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Wstęp 

Oddziaływanie na środowisko elektroenergetycznych linii przesyłowych wysokich i najwyższych napięć jest 

rozpatrywane najczęściej w odniesieniu do linii napowietrznych. Istotnie oddziaływanie linii napowietrznych 

jest różnorodne, a dotyczy między innymi emisji pól elektromagnetycznych, hałasu i zakłóceń 

radioelektrycznych. Linie napowietrzne powodują także ograniczenia w wykorzystaniu terenu pod liniami, jak i 

w bezpośrednim jej sąsiedztwie, tworząc tak zwane strefy ograniczonego użytkowania. 
 

Oddziaływanie linii kablowych na środowisko, ze względu na ich cechy konstrukcyjne, jest mniej różnorodne 

niż innych linii. Każdy kabel wysokiego napięcia jest wyposażony w żyłę powrotną stanowiącą ekran, który 

ogranicza praktycznie do zera emisję pól elektrycznych z kabla. Żyła powrotna wykonana z miedzi lub 

aluminium nie stanowi natomiast żadnego ograniczenia dla emisji pól magnetycznych, co biorąc pod uwagę 

stosunkowo małe odległości zakopanych kabli od powierzchni ziemi, może stanowić znaczne zagrożenie. 

Wartość natężenia pola magnetycznego może w niektórych przypadkach przekroczyć wartości określone jako 

maksymalne w aktualnie obowiązujących w Polsce przepisach i normach. 
 

W przypadku zastosowania linii kablowych wysokich napięć przeznaczonych do przesyłu dużych mocy 

występują także inne oddziaływania na środowisko, nie występujące w przypadku linii napowietrznych. Takim 

zjawiskiem jest grzanie się gruntu wokół zakopanych kabli. Rozkład temperatur, jak i wartości bezwzględne 

tych temperatur, są głównie uzależnione od konfiguracji poszczególnych torów linii kablowych względem 

siebie oraz od odległości kabli w torze. W związku z tym, przekrój linii kablowej o równoważnej mocy 

przesyłowej z linią napowietrzną musi być większy ze względu na warunki chłodzenia. 
 

Innym oddziaływaniem na środowisko, występującym w czasie wykonywania robót ziemnych na ogromną 

skalę jest trwałe zakłócenie przebiegu naturalnych cieków wodnych i zniszczenie pierwotnej struktury gleby. 
 

W praktyce światowej w liniach kablowych WN (220 i 400 kV) stosuje się kable różnych typów o 

maksymalnych przekrojach do 1600 mm
2
. Jedyna opisana w literaturze [8] linia prototypowa i 

eksperymentalna ma przekrój 3000 mm
2
. 

 

W niniejszym opracowaniu wieloaspektowe analizy i obliczenia dotyczące emisji pól magnetycznych i 

rozkładu temperatur wokół kabli będą więc dotyczyły linii kablowych zastosowanych już w światowej praktyce i 

mających za sobą kilka lat bezawaryjnej eksploatacji. Natomiast porównania oddziaływania na środowisko linii 

kablowych i napowietrznych zostaną przeprowadzone dla linii Poznań – Ostrów 440 i 220 kV na odcinku 

Plewiska – Kromolice. 

Przegląd zrealizowanych linii kablowych WN 

Wprowadzenie 

Rozwój systemu elektroenergetycznego oraz jego eksploatacja musi być zgodna z określonymi zasadami 

szeroko rozumianej ochrony środowiska. Zgodnie z Prawem Energetycznym bezpieczeństwo energetyczne to 

stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na 

paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony 

środowiska. Natomiast świadczenie usług przez przedsiębiorstwa energetyczne nie może obniżać 

niezawodności dostarczania i jakości energii poniżej poziomu określonego w przepisach oraz powodować 

niekorzystnej zmiany cen lub stawek opłat za dostarczane paliwa gazowe lub energię i zakresu ich 

dostarczania odbiorcom przyłączonym do sieci, a także uniemożliwiać wywiązywanie się z obowiązków w 

zakresie ochrony interesów odbiorców i ochrony środowiska. 
 

Ochrona środowiska – to nie tylko prowadzone różnego typu akcje ekologiczne, jak np. ochrona bociana 

białego, ale także zgodna z przepisami eksploatacji sieci elektroenergetycznej i urządzeń oraz realizowanie 

zadań inwestycyjno-remontowych w taki sposób, aby ich uciążliwość i wpływ na otaczające środowisko 

naturalne były jak najmniejsze. 
 

Główne cele stawiane inwestycjom energetycznym określone są jednoznacznie. A Przepisy eksploatacji 

urządzeń elektroenergetycznych pod pojęciem sieci elektroenergetyczne określają: 
 

 elektroenergetyczne linie napowietrzne wraz zainstalowanymi na nich łącznikami, zabezpieczeniami, 

ochroną przeciwporażeniową i przeciwprzepięciową, 
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 elektroenergetyczne linie kablowe wraz zainstalowanymi na nich łącznikami, zabezpieczeniami, 

ochroną przeciwporażeniową i przeciwprzepięciową, 
 

 elektroenergetyczne linie, w których zastosowano przewody gołe, izolowane lub szynowe, ułożone na 

stałe w pomieszczeniach lub na zewnątrz pomieszczeń, wraz z osprzętem, tablicami i ochroną 

przeciwporażeniową – zwane również instalacjami, 
 

 stacje elektroenergetyczne, stanowiące zespół urządzeń służących do przetwarzania i/lub rozdziału 

energii elektrycznej, znajdujących się we wspólnym pomieszczeniu lub ogrodzeniu albo 

umieszczonych na wspólnych konstrukcjach wsporczych. 
 

Niezależnie, który element sieci jest rozpatrywany, każdorazowo wśród stawianych wymagań wymienia się: 
 

 zwartość budowy (budowę kompaktową) czyli zmniejszenie wymiarów w porównaniu ze 

standardowymi rozwiązaniami technicznym stosowanymi dotychczas; przykładowo oferowane są 

stacje wysokich napięć zajmujące nawet o 60% mniej powierzchni niż rozwiązania klasyczne. 

Pozwala to nie tylko ograniczyć koszty wykupu gruntu, ale także ułatwia wybór optymalnej lokalizacji. 

Obiekt taki odgrywa zdecydowanie mniejszy negatywny wpływ na środowisko (nie tylko uwzględniając 

walory wizualne), 
 

 wysoką jakość i niezawodność działania, dzięki stosowaniu między innymi: materiałów o wysokiej 

jakości (sprawdzanej na wielu etapach produkcji urządzenia), montowaniu z podzespołów, których 

jakość i niezawodność działania sprawdzana jest fabrycznie, opracowaniu prostych czynności 

montażowych i eksploatacyjnych (na tyle prostych, że nie mogą stwarzać możliwości popełniania 

błędów) oraz zaprojektowaniu wymiany elementów uszkodzonych poprzez prostą wymianę modułów 

(oczywiście także łatwo dostępnych i zapewniających parametry użytkowe urządzenia na poziomie 

nie gorszym niż notowany dla urządzeń standardowych), 
 

 łatwość montażu w optymalnie skróconym czasie, obejmującym nie tylko czas instalowania danego 

elementu sieci, ale także czas potrzebny na wykonanie koniecznych badań odbiorczych, 
 

 ograniczenie oddziaływania na środowisko rozumiane bardzo szeroko, także z uwzględnieniem 

akceptacji społecznej dla danego obiektu. 
 

Wydaje się, że wiele lat temu konieczność rozbudowy sieci elektroenergetycznej zdecydowanie łatwiej była 

akceptowana przez społeczeństwo, a historyczny już widok – normalny wiele lat temu (rysunek 1), obecnie 

raczej budziłby ostry społeczny sprzeciw. W ostatnich latach szeroko znane są przecież przykłady 

skutecznego blokowania nowych inwestycji energetycznych przez lokalną społeczność, a akceptację uzyskują 

tylko te obiekty energetyczne, które „wtapiają” się w otoczenie (rysunek 2). 

