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METODY ANALIZY PRZEWODÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH 
POD WZGLĘDEM CIEPLNYM I MECHANICZNYM 

Streszczenie. Problem niskiej przepustowości termicznej występuje głównie w starych 
liniach napowietrznych, zaprojektowanych dla temperatury granicznej roboczej na poziomie 
40°C. W artykule pokazano efekty uzyskane wskutek wymiany tradycyjnych przewodów AFL 
na przewody HTLS wybranych linii WN. W artykule zawarto również wybrane aspekty 
związanie z modyfikacją modeli mechanicznych i cieplnych, stosowanych dotychczas  
w analizach przewodów niskozwisowych. 

Słowa kluczowe: modernizacja termiczna linii napowietrznych, przewody niskozwisowe, cieplne  
i mechaniczne modele przewodów 

ANALYSIS METHODS OF OVERHEAD ELECTRICAL CONDUCTORS IN 
TERMS OF THERMAL AND MECHANICAL CRITERIAS  

Summary. A thermal modernization allows to increase the thermal rating of the existing 
lines. Especially it concerns the older overhead lines designed for the +40°C temperature 
conductor limit. This paper presents reconductoring the attractive method of existing lines 
thermal modernization. Article provides an overview of issues related to the selection of HTLS 
conductor for thermal upgrading of existing overhead transmission lines. Some aspects related 
to the extension of the thermal and mechanical models used so far for analysis of HTLS 
conductors are presented in the paper. 

Keywords: increase the thermal rating of overhead lines, HTLS conductors, mechanical and thermal 
models of conductors  

1. WPROWADZENIE 

Obciążalność prądowa linii napowietrznej jest to wartość dopuszczalna płynącego prądu 

w ściśle określonych warunkach atmosferycznych. Wielkość ta jest związana z temperaturą 

graniczną roboczą przewodów fazowych, a więc ze zwisem przewodu, czyli z pionową 

odległością przewodu od ziemi i krzyżowanych obiektów. Długotrwałe przekroczenie 

temperatury granicznej roboczej może doprowadzić do zmniejszenia odległości przewodów 
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roboczych od obiektów znajdujących się w przestrzeni pod linią napowietrzną, poniżej 

dopuszczalnych, bezpiecznych wartości.  

Infrastruktura sieciowa eksploatowana obecnie w KSE została zaprojektowana  

w większości przypadków przed kilkudziesięciu laty. Wybudowane wówczas linie 

napowietrzne cechują się niską temperaturą graniczną roboczą przewodów fazowych (zwykle 

na poziomie 40°C) oraz niskimi konstrukcjami wsporczymi, a więc niewielkimi odstępami 

izolacyjnymi do ziemi i krzyżowanych obiektów. Obecnie w liniach tych, po zwiększeniu 

obciążenia, pojawiają się problemy związane z niską przepustowością termiczną, które są 

szczególnie widoczne w sezonie letnim, podczas występowania wysokich temperatur 

otoczenia. Przyjmowanie niskiej temperatury granicznej przewodów fazowych jest na tle 

innych krajów specyficzną praktyką. Większość operatorów sieciowych od wielu lat 

stosowało znacznie wyższe temperatury graniczne robocze przy projektowaniu i budowie linii 

napowietrznych. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez CIGRE w 1998 r., większość 

operatorów sieci w Stanach Zjednoczonych i Europie przyjmuje temperatury graniczne 

przewodów w liniach w szerokim zakresie. Dla przewodów stalowo-aluminiowych w USA 

stosuje się temperatury w zakresie 50-115C, w Kanadzie 75-100C, w Wielkiej Brytanii  

i Irlandii 50-75C, w krajach skandynawskich 50-90C [7].  

Linie napowietrzne wysokiego napięcia, pracujące w naszym kraju, były powszechnie 

budowane z wykorzystaniem przewodów aluminiowo-stalowych (AFL, ACSR). Materiałem 

wykorzystywanym do budowy oplotu w tego typu przewodach jest aluminium twarde, 

utwardzane w procesie ciągnienia na zimno drutów aluminiowych lub wysokowytrzymały 

stop aluminiowo-magnezowo-krzemowy (Al-Mg-Si). Mała odporność cieplna aluminium 

twardego i stopu Al-Mg-Si oraz duża wartość współczynnika rozszerzalności termicznej 

wymienionych materiałów ograniczają pracę tradycyjnych przewodów aluminiowych, a także 

aluminiowo-stalowych w wysokich temperaturach roboczych (powyżej 90°C). W przypadku 

przewodów bimateriałowych powyższe ograniczenie obejmuje również rdzeń nośny 

wykonany ze stali. W praktyce przyjmuje się rezerwę temperaturową na poziomie 10 K, 

dlatego przewody elektroenergetyczne wykonane z tych materiałów pracują w maksymalnej 

temperaturze pracy ciągłej do 80°C [6]. 

