powrotnej), Ȝ2 – stosunek
caákowitych strat w pancerzu do caákowitych strat w Īyle
roboczej (wspóáczynnik strat w pancerzu), T1 – rezystancja
cieplna pomiĊdzy Īyáą roboczą a Īyáą powrotną kabla,
n – liczba Īyá roboczych w kablu, T2 – rezystancja cieplna
miĊdzy Īyáą powrotną a pancerzem kablowym,
T3 – rezystancja cieplna zewnĊtrznej osáony ochronnej,
T4 – rezystancja cieplna oĞrodka otoczenia (stosunek
wzrostu temperatury powierzchni kabla powyĪej temperatury
otoczenia do strat na jednostkĊ dáugoĞci).
ሺሻ ൌ

ሺሻ୰ ൌ ଵ   ή ሺଶ  ଷ  ସ ሻ

W pierwszej iteracji wzoru (2) przyjmuje siĊ:
୩

ሺ  ୦ ሻଶ  ሺ୰ െ ୦ ሻଶ
ɏ
ሺͺሻοɅሺͲሻ ൌ
ൈ  ୦ ൈ 
ሺ െ ୦ ሻଶ  ሺ୰ െ ୦ ሻଶ
ͶൈɎ
୦ୀଵ

Kolejne skáadniki wspóáczynnika
zdefiniowane są wzorami:

୩

ሺͻሻοɅୢ ൌ ୢ ൈ 

ሺ͵ሻ୫୦ ൌ

ɏൈ

ͶɎ

െ ͳ൯

redukcyjnego

DF

ଵ
  ൈ ሺଶ  ଷ  ସ ሻ൨
ʹ

gdzie: W d – straty dielektryczne na jednostkĊ dáugoĞci.

gdzie: Tmh – wzajemna rezystancja cieplna pomiĊdzy
rozpatrywaną linią kablową a analizowanym Ĩródáem ciepáa,
Wh – ciepáo generowane przez zewnĊtrzne Ĩródáo ciepáa,
k – liczba Ĩródeá ciepáa krzyĪujących rozpatrywany kabel.
൫ஓൈο

ɏୡ୰

 ή ͳͲି

gdzie: ȡcr – rezystywnoĞü cieplna Īyáy roboczej, A – pole
przekroju Īyáy roboczej.

ሺʹሻοɅሺͲሻ ൌ  ୫୦ ൈ ୦
୦ୀଵ



୰



ൈ  ିൈஓൈο

ሺͳͲሻο ൌ ο ൈ ͳ െ

gdzie: ǻW – inkrementalne ciepáo generowane wskutek
zmiany rezystancji w Īyle roboczej (przyrost ciepáa).
Wspóáczynnik ΔW0 w równaniu (10) obliczany jest ze wzoru:

ୀଵ

ሺ  ୦ ሻଶ  ሾሺȁ୰ െ ୦ ȁ  ɋ ൈ ȟሻ ൈ  Ⱦ୦ ሿଶ
ൈ 
ሺ െ ୦ ሻଶ  ሾሺȁ୰ െ ୦ ȁ  ɋ ൈ ȟሻ ൈ  Ⱦ୦ ሿଶ
gdzie: ȡ – rezystywnoĞü cieplna gruntu, Ȗ – wspóáczynnik
táumienia energii cieplnej, ǻz – dáugoĞü analizowanego
odcinka, N – liczba iteracji dyskretyzacji przestrzennej,
L – gáĊbokoĞü poáoĪenia linii kablowej, Lh – gáĊbokoĞü
poáoĪenia Ĩródáa ciepáa, zr – rzĊdna najgorĊtszego punktu

οɅሺͲሻ
൨
οɅ୫ୟ୶ െ οɅୢ

ሺͳͳሻο ൌ

 ൈ Ƚଶ ൈ ଶ
ͳ  Ƚଶ ൈ ሺɅ୫ୟ୶ െ ʹͲሻ

gdzie: R – rezystancja Īyáy roboczej w temperaturze 20 °C,
Į20
–
wspóáczynnik
temperaturowy
rezystywnoĞci
elektrycznej dla materiaáu przewodzącego, I – maksymalny
dopuszczalny prąd dla rozpatrywanej linii kablowej,
dopuszczalna
temperatura
Īyáy
șmax – maksymalna
roboczej.
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Przedstawienie zaáoĪeĔ do obliczeĔ
ZaáoĪenia przyjĊte do obliczeĔ, dla przedmiotowego
skrzyĪowania, okreĞlone zostaáy na podstawie wymagaĔ
Inwestora z uwzglĊdnianiem przyjĊtych rozwiązaĔ
projektowych:
a) Wymagana obciąĪalnoĞü prądowa linii kablowej dla
systemu górnego na poziomie 2800 A oraz 3200 A przy
dwugodzinnym przeciąĪeniu.
b) Wymagana obciąĪalnoĞü prądowa linii kablowej dla
systemu dolnego na poziomie 810 A, dla kaĪdej z czterech
linii.
c)
Maksymalna temperatura Īyáy roboczej systemu
górnego i dolnego w warunkach normalnej pracy to 90 °C
oraz 105 °C w stanie dwugodzinnego przeciąĪenia dla
systemu górnego.
d) Wspóáczynnik
zmiennoĞci
obciąĪenia
dla
wszystkich linii kablowych równy 1,0 (100%).
e) RezystywnoĞü betonitu jak i gruntu otaczającego
równa 1,0 K·m/W.
f)
Temperatura otoczenia gruntu wynosi 20 °C.
g) Temperatura otoczenia powietrza 30 °C.
h) Wszystkie kable mają jednostronne uziemienie Īyá
powrotnych.