 
 

 
   Rysunek 1. Centrum Manhattanu – widok z         Rysunek 2. Manhattan – stacja naziemna i wejście do 

                       roku 1880 [2].                                                                              stacji. 
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Wyniki analiz prowadzonych w różnych ośrodkach naukowo-badawczych, a także doświadczenia wynikające 

z wystąpienia chwilowych braków zasilania na znacznych obszarach wielu państw na skutek tzw. black-out’u 

potwierdziły tezę, że najważniejszym problemem dotyczącym linii elektroenergetycznych jest ich 

dyspozycyjność. Jest to najważniejszy, obiektywny parametr będący miarą funkcjonalności linii w przypadku 

wyjątkowych zdarzeń losowych. 
 

Oczekiwany jest rozwój sieci elektroenergetycznych na wszystkich poziomach napięć – a poziom napięcia 

zależy od poziomu zapotrzebowania na energię i odległości, na którą konieczne jest jej przesłanie. Często 

jednak lokalne społeczności, chociaż same wymagają dostarczenia coraz znaczniejszych mocy energii, ostro i 

gwałtownie protestują przeciwko budowaniu nowych linii napowietrznych w pobliżu osiedli mieszkaniowych. 

Dotyczy to szczególnie linii wysokich i najwyższych napięć. Niewiele w tych przypadkach pomagają 

prowadzone przez inwestorów i wykonawców negocjacje oraz akcje propagujące dane rozwiązanie 

techniczne. Na rysunku 3 przedstawiono piękne sylwetki słupów zaprojektowanych dla energetyki włoskiej 

przez projektantów angielskich [3], ale nie wywołały one entuzjazmu lokalnej społeczności, gdy 

poinformowano o konieczności budowy kolejnej linii napowietrznej. 
 

 
Rysunek 3. Projekt linii napowietrznej zaproponowany energetyce włoskiej przez brytyjskich projektantów [4]. 

 
 

Optymalnym rozwiązaniem są linie napowietrzne, w których zastosowano kompaktowe konstrukcje słupów lub 

budowa linii wielotorowych (rysunek 4) w miejscu, w którym zainstalowana były już linie napowietrzne. 

Kompaktowe linie napowietrzne można uzyskać nie tylko dzięki zmianie konstrukcji słupów, ale także poprzez 

zastosowanie np. izolatorów kompozytowych lub zastosowaniu słupów rurowych w liniach najwyższych i 

wysokich napięć. 

 
Rysunek 4. Fragment linii wielotorowej w Japonii [3]. 
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Oceniając tendencje rozwoju konstrukcji wsporczych linii sądzić należy, że ze względów praktycznych 

budowane będą przede wszystkim linie napowietrzne wielotorowe, wielonapięciowe w wykonaniu 

kompaktowym. 
 

Konieczność rozwoju sieci elektroenergetycznej – z jednej strony, a z drugiej strony – coraz trudniejsze 

uzyskiwanie społecznej akceptacji dla budowy linii napowietrznych wysokich i najwyższych napięć wskazuje 

wyraźnie, że w najbliższym czasie należy spodziewać się, mimo ograniczeń technicznych i ekonomicznych, 

rozwoju sieci kablowej. 

Linie kablowe 

Obserwowane przez wiele lat, postępujące ulepszanie procesu technologicznego i opracowywanie 

nowocześniejszych konstrukcji, pozwalających zoptymalizować wymagane parametry kabla, prowadzi do 

uzyskiwania coraz bardziej satysfakcjonujących rozwiązań technicznych. 
 

Linie kablowe wysokiego napięcia o izolacji z polietylenu usieciowanego (XLPE) instalowane są coraz 

powszechniej na całym świecie – nawet w tych państwach, w których przez wiele lat podkreślano, że ze 

względu na bardzo dobrą jakość kabli o izolacji papier+olej – nie ma najmniejszej potrzeby instalowania linii z 

wykorzystaniem innej izolacji. Przykładem tego jest właśnie ukończona instalacja linii energetycznej 230 kV 

łączącej stacje Toluca i Hollywood w Los Angeles. Linia ta składa się z odcinka linii napowietrznej i linii 

kablowej o izolacji XLPE. Na rysunku 5 pokazano miejsce połączenia obu linii. Zastosowany w tej linii kabel to 

pierwszy kabel o izolacji z polietylenu usieciowanego na ten poziom napięcia na terenie Los Angeles. 

Charakteryzuje się on zdolnością przesyłową równą 400 MW. Długość odcinka kablowego to 8,2 km linii 

ułożonej w tunelu. 
 

W konstrukcji omawianego kabla należy wyróżnić między innymi izolację XLPE o grubości 27 mm, ołowianą 

powłokę (3,3 mm), pod którą umieszczono 2 światłowody (do kontroli temperatury wzdłuż całego odcinka 

kabla) oraz polietylenową osłonę (3,3 mm). Do dwóch wymienionych stacji wprowadzono także inne kable, 

zainstalowane tam już znacznie wcześniej – są to między innymi kable o izolacji PPL, czyli o izolacji papier-

folia polipropylenowa-papier, współpracującej z olejem kablowym. Stacje muszą być także wyposażone w 

urządzenia kompensujące i inny osprzęt kablowy. Stacje te zajmują teren porównywalny ze stacjami 

transformatorowymi wysokich napięć (WN). 

 

 
Rysunek 5. Los Angeles – połączenie linii kablowej i napowietrznej 230 kV [6]. 

 
 

Postęp technologiczny w produkcji kabli o izolacji z polietylenu usieciowanego pozwala uzyskiwać coraz 

dłuższe odcinki kabli dostarczane przez producentów. W produkcji tej zdecydowanie przodują Japończycy, 

którzy mogą poszczycić się nie tylko najdłuższą linią kablową 550 kV o izolacji XLPE, ale także produkcją 

kabli na ten poziom napięcia o długich odcinkach fabrycznych. 
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Jedną z największych inwestycji kablowych na świecie było uruchomienie pod koniec 2000 roku dwutorowej 

linii kablowej prądu przemiennego 500 kV, łączącej stację elektroenergetyczną Shin-Toyosu w centrum Tokio 

ze stacją Funabashi na wybrzeżu [7]. Łączna długość linii wynosi prawie 40 km. Realizację tego projektu 

rozpoczęto już w marcu 1996 r. i zakończono pod koniec 2000 roku ułożeniem kabla o przekroju 2500 mm
2
 

Cu, o izolacji XLPE. Dla zachowania dobrych właściwości elektrycznych określono bardzo rygorystyczne 

wymagania technologiczne: defekty w izolacji muszą mięć wymiary poniżej pewnego minimum oraz określono 

dopuszczalny poziom dla zanieczyszczeń metalicznych, dla zanieczyszczeń włóknistych, dla wtrącin oraz dla 

wypukłości i/lub wklęsłości na powierzchni granicznej. Dla uzyskania założonej czystości, na całej długości 

kabla, stosowane były bardzo ostre reżimy kontroli jakości – od oceny materiału wyjściowego – po ocenę 

ostateczną wyrobu. 
 

Należy dodać, że na terenie Japonii pracuje obecnie już kilka (znacznie krótszych oczywiście) linii kablowych 

500 kV, głównie zainstalowanych w stacjach pomp w elektrowniach wodnych. Bardzo pozytywne 

doświadczenia eksploatacyjne dotyczące kabli 500 kV o izolacji XLPE obejmują okres kilkunastu lat (linie o 

długości kilkuset metrów) lub kilku lat (linie o długości równej kilkanaście lub kilkadziesiąt kilometrów). Kolejny 

przykład takiej linii, to linia Kuzunagawa. Elektrownia Tokyo Electric Power’s Kazunogawa jest największą 

elektrownią wodną w Japonii. Produkcja energii elektrycznej wynosi 1,6 GW.W pierwszym etapie budowy w 

listopadzie 1998 r. do wyprowadzenia tej energii zastosowano kabel o izolacji XLPE na napięcie 500 kV. Drugi 

etap ukończono w grudniu 1999 r. Linia składa się z kabla i muf prefabrykowanych oraz horyzontalnie 

usytuowanych głowic z SF6. Długość linii wynosi 2300 m. Parametry kabla: przekrój żyły Cu 1000 mm
2
, 

grubość: ekranu na żyle 1 mm, izolacji XLPE – 27 mm, ekranu na izolacji - 2 mm, powłoki Al – 2,8 mm, 

polwinitowej osłony zewnętrznej – 6,0 mm, średnica zewnętrzna to 141 mm, a masa 25 kg/m. 
 