W celu zwiększenia zdolności przesyłowej linii napowietrznych powszechnym 

rozwiązaniem, podejmowanym przez operatorów krajowych i zagranicznych, jest 

modernizacja termiczna istniejących linii, którą można przeprowadzić bez gruntownych 

ingerencji w rozwiązania mechaniczne konstrukcji wsporczych. W liniach wybudowanych 

kilkadziesiąt lat temu zasadne wydaje się przeprowadzenie wymiany przewodów roboczych  

i odgromowych oraz izolatorów i osprzętu. Wymianę przewodów można także połączyć  

z podwyższeniem parametrów prądowych linii oraz ze zwiększeniem wytrzymałości na wiatr 

i oblodzenie. Umożliwiają to przewody nowej generacji HTLS (High Temperature Low Sag) 

zbudowane z wykorzystaniem nowych materiałów.  
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W wymaganych analizach mechanicznych i cieplnych przewodów elektroenerge-

tycznych, nie zawsze wystarczające są podstawowe modele stosowane do tej pory  

w przypadku klasycznych przewodów stalowo-aluminiowych. W artykule przedstawione 

zostaną wybrane aspekty związane z rozszerzeniem stosowanych modeli na potrzeby analiz 

przewodów niskozwisowych. Aspekty te mogą również być ważne przy zastosowaniu 

bezpośredniego monitoringu linii napowietrznych. W zależności od metody monitoringu  

i mierzonych parametrów przewodu, konieczne jest stosowanie różnych modeli dla określenia 

bieżącej obciążalności linii. W artykule poruszona została także tematyka poprzecznego 

rozkładu temperatury wewnątrz przewodów bimateriałowych. Uwzględnienie różnicy 

temperatur występującej w przekroju poprzecznym przewodu jest szczególnie istotne  

w analizach zwisów przewodów i określaniu wymaganych odległości do ziemi i obiektów 

znajdujących się pod przewodami linii napowietrznej. 

2. MODELE MECHANICZNE I CIEPLNE PRZEWODÓW 
    ELEKTROENERGETYCZNYCH 

2.1. Modele cieplne obciążalności prądowej przewodów elektroenergetycznych 

Algorytm obliczeń temperatury przewodu w linii napowietrznej stosowany w krajach 

europejskich zamieszczony jest w raporcie CIGRE [9] i opiera się na zmierzonych  

w czasie rzeczywistym wartościach prędkości i kierunku wiatru, temperatury powietrza, 

promieniowania słonecznego oraz prądu obciążenia linii. Jest to klasyczny model 

obliczeniowy dla przewodów nieizolowanych. Opisano go szerzej m.in. w [10, 11]. Podobny 

model, dający bardzo zbliżone wyniki obliczeń, jest stosowany w USA (IEEE Standard 738-

1993).  

Zmierzona punktowo (np. anemometrem na słupie) prędkość wiatru nie odzwierciedla  

w prawidłowy sposób rzeczywistej prędkości wiatru panującej na całej długości sekcji. Ze 

względu na zmienny charakter wiatru spowodowany turbulencjami, ukształtowaniem 

powierzchni terenu itp. prędkość wiatru, jak i jego kierunek są różne w różnych miejscach 

sekcji odciągowej. Dlatego zasadne jest skorzystanie z określonej równoważnej prędkości 

wiatru, która oddawałaby w prawidłowy sposób naturę chłodzenia konwekcyjnego przewodu. 

Można ją wyznaczyć według poniższej procedury.  

Dla przewodu o średnicy d i rezystancji Rac obciążonego danym prądem I wyznacza się 

kolejno moc cieplną wydzielaną w przewodzie PJ (ciepło Joule`a): 
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gdzie: 

 – temperaturowy współczynnik rezystancji, 

pT – zmierzona temperatura przewodu, 

a następnie moc cieplną oddawaną przez promieniowanie Ppr: 
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4
pBr 273273σπ  TTdP  , (2) 

gdzie: 

 – współczynnik emisyjności cieplnej przewodu, 

B – stała Stefana-Boltzmanna, 

otT  – temperatura otoczenia. 

Moc cieplną oddawaną przez konwekcję Pk można wyznaczyć jako: 

 

 prSJk PPPP  , (3) 

gdzie PS jest mocą cieplną pochłanianą z promieniowania słonecznego. Pozwala to 

wyznaczyć w efekcie równoważną prędkość wiatru wiejącego prostopadle do linii  

z zależności: 
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w której: 

 – lepkość kinematyczna powietrza, 

r – względna gęstość powietrza, 

f – przewodność cieplna powietrza, 

n,B1 – stałe zależne od wartości liczby Reynoldsa i chropowatości powierzchni, 

121 m,B,A – współczynniki zależne od azymutu wiatru w stosunku do linii, 

 – kąt pomiędzy linią napowietrzną a wiejącym wiatrem. 

Dla zadanej dopuszczalnej temperatury granicznej roboczej przewodów Tgr można teraz 

określić ich dopuszczalną obciążalność prądową. Wyznacza się kolejno Pk i Ppr, wstawiając 

we wzorach zadaną temperaturę graniczną jako temperaturę przewodu: 
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W kolejnym kroku wyznacza się dopuszczalną wartość PJ jako: 

 

 SprkJ PPPP  , (7) 

 

oraz dopuszczalną obciążalność prądową: 
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W podanej powyżej metodyce wyznaczania obciążalności zakłada się, że znana jest 

wartość natężenia promieniowania słonecznego PS. W praktycznie wykorzystywanych 

metodach monitoringu linii napowietrznych wartość ta nie zawsze mierzona jest 

bezpośrednio. W niektórych systemach minitoringu wykorzystuje się czujniki nasłonecznienia 

w postaci umieszczonego obok linii modelu nieobciążonego przewodu (repliki przewodu). 