numeryczną. W prostszych przypadkach przeciĊcia linii
kablowej z innymi Ĩródáami ciepáa, obliczenia moĪna
wykonaü metodą podaną w standardzie IEC [4].
Obliczenia wykonane zostaáy dla konstrukcji kabli
pokazanych na rysunkach nr 7 i nr 8. Pole rozkáadu
temperatury w okolicach skrzyĪowania linii kablowych
zostaáo obliczone przy uĪyciu metody elementów
skoĔczonych. Rozkáad ten pokazany jest na rysunkach nr 9
i nr 10.

Rys.7. Budowa konstrukcji kabla systemu dolnego typ XRUHKXS
RMC 1000/200 mm2 udostĊpniona przez producenta TFkable [11]

Rys.5. Widok zakoĔczenia linii kablowych na terenie stacji
elektroenergetycznej – linie kablowe sytemu górnego
Rys.8. Budowa konstrukcji kabla systemu górnego typ XRUHKXS
RMS 2000/340 mm2 udostĊpniona przez producenta TFkable [11]

Uzyskane wyniki pozwalają na okreĞlenie speánienia
zaáoĪeĔ projektowych w zakresie zachowania wymaganych,
przez wáaĞcicieli linii, obciąĪalnoĞci prądowych oraz
dopuszczalnych warunków bezpiecznej pracy linii kablowej.
W poniĪszej tabeli przedstawiono zestawienie
porównawcze uzyskanych wyników obliczeĔ cieplnych.
Tabela 2. Obliczone temperatury Īyá roboczych przy zadanym
obciąĪeniu prądowym
ObciąĪenia znamionowe
obydwu systemów
Id= 810 A

Rys.6. Widok wykopu kablowego dla czterech linii kablowych 110 kV

Analiza i dyskusja wyników
Ze wzglĊdu na skomplikowane uáoĪenie rozpatrywanych
linii kablowych, obliczenia wykonano w oparciu o metodĊ

System
górny
System
dolny

Ig= 2800 A

PrzeciąĪenie 2h
systemu górnego
Id= 810 A

Ig= 3200 A

67 °C

72 °C

72 °C

73 °C

Temperatury Īyá roboczych poszczególnych systemów
przedstawione w tabeli reprezentują wartoĞci dla
najcieplejszego kabla danego sytemu.
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Przyrost temperatury otoczenia krzyĪujących siĊ linii
kablowych, a w konsekwencji wzrost temperatury w Īyáach
roboczych rozpatrywanych obwodów, stanowi podstawĊ do
oceny wpáywu na ich dáugotrwaáą obciąĪalnoĞü prądową.

Rys.9. Rozkáad pola temperatury w okolicy skrzyĪowania linii
kablowych

w obliczeniach umoĪliwia dalszą optymalizacjĊ doboru
przekroju Īyáy roboczej linii kablowej.
Zastosowane rozwiązania projektowe, przedstawione
w rozpatrywanym przypadku, znajdują potwierdzenie swojej
sáusznoĞci w przeprowadzonym procesie obliczeniowym.
Zastosowanie
prefabrykowanych kanaáów kablowych
w miejscu skrzyĪowania linii kablowych i umieszczenie
w nich linii kablowych systemu górnego pozwoliáo na
skuteczne
odseparowanie
cieplne
wzajemnie
oddziaáywujących na siebie systemów. W konsekwencji
zastosowanych rozwiązaĔ technicznych wpáyw linii górnego
systemu, znajdującego siĊ w stanie awaryjnego
przeciąĪenia, nie powoduje istotnego wzrostu temperatury
linii kablowych systemu dolnego przy zadanym obciąĪeniu.
Gáównym powodem takiego stanu jest bardzo duĪa
konwekcja cieplna powietrza, zapewniająca szybką wymianĊ
generowanego ciepáa z otoczeniem poprzez otwory
wentylacyjne páyt kanaáów kablowych.
Autorzy: prof. dr hab. inĪ. George Anders, Fellow IEEE, Politechnika
àódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych ul.
WólczaĔska 221/223, budynek B18,90-924 àódĨ, E-mail:
anders@dmcs.pl; mgr inĪ. Maciej Mróz, SPIE ELBUD GdaĔsk S.A.,
ul.
Marynarki
Polskiej
87,
80-557
GdaĔsk,
E-mail:
maciej.mroz@sagpolska.pl; mgr inĪ. Mateusz Ellwart, SPIE ELBUD
GdaĔsk S.A., ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 GdaĔsk, E-mail:
mateusz.ellwart@sagpolska.pl
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