W japońskich fabrykach kabli, które są wiodące w przemyśle kablowym wyprodukowano kable na napięcie 

500 kV (rysunek 6) o przekroju żyły roboczej 3000 mm
2
 [8]. Grubość izolacji w tym kablu wynosi 27 mm, a dla 

zmniejszenia strat podczas przesyłu energii zastosowano dwuwarstwową powłokę metalową. W tabeli 1 

zestawiono parametry konstrukcyjne tego kabla. 

 

 

Rysunek 6. Kabel 500 kV z żyłą roboczą 3000 mm
2
 [8]. 

 
 

Także Japończycy mogą poszczycić się także produkcją kabli 500 kV o izolacji XLPE o znacznych 

długościach odcinków fabrycznych. Przykład takiego odcinka to kabel 500 kV o żyle roboczej 1000 mm
2
, z 

osłoną Al karbowaną, o grubości izolacji wynoszącej 27 mm. Linia o długości 1800 m została ułożona 

pomiędzy stacjami wykonanymi w technologii GIS w jednym odcinku, czyli bez mufy. Przykład instalowania 

innej linii 500 kV w Japonii przedstawiono na rysunku 7. 
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Rysunek 7. Budowa linii kablowej 500 kV; odcinek kabla o długości 1200 m [9]. 

 

 

Tabela 1. Parametry kabla 500 kV [8]. 
 

Element konstrukcji Jednostka Wartośd 

Żyła robocza Przekrój mm
2 

3000 
 Konstrukcja - Żyła sektorowa, 
   wielodrutowa Cu 

 Średnica mm 67,0 
Ekran na żyle Grubośd mm 2,5 
Izolacja Grubośd mm 27,0 

 Średnica mm 132,0 
Ekran na izolacji Grubośd mm 1,0 
Żyła powrotna liczba drutów - 80 

 średnica drutów mm 2,4 
Powłoka metalowa 

Grubośd mm 0,8 
(stal nierdzewna)    

Osłona zewnętrzna Grubośd mm 6,0 
(PCV) Średnica mm 174 
Masa kabla  kg/m 52 

 

W ostatnich latach można odnotować szczególnie dynamiczny rozwój linii kablowych 400 kV. Rekordem 

światowym nadal jest zbudowana w latach 1996-1999 linia kablowa w Kopenhadze, ułożona w ramach 

realizacji Metropolitan Project. Linia ta została szczegółowo opisana w [10]. W linii tej zainstalowano łącznie 

aż 104 km kabla 400 kV, oczywiście o izolacji z polietylenu usieciowanego. Fabryka dostarczyła kable w 

odcinkach o długości 800-880 m i o przekroju żyły roboczej równym 1600 mm
2
. Zdolność przesyłowa linii 

wynosi 1000 MVA. 
 

Inne linie 400 kV eksploatowane w Europie to między innymi linie: Jutland w Danii, Madryt Barajas w 

Hiszpanii i Elstree Project w Wielkiej Brytanii. Może warto jeszcze kilka zdań poświęcić linii wybudowanej 

podczas modernizacji pasów startowych na lotnisku w Madrycie [11]. Zastosowanie w tej linii kabla o tak 

dużym przekroju żyły roboczej było rekordem europejskim. Koszt budowy linii przekroczył 70 milionów euro. 

Maksymalna zdolność przesyłowa tej dwutorowej linii w wentylowanym tunelu przy zastosowaniu kabla o 

przekroju 2500 mm
2
 w zimie wynosi 2 x 1700 MVA, a w okresie letnim 2 x 1425 MVA (przy założeniu średniej 

temperatury otoczenia +35
o
C, a w tunelu maksymalnie +50

o
C). W każdym z torów linii zastosowano 

odmienną konstrukcję kabla o napięciu 400 kV – jedna to kable z litą powłoką metalową, a druga to żyła 

powrotna w postaci drutów Cu i aluminiowa bariera przeciwko wnikaniu wilgoci. Średnice kabli wynoszą 

odpowiednio 142,5 i 145 mm, a masa 37 i 40 kg/m. Na rysunku 8 pokazano etapy budowy tej linii [11]. 
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Rysunek 8. Budowa tunelu kablowego, transport odcinków kabla oraz instalowanie w tunelu [11]. 

 
 

Wymagania ochrony środowiska spowodowały, podobnie jak w przypadku innych linii kablowych, konieczność 

obliczenia pola magnetycznego, które może wystąpić przy maksymalnym obciążeniu prądowym kabla. 

Zdecydowano zastosować na odcinku ok. 7 km płyty ułożone poziomo nad kablami i pionowo w wykopie. 

Przedstawione rozwiązanie techniczne wzbudza jednak szereg wątpliwości ze względu na rozkład pola 

magnetycznego, którego wartość na krawędziach płyt może być bardzo znaczna (rysunek 9). 

 

 
Rysunek 9. Linia kablowa 150 kV w Belgii; fragment linii z ekranami aluminiowymi [19]. 

 
 

Nietypowym rozwiązaniem jest zastosowanie kabla o izolacji PPL (laminat papier-folia polipropylenowa-

papier) w linii MetroGrid Project. Kabel na napięcie 330 kV w linii ułożonej w Sydney w Australii pokazano na 

rysunku 10. Zdolność przesyłowa linii wynosi 750 MVA, a dopuszczalna przy przeciążeniach 900 MVA. 

Natomiast prąd zwarciowy może osiągać wartość 43,8 kA przez okres 1 sekundy. Długość linii to 28 km, a w 

tunelu o średnicy 3,2 m ułożone jest 3,6 km linii. Zakładany czas życia linii to ponad 40 lat [12]. 
 

Nowoczesne konstrukcje kabli elektroenergetycznych coraz częściej wyposażane są w czujniki, które 

umożliwiają monitorowanie stanu izolacji podczas eksploatacji. Przykład takiej konstrukcji pokazano na 

rysunku 11 – pomiędzy miedzianymi drutami żyły powrotnej kabla umieszczono światłowód do kontroli 

temperatury wzdłuż całego kabla (real time thermal rating - RTTR) oraz czujnik elektryczny alarmujący służby 

eksploatacyjne o ewentualnym zawilgoceniu izolacji. Konstrukcje takie wykonywane są już standardowo na 

napięcie do 400 kV. Należy podkreślić, że standardem jest już instalowanie wysokonapięciowych kabli o 

konstrukcji uszczelnionej (czyli wyposażonych w bariery promieniowe i wzdłużne przeciwko wnikaniu i 

rozprzestrzenianiu się wilgoci w izolacji) 
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Rysunek 10. Kabel o izolacji PPL; żyła sektorowa o przekroju 1600 mm

2
, powłoka aluminiowa karbowana. 

 

 
Rysunek 11. Nowoczesna konstrukcja kabla WN o izolacji XLPE z optycznym i elektrycznym sensorem do 

monitorowania stanu izolacji [13]. 

 
 

Coraz częściej fabryki kabli oferują kable o tzw. pocienionej izolacji. Obecnie stosowane grubości izolacji 

XLPE dla poszczególnych poziomów napięć są następujące: 

•66 kV 15 mm     13 mm     11 mm    9 mm 

•77 kV 17 mm 15 mm     13 mm    11 mm 

•154 kV 23 mm 19 mm     17 mm 

•220 kV 23 mm 20 mm 

•275 kV 27 mm 23 mm 

•500 kV 35 mm 32 mm      27 mm. 
 

Przykładem linii, w której zastosowano kable o pocienionej izolacji, jest między innymi oddana do eksploatacji 

w roku 2002 linia w Hydro-Quebec na napięcie 120 kV [14]. Sieć elektroenergetyczna w Hydro-Quebec 

obejmuje ponad 200 km linii na napięcie 69 – 500 kV. Ponad 70% tej sieci stanowią ułożone w latach 

sześćdziesiątych i siedemdziesiątych kable 120 kV o izolacji papier+olej. Od 1989 r. wszystkie instalowane 

kable na napięcie 120 i 230 kV to kable o izolacji z polietylenu usieciowanego. Na rysunku 12 porównano 

konstrukcję standardową z zoptymalizowaną linii 120 kV uruchomionej ostatnio. Zmniejszenie grubości izolacji 

z 21 mm do 13,7 mm spowodowało oczywiście wzrost maksymalnego natężenia pola elektrycznego przy 

ekranie wewnętrznym do 7 kV/mm (4 kV/mm przy ekranie zewnętrznym). 
 