Wielkością mierzoną jest temperatura czujnika TNS. Przyrost temperatury nasłonecznionego, 

nieobciążonego odcinka przewodu w stosunku do temperatury otoczenia jest miarą natężenia 

promieniowania słonecznego. Przedstawioną powyżej metodykę należy w tym przypadku 

rozszerzyć o metodę wyznaczania wartości Ps. Dla jej dokładnego wyznaczenia konieczna 

jest współpraca czujnika ze stacją pogodową umieszczoną w tym samym miejscu, np. na 

konstrukcji słupa. Wartość Ps można wtedy wyznaczyć dla przewodu nieobciążonego prądem 

z zależności: 

 

 prkS PPP  , (9) 

Wielkości Pk oraz Ppr występujące po prawej stronie powyższego równania wyznacza się 

jako: 
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gdzie liczbę Nusselta (Nu) określa się dokładnie dla prędkości i kierunku wiatru wiejącego  

w punkcie pomiarowym. 

W metodzie stosowanej przez EPRI (Electric Power Research Institute), powszechnie 

wykorzystywanej w USA, przyjęto założenie, że przyrost temperatury przewodu 

powodowany przez dwa czynniki – nagrzewanie przepływającym prądem i promieniowanie 

słoneczne można potraktować rozdzielnie. Pozwala to na wyeliminowanie z podstawowego 
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bilansu cieplnego wielkości Ps. Temperaturę otoczenia we wszystkich równaniach zastępuje 

się wtedy temperaturą TNS. Powyższe założenie w znacznym stopniu ogranicza liczbę 

wielkości pomiarowych koniecznych do wyznaczenia obciążalności linii. Wyznacza się  

w tym przypadku jedynie temperatury Tp i TNS oraz prąd obciążenia Im. Należy jednak 

podkreślić, że zaprezentowana metodyka wyznaczania obciążalności napotyka na poważne 

ograniczenie. Można wyznaczyć obciążalność linii z zadowalającą dokładnością jedynie w 

przypadkach, gdy występuje w czasie pomiarów wystarczająca różnica pomiędzy temperaturą 

przewodu Tpm a temperaturą otoczenia Tot (temperaturą TNS w metodzie EPRI). W praktyce 

oznacza to, że linia musi być stosunkowo mocno obciążona. Według informacji zawartych w 

[4] gęstość prądu obciążenia musi wynosić co najmniej 0,5 A/mm2. Gęstość prądu zalecana 

przez EPRI wynosi co najmniej 1,0 A/mm2. 

2.2. Modele mechaniczne przewodów elektroenergetycznych 

Na temperaturę i zwis przewodów w przęsłach linii napowietrznych wpływają nie tylko 

aktualnie panujące warunki atmosferyczne, które zmieniają się wzdłuż linii w szerokim 

zakresie, w czasie i przestrzeni, ale również wiele dodatkowych czynników związanych  

z linią. Do tych czynników można zaliczyć: 

 zastosowane przy projektowaniu linii metody obliczeń przewodów (naciągów  

i zwisów) oraz dopuszczone w obliczeniach wartości graniczne naciągu przewodów  

w określonych (normatywnych) warunkach,  

 zastosowane w czasie budowy linii naciągi montażowe przewodów oraz sposób 

przygotowania przewodów przed regulacją zwisów (bez przeprężania lub  

z przeprężaniem), 

 rejestr zdarzeń w zakresie oddziaływań klimatycznych (temperatura, oblodzenie, wiatr 

itd.) i obciążeń prądowych, jakie wystąpiły do danego momentu podczas eksploatacji 

linii,  

 budowa poszczególnych sekcji odciągowych linii – rozpiętości przęseł, parametry 

zastosowanych łańcuchów izolatorów przelotowych i odciągowych itd. 

Do podstawowych badań laboratoryjnych [8], którym poddawane są wszystkie przewody 

stosowane w liniach napowietrznych, należy próba rozciągania. Badania przeprowadzane są 

zazwyczaj na odpowiednio przygotowanym odcinku przewodu (zakończonym za pomocą 

uchwytów odciągowych z żywicy epoksydowej) o długości ok. 12÷14 m, w kontrolowanej 

temperaturze występującej w laboratorium. W przypadku przewodów bimateriałowych próba 

ta jest wykonywana dla całego przewodu oraz dla rdzenia przewodu, co pozwala na 

wyznaczenie oddzielnych charakterystyk rozciągania dla oplotu i rdzenia przewodu (rys. 1). 
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Rys. 1. Przebieg próby rozciągania przewodu bimateriałowego [8] 
Fig. 1. Stress-strain test for bimetalic conductor 

Przewód elektroenergetyczny po zawieszeniu w sekcji odciągowej linii, pod wpływem 

działania początkowej siły naciągu poddany zostaje początkowemu wydłużeniu plastycznemu 

przed regulacją zwisów. Określa go odpowiedni punkt na początkowej charakterystyce 

rozciągania przewodu (jeżeli przewodu nie poddano tzw. przeprężaniu) z naprężeniem 

montażowym (instalacyjnym) σinst. Odkształcenie to nie ma żadnego wpływu na dalsze 

kształtowanie się naprężenia w przewodzie zawieszonym w linii. Następnie, w trakcie dalszej 

eksploatacji linii, przewody ulegają odkształceniom sprężystym i niesprężystym: 

 odkształcenie termiczne t  (thermal elongation) – odwracalne liniowe odkształcenie 

przy zmianie temperatury: 

 ),( 12
t TT   (12) 

gdzie: 

 – współczynnik rozszerzalności termicznej przewodu, 

21 ,TT – temperatury przewodu kolejno przed i po zmianie warunków pracy przewodu. 

Odkształcenie termiczne t  powoduje odpowiednie przesunięcie charakterystyk rozciągania 

oplotu i rdzenia przewodu wzdłuż osi odciętych.  

 odkształcenie sprężyste e  (elastic elongation) – odwracalne liniowe odkształcenie 

przy zmianie naciągu; odkształcenie to związane jest z końcową charakterystyką 

rozciągania przewodu (rys. 1): 

 ,12e

EA

NN 
  (13) 

gdzie: 

E – końcowy moduł sprężystości przewodu, 
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A – pole przekroju poprzecznego przewodu, 

N1, N2 – naciąg przewodu kolejno przed i po zmianie warunków pracy, 

 doraźne odkształcenie (wydłużenie) plastyczne gs  (geometrical settlement elongation 

lub high-tension plastic elongation) – szybkie trwałe odkształcenie osiadania, zwią-

zane ze zmianą wzajemnego ułożenia poszczególnych drutów w lince, zachodzące pod 

wpływem dużej siły naciągu przewodu, np. przy obciążeniu wiatrem lub przy 

oblodzeniu, 

 długoterminowe pełzanie (wydłużenie) metalurgiczne przewodu mc  (long-time 

metalurgical creep elongation) – powolne, trwałe wydłużenie pochodzenia reolo-

gicznego, które zachodzi pod wpływem siły naciągu działającej przez cały okres życia 

linii. 

Należy podkreślić, że początkowa charakterystyka rozciągania obowiązuje tylko przy 

pierwszym obciążaniu przewodu do danego poziomu naprężenia. Przy obniżaniu naprężenia 

praca przewodu odbywa się już zgodnie z liniową charakterystyką końcową rozciągania. 

Dotyczy to także ponownego wzrostu naprężenia, jeżeli nie przekroczy on wartości 

naprężenia maksymalnego, jakie osiągnął przewód w czasie poprzednich cyklów obciążania. 

Zmiana naciągu i zwisu w przęśle może zostać wywołana przez: zwiększenie ciężaru 

przewodu wskutek obciążenia oblodzeniem i/lub wiatrem, zmianę temperatury przewodu, 

wydłużenie plastyczne przewodu (głównie oplotu aluminiowego). Wyznaczanie naciągu  

i zwisu przewodu wymaga przyjęcia odpowiedniego modelu obliczeniowego, uwzglę-

dniającego zmianę długości przewodu pod wpływem każdego z wymienionych czynników.  

W Polsce, podobnie jak w większości krajów europejskich, obliczenia zwisów i naciągów 

tradycyjnych przewodów (AL, AFL, AAL itd.) prowadzi się do tej pory jeszcze na podstawie 

liniowego, sprężystego modelu odkształceń przewodu (linear elastic model) [8]. Przewód 

modelowany jest jako liniowa sprężyna o efektywnym (wypadkowym) module sprężystości E 

i o efektywnym współczynniku wydłużenia termicznego  . Pomija się wszelkie plastyczne 

wydłużenia przewodu. Wiadomo, że taki model obliczeń jest właściwy jedynie dla 

charakterystyki końcowej przewodu. 

W sytuacji długich i bardzo długich przęseł (w liniach przesyłowych) powyższy model 

jest modyfikowany w celu uproszczonego uwzględnienia odkształceń plastycznych, które 

modeluje się za pomocą równoważnego przyrostu temperatury przewodu. Istota modelu 

pozostaje jednak bez zmian, czyli odnosi się on także do końcowego stanu przewodu. Według 

informacji zawartych w Broszurze Technicznej nr 324 CIGRE [8], najbardziej odpowiednie 

jest stosowanie modelu eksperymentalnego odkształceń plastycznych EPE (experimental 

plastic elongation model). Przewód modeluje się w nim jako nieliniową sprężynę, której 

odkształcenia liniowe e  i t  są funkcją naciągu i temperatury, zaś odkształcenia plastyczne 
gs  i mc  są funkcją naciągu ( mc  jest także funkcją czasu). Odkształcenia oplotu i rdzenia 
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przewodu są uwzględniane oddzielnie, zaś obliczenia wykonuje się dla przyjętej sekwencji 

zdarzeń obciążeniowych w czasie życia linii. 

Stosowanie metody uproszczonej (linear elastic model) jest dopuszczalne jedynie dla 

niewielkiej grupy przewodów, w których do budowy oplotu wykorzystane jest aluminium 

twarde lub stop aluminium Al-Mg-Si, cechujący się niewysoką temperaturą pracy ciągłej oraz 

stosunkowo małą nieliniowością charakterystyki początkowej. Obecnie coraz częściej 

wykorzystuje się nowe materiały, tj. aluminium całkowicie wyżarzone (aluminium miękkie) 

oraz stop aluminium Al-Zr. Materiały te mogą pracować w wysokich temperaturach, co 

uzasadnia zastosowanie nowych materiałów na rdzenie o niskim współczynniku wydłużenia 

termicznego (głównie kompozytu polimerowego i aluminiowego). Wprowadzenie modelu 

EPE pozwala w przypadku tych przewodów, nazwanych HTLS (high temperature low sag), 

na uzyskanie prawidłowych wyników obliczeń zwisów w wysokich temperaturach oraz 

prawidłowych wartości sił naciągu działających na konstrukcje wsporcze. 