Uzyskano jednak zmniejszenie wymiarów kabla o 16% oraz obniżenie masy kabla o 21% – parametry obu 

konstrukcji zestawiono w tabeli 2. 
 

Zmniejszenie grubości izolacji powoduje jednak zwiększenie pojemności kabla a tym samym mocy ładowania, 

co wiąże się z koniecznością instalacji drogich i zajmujących dużą powierzchnię dławików kompensujących. 
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Rysunek 12. Porównanie nowej i standardowej konstrukcji kabla XLPE na napięcie 120 kV [14]. 

 

 
 

Tabela 2. Parametry kabla 120 kV z linii Hydro-Quebec [14]. 

Element konstrukcji: standardowej nowej 

żyłą Cu 811 mm
2 

811 mm
2 

Izolacja 21 mm 13,7 mm 

powłoka ołowiana 3,2 mm 2,8 mm 

osłona zewnętrzna PE 4 mm 4 mm 

średnica zewnętrzna 103 mm 86,3 mm 

natężenie el. przy żyle 5 kV/mm 7 kV/mm 

masa kabla 24 kg/m 19 kg/m 

max długość odcinka 550 m 850 m 

 

Obniżono o około 25% koszty wykonania linii, przy zastosowaniu konstrukcji zoptymalizowanej – w 

porównaniu z kosztami poniesionymi przy budowie linii z zastosowaniem konstrukcji standardowej kabla 120 

kV. Koszt materiałowy obniżył się o 34 %, a koszt prac budowlanych o 27%. 
 

O niezawodnej pracy linii kablowej decyduje nie tylko sam kabel, ale także osprzęt kablowy – jego jakość, 

prawidłowa instalacja i prawidłowa eksploatacja (o czym nie wolno zapominać). Dlatego konieczne jest 

opracowywanie takiego osprzętu, który możliwość popełnienia błędów podczas montażu maksymalnie 

minimalizuje, a wymagane czynności eksploatacyjne podczas wieloletniej bezawaryjnej pracy linii 

maksymalnie upraszcza. Z tego wynika między innymi coraz większa popularność osprzętu kablowego 

wykonanego w technologii prefabrykowanej. Na rysunku 13 pokazano przykładową mufę prefabrykowaną 400 

kV. 
 

 
Rysunek 13. Montaż mufy 400 kV [15]. 
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Rozwój linii kablowych jest faktem oczywistym. Obserwujemy dynamiczną rozbudowę sieci kablowej 

wynikającą nie tylko z konieczności dostarczenia energii elektrycznej zwiększającej się liczbie odbiorców, ale 

również jako rezultat społecznych oczekiwań minimalizacji wpływu obiektów energetycznych na środowisko. 

Ale czasami trudno sobie jednak uświadomić, że historia rozwoju linii kablowych ma swój początek bardzo 

wiele lat temu. Patrząc na zdjęcia przedstawione na rysunku 14 należy zwrócić uwagę na fakt, że wykonano 

je na tym samym skrzyżowaniu ulic Manhattanu, w odstępie czasu tylko osiemdziesięciu lat. 

 

 
Rysunek 14. Nowy York – linie kablowe i inne instalacje na skrzyżowaniu Wall Street i William Street- 1920 i 

2003 rok [2]. 

 
 

Podsumowanie 

Szeroko rozumiane aspekty środowiskowe podnoszone coraz częściej podczas publicznych debat i dyskusji 

[7] będą wpływały na decyzję projektantów i inwestorów o zastosowaniu w nowo budowanych lub 

modernizowanych sieciach elektroenergetycznych linii kablowych. Dynamiczny rozwój linii kablowy wydaje się 

faktem niezaprzeczalnym i stanem nieuniknionym. Rozwój ten wspomagany może być dodatkowo przez stale 

wzrastającą jakość produkowanych kabli elektroenergetycznych oraz rosnącą, coraz bogatszą ofertę 

polskiego przemysłu kablowego [16, 18]. Przy wyborze konstrukcji kabla należy pamiętać, że decyzja o 

zastosowaniu kabli z żyłami miedzianymi nie wynika z tzw. mody, lecz z rzeczywistych przesłanek 

technicznych. Szczególnie przemawiają za wyborem takiej konstrukcji koszty ponoszone przez użytkownika 

linii podczas długoletniej jej eksploatacji [17]. 
 

Sądzić należy, że stosowanie nowych technologii w nowobudowanych liniach oraz prowadzone prace 

modernizacyjne na istniejących linii, a także wyraźnie wzrastająca wiedza techniczna wykonawców 

doprowadzi w najbliższych latach do dalszego zmniejszania awaryjności sieci elektroenergetycznej. Pozwoli 

to spełnić ostre wymagania stawiane przez odpowiednie normy i standardy. Należy bowiem problem 

zachowania jakości dostarczanej energii elektrycznej (ostatnio często podejmowany) rozpatrywać przede 

wszystkim pod kątem konieczności zapewnienia ciągłości zasilania. Wynika to z przywiązywaniu większej 

uwagi do bezawaryjnej pracy sieci przesyłowej (która jest głównie siecią napowietrzną) oraz sieci 

dystrybucyjnych, której nadal w przeważającym procencie są liniami napowietrznymi. Na całym świecie 

awaryjność linii napowietrznych jest znacząco wyższa niż awaryjność linii kablowych [18]. Należy sądzić, że i 

w Polsce również uda się uzyskać podobne doświadczenia eksploatacyjne. 
 

Najważniejszy problem eksploatacyjny dla kabli o izolacji polietylenowej (obecnie polietylen usieciowany, 

dawniej polietylen termoplastyczny) wiąże się z rozwojem drzewienia wodnego w izolacji wytłaczanej. 

Początkowo sądzono, że izolacja ta jest całkowicie odporna na działanie wilgoci. Jednak doświadczenia 

eksploatacyjne pokazały, że woda w obecności pola elektrycznego i przy występowaniu lokalnych defektów w 

strukturze izolacji – prowadzi do groźnego rozwoju różnego rodzaju drzewienia wodnego. Dotychczasowe, 

optymistyczne doświadczenia z eksploatacji kabli o izolacji XLPE na całym świecie nie ujawniły nowych, 

innych zagrożeń eksploatacyjnych dla tego typu izolacji. 
 

Ośrodki badawcze na całym świecie przy planowaniu kierunków prac naukowych bardzo często kierują się 

tematyką określaną jako priorytetowa, np. przez CIGRE. Wśród takich tematów są zagadnienia dotyczące 
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wysokonapięciowych linii kablowych, a szczególnie zagadnienia związane z oddziaływaniem linii kablowych 

na środowisko. I są to problemy hasłowo określone następująco: 
 

 wymagania środowiskowe a świadomość społeczna, 
 

 ograniczenia ekonomiczne, 
 

 problemy związane z systemem rozdziału energii, 
 

 utylizacja elementów linii. 
 

Wydaje się, że tematy te są szczególnie aktualne, ponieważ szeroko rozumiane aspekty środowiskowe coraz 

częściej podejmowane są podczas publicznych debat i dyskusji i będą wpływały na decyzję projektantów i 

inwestorów, aby nowo budowane lub modernizowane linie elektroenergetyczne były liniami kablowymi. Należy 

więc mieć nadzieję, że coraz częściej (szczególnie na ulicach miast) instalowane będą nowe linie kablowe 

wysokich i najwyższych napięć. 

Konfiguracja dwunapięciowego wielotorowego kablowego 
układu przesyłowego 

Konieczność ograniczenia do minimum oddziaływania na środowisko naturalne elektroenergetycznych 

napowietrznych linii przesyłowych doprowadziła do projektowania i budowy linii w formie układów 

przesyłowych wielonapięciowych i wielotorowych. 
 