Na charakterystyce końcowej przewodu zachodzą odwracalne odkształcenia liniowe t   

i e , wynikające z naprężeń mechanicznych oraz ze zmiany temperatury. Zmiany naciągu 

przewodu wyznacza się z rozwiązania prostego równania określającego zmianę długości  

L przewodu zawieszonego w przęśle płaskim o rozpiętości a, które ma postać ogólną: 
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zaś po wykorzystaniu wzoru na długość łuku przewodu w przęśle [10] postać szczegółową: 
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We wzorze (15) H1, H2 stanowią składową poziomą naciągu przewodu kolejno przed  

i po zmianie warunków pracy, zaś w1, w2 wypadkowe obciążenie przewodu na jednostkę 

długości odpowiednio przed i po zmianie warunków. 

Długość łuku przewodu jest większa od rozpiętości przęsła, co wyraża wzór: 

 

 ),1(  aL  (16) 

w którym   jest zluźnieniem (względnym) przewodu w przęśle. Przy zmianie warunków 

pracy przewodu następuje zmiana odkształcenia   oraz zmiana zluźnienia  . Na podstawie 

(16) można zapisać równanie: 

 
      01111 et

12   aa , 

z którego po podzieleniu przez a oraz po pominięciu członów, będących iloczynami bardzo 

małych wielkości, otrzymuje się warunek: 
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Wskutek zmiany warunków pracy przewodu ulega zmianie odkształcenie przewodu z ε1 na ε2, 

czemu odpowiada praktycznie taka sama zmiana zluźnienia przewodu w przęśle z λ1 na λ2 [5]. 

W przewodach bimateriałowych własności związane z rozszerzalnością mechaniczną  

i termiczną różnią się dla oplotu i rdzenia. W przypadku prowadzenia szczegółowych analiz 

należy uwzględniać przedstawione wyżej zależności dla części składowych przewodu. Przy 

wzroście temperatury przewodu naciąg w przewodzie maleje. Szczególnie szybko obniża się 

naprężenie w oplocie, który termicznie bardziej się wydłuża niż rdzeń przewodu. W punkcie 

kolanowym charakterystyki naprężenie w oplocie spada do zera. Istotne z punktu widzenia 

prowadzonych analiz może być również uwzględnienie poprzecznej różnicy temperatury 

wewnątrz przewodu. Przy dużych gęstościach prądu w zależności od warunków chłodzenia, 

a nawet od występującego naprężenia w przewodzie [1] temperatura oplotu może się znacznie 

różnić w stosunku do temperatury rdzenia przewodu. 

3. POPRZECZNY ROZKŁAD TEMPERATURY W PRZEWODZIE 
    BIMATERIAŁOWYM 

W analizach obciążalności prądowej przewodów elektroenergetycznych pomija się 

zazwyczaj poprzeczną różnicę temperatur występującą między środkiem (osią) a zewnętrzną 

powierzchnią przewodu. Różnice temperatur na promieniu przewodu są spowodowane 

różnymi warunkami nagrzewania i chłodzenia drutów w jego poszczególnych warstwach. 

Problematyka rozkładu temperatury wewnątrz przewodu bimateriałowego (rys. 2) jest 

szczególnie ważna z punktu widzenia dopuszczalnego zwisu, ponieważ w stanie ustalonym 

temperatura rdzenia, który odpowiada za zwis, jest wyższa od temperatury oplotu przewodu. 

Sytuacja taka może wystąpić w przypadku dużej gęstości prądu obciążenia linii (> 2 A/mm2) 

[1], przy jednoczesnym wystąpieniu warunków atmosferycznych sprzyjających chłodzeniu 

przewodów. W przewodach monomateriałowych, ze względu na ich charakterystyczną 

budowę, różnice pomiędzy temperaturą powierzchni a osi przewodu są pomijalne. 

Uwzględnienie gradientu temperatury jest szczególnie uzasadnione w przypadku przewodów 

niskozwisowych, pracujących w zakresie wysokich temperatur roboczych przy stosowaniu 

obciążalności dynamicznej linii napowietrznych. W temperaturach wyższych od temperatury 

punktu kolanowego dochodzi do całkowitego odciążenia oplotu przewodu, a więc zwis 

przewodu zależy wtedy wyłącznie od temperatury rdzenia. W większości analiz dotyczących 

obciążalności prądowej linii z określonym rodzajem przewodów zakłada się jednakową 

temperaturę oplotu i rdzenia, co może być zasadne w przypadku przewodów  

z trapezoidalnymi drutami w oplocie lub przewodów zbudowanych z drutów okrągłych, przy 
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niewielkim obciążeniu prądowym i niskich prędkościach wiatru. W przewodach z drutami 

segmentowymi powierzchnie styku między poszczególnymi drutami są duże, co sprawia, że 

zróżnicowanie pomiędzy temperaturą oplotu i rdzenia przewodu jest mniejsze niż  

w przypadku przewodów z drutami okrągłymi w oplocie. Warto podkreślić, że poprzeczny 

rozkład temperatury wewnątrz przewodu zależy również od aktualnego naciągu, z jakim 

zawieszony jest przewód. Wystąpienie dużej siły naciągu powoduje ścisłe doleganie drutów 

w poszczególnych warstwach przewodu, co likwiduje szczeliny powietrzne między kolejnymi 

drutami. Zmniejszenie ilości powietrza mieszczącego się między drutami zmniejsza znacznie 

różnicę temperatur występującą na przekroju poprzecznym przewodu. 

 

r1

r2 T2

T1

q = 0

 

Rys. 2. Przekrój poprzeczny przewodu bimateriałowego 
Fig. 2. Bimetalic conductor crossection 

Poprzeczny rozkład temperatury T w przewodzie elektroenergetycznym można wyznaczyć  

z wykorzystaniem poniższej zależności [2]: 
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w której: 

q – wewnętrzne źródło ciepła w przewodzie, 

 – przewodność cieplna materiału, 

 – dyfuzyjność cieplna materiału. 

 

Równanie (18) we współrzędnych walcowych przyjmuje następującą postać: 
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gdzie: 

r – promień zewnętrzny przewodu, 

kr – współczynnik przewodności cieplnej przewodu. 

Przy założeniu jedynie poprzecznej różnicy temperatur występującej w przewodzie, w stanie 

ustalonym oraz stałej generacji ciepła na jednostkę długości przewodu: 
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równanie (19) przyjmuje następującą postać: 
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Po uwzględnieniu warunków brzegowych oraz przyjęciu temperatury powierzchni przewodu 

Ts: 
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wyznaczyć można zależności, pozwalające określić poprzeczny rozkład temperatury w oplo-

cie i rdzeniu przewodu w funkcji odległości od osi przewodu, a także średnie temperatury 

(TavAl, TavFe) w obu częściach składowych przewodu: 
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W zależnościach (22-24) wartości Q1 i Q2 oznaczają kolejno źródła ciepła w rdzeniu  

i oplocie przewodu, które można wyznaczyć z następujących zależności: 
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gdzie: 

I – prąd obciążenia w linii, 

RAl – rezystancja jednostkowa oplotu przewodzącego, 

RFe – rezystancja jednostkowa rdzenia nośnego, 

r1 – promień rdzenia nośnego, 

r2 – promień całego przewodu. 

W zakresie wysokich temperatur przewodu, istotnych z punktu widzenia dopuszczalnych 

zwisów, a także w przypadku przewodów niskozwisowych, pominięcie w analizach 

mechanicznych poprzecznej różnicy temperatur może skutkować wyznaczeniem wartości 

zwisów z pewnym błędem. W przewodach bimateriałowych przy wzroście ich temperatury 

wypadkowy naciąg maleje. Wskutek redystrybucji naciągu pomiędzy obie części składowe 

przewodu naciąg w rdzeniu rośnie, natomiast naciąg w oplocie osiąga coraz niższe wartości. 

W dotychczasowych analizach zakładano jednakową temperaturę osi i powierzchni 

przewodu, jednak na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzić można, że założenie 

takie jest zasadne jedynie w niektórych przypadkach. Jak wskazały analizy,  

w wieloprzęsłowej sekcji odciągowej linii 220 kV z przewodami roboczymi AFL-8 525 mm2  

o średnicy zewnętrznej 31,5 mm, założyć można przyrost zwisu na poziomie ok. 6 cm/K.  

W sytuacji wystąpienia korzystnych warunków atmosferycznych z punktu widzenia chło-

dzenia przewodów, temperatura rdzenia odpowiadającego za zwis przewodu może przyjmo-

wać znacznie wyższe wartości od temperatury jego powierzchni. Przykładowo, w linii  

z przewodami AFL-8 525 mm2, dostosowanej do temperatury granicznej roboczej 80°C, przy 

prądzie obciążenia 1000 A, różnica temperatur pomiędzy osią a powierzchnią przewodu 

wynosi 3,1 K, co stanowi przyrost zwisu na poziomie 18,6 cm. Wraz ze wzrostem prądu 
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obciążenia różnica w poprzecznym rozkładzie temperatury wzrasta, powodując w niektórych 

przypadkach przekroczenie dopuszczalnych wartości zwisów, ponad rezerwę projektową 

(tabela 1). Przy założeniu prądu obciążenia wynoszącego 2000 A oraz temperatury granicznej 

roboczej 80°C, różnica temperatur na przekroju poprzecznym przewodu wynosi 12,1 K, co 

przekłada się na przyrost zwisu na poziomie 76,2 cm. Wyniki obliczeń poprzecznego 

rozkładu temperatury wewnątrz przewodu bimateriałowego dla kilku wartości prądu 

obciążenia pokazano na rys. 3. 

 Tabela 1 

Różnice temperatur w poprzecznym przekroju przewodu AFL-8 525 mm2 oraz 
odpowiadający im przyrost zwisu przewodu 

Iobc TavAl TavFe Ts Tr - Ts Δf 
A °C °C °C K cm 

1000 80,6 83,0 

80,0 

3,1 18,6 
1250 81,0 84,7 4,7 28,2 
1500 81,4 86,8 6,9 41,4 
1750 82,0 89,2 9,2 55,2 
2000 82,5 92,0 12,1 76,2 
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Rys. 3. Poprzeczny rozkład temperatury wewnątrz przewodu AFL-8 525 mm2 w funkcji odległości od 
osi przewodu 

Fig. 3. Radial temperature difference in AFL-8 525 mm2 (ACSR) as a function of distance from the 
axis of the conductor 
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4. MODERNIZACJA LINII WN Z WYKORZYSTANIEM PRZEWODÓW 
 NISKOZWISOWYCH 

W zakresie potencjalnych możliwości zwiększenia zdolności przesyłowych istniejących 

linii napowietrznych częstą praktyką podejmowaną przez operatorów krajowych  

i zagranicznych jest wymiana przewodów roboczych bez istotnych modyfikacji konstrukcji 

wsporczych. Pozwalają na to przewody niskozwisowe, które w przypadku niektórych 

konstrukcji, przy pracy w wysokich temperaturach prawie nie zwiększają swojego zwisu. 