Rozpatrzone zostaną możliwe konfiguracje dwunapięciowego, wielotorowego kablowego układu 

przesyłowego 220 i 400 kV. 
 

Teoretycznie każdy napowietrzny układ przesyłowy może być zastąpiony równoważnym z nim układem 

przesyłowym kablowym. 
 

Dwunapięciowy wielotorowy kablowy układ przesyłowy równoważny mocą przepustową z dwunapięciowym 

wielotorowym napowietrznym układem przesyłowym, może być zaprojektowany w wielu konfiguracjach 

różniących się od siebie podstawowymi parametrami takimi jak: 
 

 odstępami między kablami poszczególnych faz tego samego toru, 
 

 odległościami między skrajnymi kablami sąsiednich torów, 
 

 głębokościami zakopania kabli, 
 

 sposobem ułożenia kabli w torze ( układ płaski, trójkątny ), 
 

 przyjętą technologią wykonania układu przesyłowego ( kable zakopane bezpośrednio w ziemi, 

pracujące w specjalnych osłonach rurowych albo ułożone w różnego typu tunelach i kanałach). 
 

Ważnym czynnikiem w doborze równoważnego z układem linii napowietrznej układu kablowego jest właściwy 

dobór przekroju kabla ze względu na znacznie gorsze niż w liniach napowietrznych warunki chłodzenia 

przewodnika w linii kablowej. Warunki termiczne, w jakich pracują kable, skutkują znacznymi ograniczeniami 

prądowymi. 
 

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na wartość dopuszczalnego długotrwale obciążenia prądowego 

wielotorowego kablowego układu przesyłowego jest sposób rozmieszczenia kabli poszczególnych faz tego 

samego toru oraz rozmieszczenie poszczególnych torów względem siebie. Są to bowiem czynniki najbardziej 

decydujące o możliwościach rozpraszania ciepła w ziemi. Ilość tego ciepła jest wprost proporcjonalna do 

kwadratu przepływającego prądu i rezystancji przewodnika. Wartość przepływającego prądu zależy od 

wartości projektowanej mocy przepustowej układu, natomiast wartość rezystancji przewodnika uzależniona 

jest od rodzaju materiału i przekroju przewodnika. Uwzględniając więc gorsze termiczne warunki pracy kabla, 

należy ilość ciepła wydzielającego się w kablu w sposób istotny zmniejszyć, a to powoduje konieczność 

doboru przewodnika w linii kablowej o dużo mniejszej rezystancji. Według materiałów „National Gird”[20] 

rezystancja jednej fazy równoważnego układu kablowego powinna być aż 4 razy mniejsza od rezystancji 

jednej fazy równoważonego z nim układu napowietrznego. Oznacza to, że np. dla linii napowietrznej 400 kV z 

przewodami o przekroju 1050 mm2 Al ( wiązka 3 x 350mm2) wymagany przekrój linii kablowej wyniósłby 4200 

mm2 Al. Większość producentów kabli najwyższych napięć stosuje przewodniki z miedzi i wówczas 

wymagany przekrój wyniósłby około 3000 mm2 Cu. W praktyce światowej przekrój 3000 mm2 Cu został 
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zastosowany w jednej eksperymentalnej linii o napięciu 500 kV, natomiast w liniach o tym napięciu w praktyce 

stosowany jest przekrój 1600 mm2 Cu. 
 

Przyjmując przekrój 1600 mm2 Cu w rozpatrywanym układzie, jeden tor linii napowietrznej 400 kV 

należałoby zastąpić dwoma torami równoległymi linii kablowej 400 kV. 
 

Uwzględnienie powyższych ograniczeń przy projektowaniu przesyłowego układu kablowego równoważnego z 

układem napowietrznym z reguły powoduje zajęcie pasa terenu o szerokości od 20 do 40 metrów wzdłuż 

trasy układu przesyłowego. Umożliwia to rozmieszczenie wielu równolegle biegnących torów kablowych, 

zakopanych ze względów bezpieczeństwa na głębokość co najmniej 1 m. 
 

Szacunkowo przyjmuje się, że ilość tak zwanej „przerobionej ziemi” w czasie budowy linii kablowej jest ponad 

30 razy większa niż przy pracach ziemnych związanych z budową linii napowietrznej. 
 

Teren zajęty przez przesyłowy układ kablowy – będący fragmentem przesyłowego układu napowietrznego – 

należy powiększyć o teren zajęty przez dwie stacje łączące linię kablową z linią napowietrzną. Szacuje się, że 

jest to 2000 m2 powierzchni ogrodzonej i monitorowanej, zajętej przez konstrukcje wsporcze różnego 

przeznaczenia, urządzenia elektroenergetyczne (łączniki, ograniczniki przepięć, urządzenia kompensacji 

mocy biernej), wentylatorownie i inne budowle inżynierskie. 

Wieloaspektowe porównanie dwunapięciowego wielotorowego 
układu przesyłowego napowietrznego z równoważnym układem 
kablowym 

Porównanie obu typów układów przesyłowych ze względu na ich oddziaływanie na otaczające środowisko 

wymaga wzięcia pod uwagę wszystkich aspektów związanych z ich budową i późniejszą eksploatacją. 
 

Analizując czynniki za lub przeciw budowie układu przesyłowego napowietrznego czy też za lub przeciw 

budowie układu przesyłowego kablowego, można na wstępie podać główną zaletę układu kablowego - po 

prostu nie jest on widoczny. Podczas budowy i eksploatacji linii kablowych wysokich napięć występują jednak 

także wady i nieodwracalne szkody w środowisku naturalnym. Są one wynikiem skali inwestycji np. wielkości 

wykopów potrzebnych do ułożenia układu kablowego dwunapięciowego wielotorowego. 
 

Poniżej przedstawiono aspekty związane z prowadzeniem inwestycji dla przypadku obu układów, ujęte w trzy 

podstawowe grupy: 
 

 aspekty ekonomiczne, 
 

 aspekty eksploatacyjne, 
 

 aspekty środowiskowe. 

Aspekty ekonomiczne 

Analiza dotyczy kablowego układu przesyłowego na napięcie 220 i 400 kV, wymaga więc zastosowania kabli 

produkowanych jednostkowo, najczęściej dla potrzeb konkretnej inwestycji. Ceny takich kabli są wysokie, w 

związku z czym budowana linia kablowa wysokiego napięcia (400kV) jest w sposób znaczący droższa od 

budowy równoważnej z nią linii napowietrznej. W opracowaniu [7] oceniono, że koszt budowy linii kablowej 

jest od około 8 do 25 razy większy od kosztu budowy linii napowietrznej (dla różnych państw europejskich). 

Wpływ na taką różnicę kosztów ma wiele czynników lokalnych, takich jak: moc przepustowa linii; długość linii; 

rodzaj terenu, przez który linia przebiega (teren: wiejski, miejski, elektrowni itp.). 
 

Drugim ważnym czynnikiem są koszty eksploatacyjne linii obu typów. Jak wynika z danych NG –UK [20], 

koszty eksploatacyjne linii kablowej 400 kV są niższe około 7 razy od kosztów eksploatacji linii napowietrznej. 

Należy jednak pamiętać, że linie kablowe 400 kV są eksploatowane dopiero od kilku lat i stanowią znikomy 

procent linii przesyłowych w pracującym systemie NG. 