Dokładny opis konstrukcji oraz materiałów wykorzystywanych do budowy nowego rodzaju 

przewodów znajduje się w [10, 11]. Do chwili obecnej powstało może kilka sprawdzonych 

konstrukcji przewodów niskozwisowych, stosowanych przez operatorów sieciowych w kraju  

i za granicą, należą do nich: 

 przewody ACSS (Aluminium Conductor Steel Supported), posiadają oplot wykonany  

z aluminium całkowicie wyżarzonego oraz rdzeń nośny wykonany z drutów stalowych, 

 przewody ACCR (Aluminium Conductor Composite Reinforced), w których oplot 

wykonany jest z odpornego cieplnie stopu AT3, natomiast kompozytowy rdzeń 

zbudowany jest z mikrowłókien tlenkowych, osadzonych w aluminium (Al-Al2O3), o 

współczynniku rozszerzalności cieplnej 6,3∙10-6  K-1, 

 przewody ACCC/TW (Aluminium Conductor Composite Core), które posiadają rdzeń 

kompozytowy z włókien szklanych i węglowych osadzonych w żywicy polimerowej,  

o współczynniku rozszerzalności cieplnej 1,6∙10-6 K-1 oraz oplot z aluminium całkowicie 

wyżarzonego (oplot wykonany jest zawsze z drutów trapezoidalnych), 

 przewody typu G(Z)TACSR (Gap Type Aluminium Conductor Steel Reinforced)  

z oplotem wykonanym z trapezoidalnych drutów ze stopu AT1 (AT3) oddzielonym od 

stalowego rdzenia szczeliną, która wypełniona jest smarem odpornym na wysokie 

temperatury, 

 przewody inwarowe (TACIR, ZTACIR i XTACIR) z inwarowym rdzeniem o współ-

czynniku rozszerzalności cieplnej 2,8 - 3,6∙10-6 K-1 oraz oplotem wykonanym ze stopów 

AT1, AT3 lub AT4, stosowane często w krajach azjatyckich, zwłaszcza w Japonii, 

 przewody TACSR (Thermal-Resistant Aluminium Conducor Steel Reinforced), które 

różnią się od tradycyjnych przewodów stalowo-aluminiowych oplotem wykonanym ze 

stopu AT1. 

Proces wyboru przewodów nadających się do modernizacji termicznej jest zróżnicowany 

dla każdej linii, przy czym ważną rolę odgrywa w nim zwis w funkcji temperatury przewodu. 

Nowe przewody należy w umiejętny sposób dostosować do istniejącej linii, tzn. dopasować je 

do konstrukcji wsporczych (słupów), wysięgników, a także zapewnić wewnętrzne  

i zewnętrzne odstępy izolacyjne. Ponadto, w wyniku wymiany nie powinna zwiększyć się 

średnica przewodu ani zastosowany naciąg podstawowy oraz musi być zapewniona ochrona 
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przed skutkami drgań eolskich. Trzeba także zapewnić koordynację zwisów przewodów 

roboczych i odgromowych. Na przestrzeni ostatnich kilku lat działania modernizacyjne 

zostały podjęte przez niektórych krajowych operatorów – dotyczy to co najmniej kilku linii 

110 i 220 kV, w których dokonano wymiany przewodów aluminiowo-stalowych na przewody 

niskozwisowe. 

Na rys. 4 pokazano zależność zwisu końcowego w funkcji temperatury przewodu dla 

czterech przewodów niskozwisowych oraz przewodu AFL-6 185 mm2, zawieszonych  

w przęśle o rozpiętości 300 m, z naciągiem podstawowym 21,13 kN. Tradycyjne przewody 

AFL, pracujące w krajowych liniach 110 i 220 kV, nie osiągają punktu kolanowego  

w zakresie temperatury do +80°C. Natomiast temperatura punktu kolanowego wszystkich 

proponowanych przewodów HTLS mieści się w przedziale ich temperatur roboczych. 

Kształtowanie się zwisów przewodów HTLS jest wynikiem odpowiedniego doboru 

parametrów fizycznych materiałów użytych do budowy oplotu i rdzenia. W trakcie 

konstruowania nowych rodzajów przewodów dąży się do uzyskania jak najmniejszej wartości 

temperatury punktu kolanowego oraz minimalnego przyrostu zwisu przewodu, przy wzroście 

temperatury pracy. W ramach danej technologii, w jakiej zostanie wykonany przewód, 

możliwe jest zróżnicowanie parametrów w zależności od wyboru materiału. Można polepszyć 

właściwości mechaniczne rdzeni stalowych przez wykorzystanie stali o podwyższonej 

wytrzymałości. W przypadku oplotu możliwy jest wybór stopu aluminium o podwyższonej 

wytrzymałości cieplnej. 
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Rys. 4. Wykresy zwisu końcowego czterech przewodów HTLS w funkcji temperatury przewodu. 
Przęsło o rozpiętości 300 m, naciąg podstawowy 21130 N 

Fig. 4.  Final sag variation of four HTLS conductors as a function of conductor temperature. Span 
length 300 m, tension 21130 N 
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Przykłady modernizacji termicznej wybranej linii 110 kV zamieszczono w dalszej części 

artykułu. Głównym celem było uzyskanie maksymalnej obciążalności linii przy zachowaniu 

odległości do ziemi i krzyżowanych obiektów, takich jak dla istniejącego przewodu 

aluminiowo-stalowego. W tableli 2 zamieszczono efekty uzyskane po wymianie przewodu 