Aspekty eksploatacyjne 

Aspekty eksploatacyjne należy wyspecyfikować oddzielnie dla każdego z typów układu przesyłowego, i tak 

dla układu: 
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napowietrznego: 
 

 większość zakłóceń jest typu przemijającego, trwają co najwyżej kilka sekund (np. wyładowania 

atmosferyczne) likwidowane są przez elektroenergetyczną automatykę zabezpieczeniową, 
 

 uszkodzenia cięższe są stosunkowo proste do usunięcia i ich usunięcie trwa od kilku do kilkunastu 

godzin, potrzebne do naprawy materiały: przewody, izolatory, osprzęt sieciowy itp. są łatwo dostępne 

(są to elementy typowe), służby eksploatacyjne mają wieloletnią praktykę i opracowany sposób 

postępowania w przypadku awarii. 
 

kablowego: 
 

 każda linia przesyłowa 400 kV jest w zasadzie instalacją prototypową, zastosowany kabel i osprzęt 

jest stosowany tylko w tym konkretnym rozwiązaniu technicznym ( analiza konkretnych rozwiązań 

światowych pozwala na stwierdzenie, że dotychczas brak typowych powtarzalnych rozwiązań), 
 

 naprawa uszkodzeń wymaga długo trwającej i kosztownej lokalizacji miejsca uszkodzenia, 
 

 każdorazowa naprawa linii kablowej wymaga przeprowadzenia prac ziemnych o znacznym zakresie, 
 

 naprawa uszkodzenia jest możliwa po zgromadzeniu potrzebnego do tej naprawy materiału i  

osprzętu – są to elementy nietypowe, raczej nie będące na stanie gospodarki materiałowej 

eksploatatora układu, 
 

 ewentualne zwarcie w linii kablowej może spowodować nawet bardzo poważne uszkodzenia 

infrastruktury na powierzchni ziemi nad kablem.  
 

Uwzględniając powyższe czynniki można stwierdzić, że czas naprawy uszkodzonej linii kablowej jest znacznie 

dłuższy niż linii napowietrznej i może wynosić wiele godzin lub nawet dni. Według [20] 1- godzinna przerwa w 

pracy linii napowietrznej 400 kV odpowiada 25- godzinnej przerwie w równoważnej z nią linii kablowej. 
 

Ewentualny wpływ przerwy awaryjnej linii kablowej 400 kV na niezawodność pracy całego systemu 

elektroenergetycznego aktualnie jest trudny do ocenienia ze względu na fakt, że materiał dotyczący awarii linii 

kablowych jest niewielki ( krótki okres eksploatacji tych linii, przy jednoczesnym ich niewielkim procentowym 

udziale w ilości linii przesyłowych w systemach elektroenergetycznych). Wraz ze wzrostem ilości 

przesyłowych linii kablowych, problem ten będzie wymagał analizy pod kątem określenia, czy zastosowanie 

wielu linii kablowych 400 kV nie obniży poziomu niezawodności całego systemu. 

Aspekty środowiskowe 

Dyskusje środowiskowe na temat budowy linii przesyłowej napowietrznej czy kablowej muszą być 

rozpatrywane w kontekście wielu różnych aspektów takich jak: wzrokowy, ekologiczny, archeologiczny, rolny, 

emisji hałasu i zanieczyszczenia wody. Bardzo ważnym czynnikiem porównawczym, który musi być brany pod 

uwagę, jest problem oddziaływania pola elektrycznego i magnetycznego w przypadku obu układów 

przesyłowych. 
 

Wymienione aspekty występują w różnym zakresie dla rozpatrywanych układów przesyłowych. I tak dla 

aspektu: 
 

wzrokowego: 
 

linia napowietrzna: 
 

 znaczny wpływ na krajobraz wiejski i miejski – nawet najlżejsze, najestetyczniejsze, najsmuklejsze 

konstrukcje słupów w krajobrazie wiejskim są elementami „obcymi”, wyraźnie widocznymi; 
 

linia kablowa: 
 

 wyraźny ślad ekologiczny (zmiana struktury gleby) na całej długości trasy układu przesyłowego w 

terenie wiejskim ( znaczne wykopy pod linię kablową), 
 

 widoczne miejsca połączeń odcinków kabla (ze względów transportowych i montażowych nie 

dłuższych niż 600 – 800 m) - studzienki kablowe, lub ewentualne miejsca wprowadzania powietrza 

chłodzącego do tuneli, 
 

 stacje końcowe z elementami napowietrznymi; 
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ekologicznego: 
 

linia napowietrzna: 
 

 zajęcie terenu i naturalnego siedliska roślinnego pod fundamenty słupów przeciętnie około 100 m2 

pod jeden słup, 
 

 zajęcie terenu tylko pod drogi dojazdowe na czas budowy fundamentów i słupów, aktualnie 

stosowane technologie - metoda wysokościowa nie wymaga zajęcia terenu poza obrysem 

fundamentów; 
 

linia kablowa: 
 

 zajęcie terenu o szerokości 20 – 40 m wzdłuż całej trasy linii kablowej, 
 

 zmiana struktury pierwotnej gleby w wykopach o szerokości 20 – 40 m i głębokości co najmniej 1,5 m, 
 

 zmiana w terenie przeznaczonym do zabudowy i uprawowym, 
 

 zmiana, często nieodwracalna, w środowisku np. wiekowego lasu, 
 

 zmiana w stosunkach wodnych, np. źródeł, przebiegu strumieni, bagien, pastwisk itp., 
 

 zakłócenia we florze i faunie, 
 

 konieczność wyceny ziemi użytkowej; 
 

 

archeologicznego: 
 

linia napowietrzna: 
 

 konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych tylko w ograniczonym zakresie, tzn. w 

miejscach posadowienia fundamentów słupów wzdłuż trasy linii napowietrznej przeciętnie co 350 – 

450 m; 
 

linia kablowa: 
 

 konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych wzdłuż całej trasy linii kablowej; 
 

 

rolnego: 
 

linia napowietrza: 
 

 tylko częściowe ograniczenie aktywności rolnej pod linią, 
 

 konieczność zapewnienia dostępu tylko do stanowisk słupowych, 
 

 konieczność wydrzewienia wzdłuż trasy linii; 
 

linia kablowa: 
 

 znaczne ograniczenia aktywności rolnej nad linią, 
 

 konieczność dostępu wzdłuż całej długości trasy linii, 
 

 konieczność wydrzewienia wzdłuż trasy linii, 
 

 zajęcie terenu pod miejsca połączeń odcinków kabli, 
 

 wykopy w celu przeprowadzenia napraw kabli; 
 

 

hałasu i zanieczyszczenia wody: 
 

linia napowietrzna: 
 

 w czasie złej pogody (jesień, zima) hałas od ewentualnych wyładowań niezupełnych (ulot), 
 

lina kablowa: 
 

 w przypadku zastosowania tuneli kablowych, hałas od stacji chłodzących kabli, 
 

 ryzyko zanieczyszczenia wody i gleby ewentualnymi wyciekami syciw kablowych dla niektórych typów 

kabli, 
 

 ryzyko zanieczyszczenia wody i gleby ewentualnymi wyciekami oleju chłodzącego dławiki; 
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oddziaływania pola: elektrycznego i magnetycznego: 
 

linia napowietrzna: 
 

 konieczność sprawdzenia wartości występującego wokół linii pola elektrycznego, 
 

 konieczność sprawdzenia wartości występującego wokół linii pola magnetycznego; 
 

linia kablowa : 
 

 konieczność sprawdzenia wartości występującego wokół linii pola magnetycznego. 
 

Przesył energii elektrycznej zarówno linią kablową, jak i napowietrzną, jest związany z oddziaływaniem tych 

linii na środowisko. 
 

Linie napowietrzne wielotorowe wysokich napięć (WN) zajmują stosunkowo wąski pas terenu, a dzięki 

odpowiedniemu rozmieszczeniu przewodów mogą emitować pole elektromagnetyczne o niskich wartościach i 

małym zasięgu. Wadą linii napowietrznych jest ich negatywny wpływ na krajobraz. 
 

Linie kablowe, dzięki ich prowadzeniu w ziemi, są niewidoczne, co stanowi ich niewątpliwą zaletę. Kable 

pracujące na głębokości ok. 1,3 m emitują pole magnetyczne. Pas terenu zajęty (o znacznie większej 

powierzchni niż w przypadku linii napowietrznej) pod wielotorową linię kablową WN jest praktycznie wyłączony 

z użytkowania. Prace ziemne związane z budową linii kablowej powodują trwałe zmiany ekologiczne w glebie. 

Obliczenia rozkładu pola magnetycznego dwunapięciowego 
wielotorowego kablowego układu  

Do obliczeń pola magnetycznego występującego wokół dwunapięciowego wielotorowego układu 

przesyłowego kablowego równoważnego mocą przesyłową z dwunapięciowym wielotorowym układem 

przesyłowym napowietrznym przyjęto układ zaproponowany w opracowaniu [7]. Układ ten przedstawiono na 

rysunku 15. 

 

 
Rysunek 15.Dwunapięciowy wielotorowy układ przesyłowy napowietrzny z równoważnym odcinkiem 

dwunapięciowego wielotorowego kablowego układu przesyłowego. 
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W [7] przyjęto 6 torów linii kablowych (rysunek 16) - 2 tory linii 220 kV oraz 4 tory linii 400 kV - zakopanych 

bezpośrednio w ziemi na głębokości g = 1,35 m. Dla zapewnienia odpowiedniej mocy przepustowej przyjęto 

wszystkie kable o przekroju 1600 mm2 Cu, co pozwala obciążyć tory linii 220 kV prądem 1220 A, a tory linii 

400 kV prądem 1425 A. Wszystkie tory ułożono w układzie płaskim z następstwem faz w kolejności R S T i 

odstępem między fazami b = 0,25 m oraz odległością między skrajnymi kablami sąsiednich torów a = 6 m. 

 

 
Rysunek 16.Rozmieszczenie torów odcinka dwunapięciowego wielotorowego kablowego układu 

przesyłowego. 

 
 

Przyjęte odstępy i odległości zapewniają właściwe warunki termiczne dla przyjętego układu przesyłowego 

przy przepływie przyjętych obciążeń prądowych. 
 

Dla przyjętych założeń, wykorzystując program komputerowy, metodą superpozycji wyznaczono zgodnie z 

prawem Biota – Savarta, maksymalne wartości natężenia pola magnetycznego H w A/m. Obliczeń tych 

dokonano w punktach pomiarowych rozmieszczonych prostopadle do kierunku trasy linii kablowej na trzech 

wysokościach nad poziomem ziemi: 
 

 0,0 m – poziom ziemi – na wykresach krzywe w kolorze czarnym, 
 

 0,3 m – nad poziomem ziemi, zgodnie z [21] – na wykresach krzywe w kolorze czerwonym, 
 

 2,0 m – nad poziomem ziemi, zgodnie z [21] – na wykresach krzywe w kolorze niebieskim. 
 

Wyniki obliczeń wartości natężenia pola magnetycznego H dla różnych odstępów między fazami w torze 

przedstawiono na poniższych rysunkach: 
 

 rysunek 17: rozkład pola magnetycznego nad układem 6 torów linii kablowych (2x220 kV + 4x400 kV) 

z odstępem między fazami w torze b = 0,25 m, odległością między skrajnymi kablami w sąsiednich 

torach a = 6 m i głębokością zakopania kabli g = 1,35 m, 
 

 rysunek 18: rozkład pola magnetycznego nad układem 6 torów linii kablowych (2x220 kV + 4x400 kV) 

z odstępem między fazami w torze b = 0,35 m, odległością między skrajnymi kablami w sąsiednich 

torach a = 6 m i głębokością zakopania kabli g = 1,35 m, 
 

 rysunek 19: rozkład pola magnetycznego nad układem 6 torów linii kablowych (2x220 kV + 4x400 kV) 

z odstępem między fazami w torze b = 0,45 m, odległością między skrajnymi kablami w sąsiednich 

torach a = 6 m i głębokością zakopania kabli g = 1,35 m. 
 

Jak wynika z powyższych rysunków maksymalne wartości pola magnetycznego występują nad torami 2 i 5 i 

zwiększają się wraz ze wzrostem odstępu między fazami, a maleją ze wzrostem odległości od powierzchni 

ziemi. 
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Rysunek 17.Rozkład pola magnetycznego nad układem 6 torów linii kablowej (2x220 kV – tory 1 i 6 z prądem 

I = 1220 A każdy oraz 4x400 kV tory 2 – 5 z prądem I = 1425 A każdy). Kable w torze w układzie płaskim z 

odstępem między fazami b = 0,25 m; odległość między skrajnymi kablami sąsiednich torów a = 6 m; 

głębokość zakopania kabli g = 1,35 m. 

 
 

 
Rysunek 18.Rozkład pola magnetycznego nad układem 6 torów linii kablowej (2x220 kV – tory 1 i 6 z prądem 

I = 1220 A każdy oraz 4x400 kV tory 2 – 5 z prądem I = 1425 A każdy). Kable w torze w układzie płaskim z 

odstępem między fazami b = 0,35 m; odległość między skrajnymi kablami sąsiednich torów a = 6 m; 

głębokość zakopania kabli g = 1,35 m. 
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Rysunek 19.Rozkład pola magnetycznego nad układem 6 torów linii kablowej (2x220 kV – tory 1 i 6 z prądem 

I = 1220 A każdy oraz 4x400 kV tory 2 - 5 z prądem I = 1425 A każdy). Kable w torze w układzie płaskim z 

odstępem między fazami b = 0,45 m; odległość między skrajnymi kablami sąsiednich torów a = 6 m; 

głębokość zakopania kabli g = 1,35 m. 

 
 

Dla ustalonych wysokości położenia punktu pomiarowego wartości te zmieniają się w następujący sposób: 
 

 dla poziomu 0,0 m od 47,4 A/m, przez 64,3 A/m do 79,2 A/m, przy zmianie odstępu b od 0,25 m przez 

0,35 m do 0,45 m. 
 

 dla poziomu 0,3 m od 30,5 A/m, przez 42,3 A/m do 53,1 A/m, przy zmianie odstępu b od 0,25 m przez 

0,35 m do 0,45 m. 
 

 dla poziomu 2,0 m  od 6,0 A/m , przez 8,4 A/m do 10,8 A/m, przy zmianie odstępu b od 0,25 m przez 

0,35 m do 0,45 m. 
 

W rozpatrywanych przypadkach tylko na poziomie ziemi (0,0 m) dla odstępów b = 0,35 i 0,45 m dopuszczalne 

poziomy pola magnetycznego (60 A/m) [21] są przekroczone. 
 

Wpływ odstępu między fazami na wartość pola magnetycznego w punkcie, w którym wystąpiło jego 

maksimum pokazano na rysunku 20. 
 

Z rysunku 20 wynika, że wraz ze wzrostem odstępu między fazami wartość pola magnetycznego w punkcie w 

którym wystąpiło jego maksimum, wzrasta i odwrotnie: maleje wraz ze zmniejszaniem się tego odstępu. 

Zmniejszanie odstępu między fazami prowadzi do ułożenia kabli fazowych jednego toru w układzie trójkąta 

równobocznego. Układ taki powoduje znaczne zmniejszenie wartości pola magnetycznego, ale warunki 

termiczne, jakie wówczas wystąpią, znacznie ograniczą moc przepustową toru kablowego. Dla zachowania 

równoważności mocy przepustowej układu napowietrznego z układem kablowym należałoby położyć 

dodatkowe tory linii kablowej w układzie kablowym. 
 

Rozkład pola magnetycznego w rozpatrywanym układzie przy ułożeniu kabli toru w trójkąt równoboczny z 

odstępem między środkami kabli d = 0,2 m, odległością między skrajnymi kablami sąsiednich torów a = 6 m i 

głębokością zakopania kabli g = 1,35 m pokazano na rysunku 21. 
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Rysunek 20.Zmiana pola magnetycznego nad kablem fazy S toru 5 układu 6 torów linii kablowych w funkcji 

odstępu b między fazami tego samego toru przy odległości między skrajnymi kablami                        

sąsiednich torów a = 6 m oraz głębokości zakopania kabla g = 1,35 m. 

 
 

 
Rysunek 21. Rozkład pola magnetycznego nad układem 6 torów linii kablowej (2x220 kV – tory 1 i 6 z prądem 

I = 1220 A każdy oraz 4x400 kV tory 2 – 5 z prądem I = 1425 A każdy). Kable w torze w układzie trójkąta 

równobocznego z odstępem między środkami kabli d = 0,2 m; odległość między skrajnymi kablami  

sąsiednich torów a = 6 m; głębokość zakopania kabli g = 1,35 m. 
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Jak wynika z rysunku 21 dla przyjętych parametrów układu przesyłowego otrzymano najkorzystniejsze 

warunki z punktu widzenia wartości pola magnetycznego ( 33 A/m dla poziomu pomiarowego 0,0 m i 20,4 A/m 

dla poziomu pomiarowego 0,3 m). Niestety jak już mówiono o tym wcześniej, jest to najgorszy układ z 

punktu widzenia warunków termicznych pracy kabli. Wpływ odległości między skrajnymi kablami 

sąsiednich torów a na wartość pola magnetycznego w punkcie, w którym wystąpiło jego maksimum pokazano 

na rysunku 22. 