AFL-6 185 mm2 na wybrane przewody niskozwisowe w linii 110 kV. Każdy z zamienników 

pozwala na uzyskanie obciążalności prądowej większej niż obciążalność prądowa przewodu 

AFL-6 240 mm2 w temperaturze +80°C (645 A). W tabeli 3 podano maksymalną temperaturę 

pracy przewodu oraz odpowiadającą jej maksymalną obciążalność prądową, przy której zwis 

każdego z proponowanych przewodów niskozwisowych nie przekracza zwisu przewodu 

AFL-6 185 mm2 w temperaturze +40°C. Zwisy wybranych przewodów HTLS zapewniają 

więc uzyskanie wymaganych, normatywnych odległości do obiektów naziemnych, 

znajdujących się pod linią, bez konieczności wykonania zmian konstrukcyjnych istniejących 

słupów. Zgodnie z praktyką krajową, obciążalność prądową długotrwałą przewodów 

wyznaczono przy założeniu wartości współczynnika absorpcyjności i emisyjności ε = 0,5 dla 

konwekcji wymuszonej, przy prędkości wiatru wiejącego prostopadle do linii v = 0,5 m/s. 

Obliczenia wykonano dla temperatury otoczenia Tot = 30°C i wartości promieniowania 

słonecznego Qsł = 1000 W/m2 (warunki letnie). 

Tabela 2 

Zestawienie zwisów i naciągów 4 proponowanych przewodów niskozwisowych 
odpowiadających istniejącym przewodom AFL-6 185 mm2 ze zwisem w temperaturze +40°C 

w linii 110 kV (słupy serii Sc 185) 
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Zwis  
AFL-6  

185 mm2  
w m 

Przewody niskozwisowe (HTLS) 

Zastosowany 
naciąg 

podstawowy 
w N 

Zwis 
ACSS/TW 

Linnet 
 w m 

Zwis 
ACCC/TW 

Linnet  
w m 

Zwis 
GTACSR 

190  
w m 

Zwis 
ACCR 
Linnet  

w m 
40°C 
132 A 

115°C 
663 A 

180°C 
983 A 

120°C 
697 A 

120°C 
701 A 

12
68

0,
3 

276,4 7,36 

21140 

7,25 6,04 7,34 7,15 
299,5 8,63 8,48 7,15 8,59 8,33 
411,1 16,14 15,73 13,54 15,94 15,39 
390,3 14,62 14,27 12,20 14,46 13,99 
263,1 6,71 6,61 5,49 6,69 6,53 
254,1 6,32 6,27 6,11 6,32 6,22 
279,1 7,66 7,60 6,16 7,66 7,57 
214,7 4,55 4,52 3,63 4,56* 4,51 
292,0 8,37 8,36 6,74 8,41* 8,35 

*) – proponuje się dopuścić nieco zwiększony zwis, aby niepotrzebnie nie zmniejszać dopuszczalnej 
temperatury pracy proponowanego przewodu niskozwisowego 
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Tabela 3  

Obciążalność modernizowanej linii po dostosowaniu jej do temperatury +60 i +80°C dla 
istniejącego przewodu 

Rodzaj 
przewodu 

AFL-6  
185 mm2 

ACSS/TW 
Linnet 

ACCC/TW 
Linnet 

GTACSR 190 ACCR Linnet 

Temperatura 
graniczna 
robocza 

60°C 80°C 145°C 185°C 180°C 180°C 160°C 200°C 170°C 210°C

Obciążalność 
prądowa 

392 A 525 A 761 A 866 A 983 A 983 A 822 A 925 A 855 A 954 A 

5. PODSUMOWANIE, WNIOSKI 

Nowe rodzaje przewodów, zbudowane z materiałów o podwyższonej wytrzymałości 

cieplnej i mechanicznej, umożliwiają podwyższenie parametrów prądowych linii bez 

konieczności podwyższania czy wymiany słupów. Modernizacja termiczna linii 

napowietrznej jest możliwa w krótkim okresie czasu (ok. 1 miesiąca) przy wykorzystaniu 

przewodów HTLS, w których oplot i rdzeń zbudowane zostały na bazie nowych materiałów. 

Spośród szerokiej gamy przewodów niskozwisowych, proces selekcji i wyboru zamienników 

przewodów istniejących przeprowadzić należy indywidualnie dla konkretnego przypadku 

modernizowanej linii przy wykorzystaniu odpowiednich modeli cieplnych i mechanicznych. 

Jak pokazały przeprowadzone analizy, w niektórych przypadkach obliczeń zwisów zasadne 

jest także uwzględnianie poprzecznego rozkładu temperatury na przekroju poprzecznym 

przewodu. 

Przedstawione w artykule praktyczne przypadki modernizacji linii z zastosowaniem 

przewodów HTLS wskazują na znaczne możliwości zwiększenia obciążalności przy 

wykorzystaniu istniejącej infrastruktury sieciowej, potwierdzając tym samym możliwości 

szybkiej realizacji inwestycji bez wdrażania skomplikowanej procedury formalnoprawnej. 

W wielu przypadkach nie jest możliwe pełne wykorzystanie katalogowej obciążalności 

przewodów niskozwisowych – sytuacja taka występuje w przęsłach krytycznych. Pojawiające 

się tam ograniczenia związane są z przekroczeniem dopuszczalnych odległości przewodów do 

ziemi i obiektów w przestrzeni pod linią napowietrzną. 
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