 

 
Rysunek 22. Zmiana pola magnetycznego nad kablem fazy S toru 5 układu 6 torów linii kablowych w funkcji 

odległości a między skrajnymi kablami sąsiednich torów: przy odstępie między fazami tego samego toru         

b = 0,25 oraz głębokości zakopania kabla g = 1,35 m. 

 
 

Z rysunku 22 wynika, że minimum wartości pola magnetycznego występuje przy odległości między skrajnymi 

kablami sąsiednich torów a = 1,55 m. Niestety jest to odległość praktycznie niemożliwa do zastosowania w 

układzie kablowym ze względów montażowych i eksploatacyjnych. 
 

Czynnikiem mającym także znaczący wpływ na wartość pola magnetycznego w punkcie, w którym wystąpiło 

jego maksimum, jest głębokość g zakopania kabli. Na rysunku 23 przedstawiono zmianę pola magnetycznego 

w funkcji głębokości zakopania kabla. 
 

Natomiast na rysunku 24 pokazano fragment zależności z rysunku 23, przedstawiający zmianę pola 

magnetycznego w zależności od głębokości zakopania kabla (od 1 m do 2 m). 
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Rysunek 23. Zmiana pola magnetycznego nad kablem fazy S toru 5 układu 6 torów linii kablowych w funkcji 

głębokości zakopania kabli g: przy odstępie między fazami tego samego toru b = 0,25 m oraz odległości 

między skrajnymi kablami sąsiednich torów a = 6 m; oś prawa dla punktu pomiarowego na wysokości             

2 m nad poziomem ziemi. 

 
 

 
Rysunek 24. Zmiana pola magnetycznego nad kablem fazy S toru 5 układu 6 torów linii kablowych w funkcji 

głębokości zakopania kabli g: przy odstępie między fazami tego samego toru b = 0,25 m oraz odległości 

między skrajnymi kablami sąsiednich torów a = 6 m; oś prawa dla punktu pomiarowego na wysokości             

2 m nad poziomem ziemi. 

 
 

Z analizy rysunków 23 i 24 wynika, że rozpatrywany układ kablowy położony bezpośrednio na ziemi 

wytworzyłby pole magnetyczne na jej powierzchni równe 1565 A/m, natomiast zakopany na założoną 

głębokość g = 1,35 m wytwarza pole magnetyczne na powierzchni ziemi równe 47,4 A/m. Z tej samej analizy 
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wynika, że zakopywanie kabli głębiej niż 2 m przyniesie niewielkie zmniejszanie się wartości pola 

magnetycznego, natomiast na pewno znacznie zwiększy koszty ( wykonanie koniecznych, dodatkowych prac 

ziemnych). 

 

 
Rysunek 25. Rozkład pola magnetycznego nad układem 4 torów linii kablowej (2x220 kV – tory 1 i 2 z 

prądem I = 1220 A każdy oraz 2x400 kV tory 2 i 3 z prądem I =2850 A każdy). Kable w torze 

w układzie płaskim z odstępem między fazami b = 0,25 m odległość między skrajnymi 

kablami sąsiednich torów a = 6 m; głębokość zakopania kabli g = 1,35 m. 

 
 

 
Rysunek 26. Rozkład pola magnetycznego nad układem 4 torów linii kablowej (2x220 kV – tory 1 i 2 z   

prądem I = 1220 A każdy oraz 2x400 kV tory 2 i 3 z prądem I =2850 A każdy). Kable w torze                           

w układzie płaskim z odstępem między fazami b = 0,45 m odległość między skrajnymi                           

kablami sąsiednich torów a = 6 m; głębokość zakopania kabli g = 1,35 m. 
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W celu przedstawienia wpływu liczby torów układu kablowego równoważnego z układem napowietrznym na 

wartość pola magnetycznego na rysunkach 25 i 26 przedstawiono rozkład pola magnetycznego nad 4 

torowym układem kablowym, przy odstępie między fazami odpowiednio 0,25 i 0,45 m. Każdemu torowi układu 

napowietrznego przyporządkowano jeden tor układu kablowego (wymagałoby to w praktyce zastosowania w 

torach kablowych o napięciu 400 kV kabli z przekrojem co najmniej 3000 mm2 Cu). 
 

Z porównania rozkładów pól magnetycznych dla poszczególnych poziomów pomiarowych przedstawionych na 

rysunku 17 z rozkładami pól magnetycznych dla poszczególnych poziomów pomiarowych przedstawionych na 

rysunku 25 oraz z identycznego porównania tych samych rozkładów z rysunku 19 i z rysunku 26 wynika, że 

zastosowanie dwóch torów kablowych 400 kV zamiast jednego, dla zrównoważenia jednego toru 

napowietrznego 400 kV, powoduje przeszło dwukrotne zmniejszenie wartości maksymalnej pola 

magnetycznego. 
 

Dla dwóch torów kablowych 400 kV pole maksymalne dla poziomu 0,0 m ma wartość 47,4 A/m (rysunek 17), 

natomiast dla jednego toru kablowego 400 kV pole maksymalne dla poziomu 0,0 m ma wartość 97,8 A/m 

(rysunek 25). Podobne relacje występują dla pozostałych poziomów pomiarowych przedstawionych na 

rysunkach 17 i 25 oraz dla porównania na rysunkach 19 i 26. 

 

Porównanie wartości pola magnetycznego napowietrznego 
układu przesyłowego z równoważnym układem kablowym 

W celu porównania wartości pola magnetycznego dla napowietrznego układu przesyłowego z równoważnym 

układem kablowym wykonano obliczenia tego pola dla układu napowietrznego dwunapięciowego 

czterotorowego 2x400 + 2x220 kV Plewiska – Kromolice. 

Pole magnetyczne linii napowietrznej 

Ponieważ w liniach kablowych, ze względu na specyfikę ich budowy, oddziaływanie pola elektrycznego na 

otaczające je środowisko nie występuje, w rozważaniach odniesiono się tylko do pola magnetycznego układu 

napowietrznego w celu porównania go z polem magnetycznym równoważnego nim układu kablowego. 
 

Przy wyznaczaniu rozkładu pola magnetycznego przyjęto założenia: 
 

 pole magnetyczne wyznaczono w środku przęsła płaskiego ze słupami serii LH-P, 
 

 wymiary podstawowe słupa przyjęto z tomu 1-1 rys.6-TS-41opracowania biura projektowego 

„TRANSEL”, 
 

 minimalną dopuszczalną przepisami wysokość zawieszenia przewodów nad ziemią przyjęto h = 6,47 m, 
 

 maksymalny prąd dla przewodu wiązkowego 3x350 mm2 toru 400 kV przyjęto równy 2850 A, 
 

 maksymalny prąd dla przewodu 525 mm2 toru 220 kV przyjęto 1220 A, 
 

 maksymalny prąd dla przewodu 240 mm2 toru 110 kV występującego w okresie przejściowej 

eksploatacji układu przyjęto równy 630 A, 
 

 numerację  torów,  rozmieszczenie  przewodów  i  następstwo  faz każdorazowo zaznaczono na 

rysunku ukazującym rozkład pola magnetycznego pod linią prostopadle do kierunku trasy. 
 

Na rysunkach 27 i 28 przedstawiono rozkład pola magnetycznego na trzech poziomach punktów 

pomiarowych pod napowietrzną linią czterotorową 2x400 + 2x220 kV pracującą przejściowo w układzie, 

2x400 kV tory nr 1 i 3 z prądem I = 2850 A, 1x220 kV, tor 2 z prądem I = 1220 A i 1x110 kV, tor 4 z prądem I = 

630 A przy minimalnej dopuszczalnej przepisami wysokości zawieszenia przewodów nad ziemią h = 6,47 m, z 

rozmieszczeniem przewodów i następstwem faz jak na zamieszczonym na rysunku szkicu. 
 

Na rysunkach od 29 do 32 przedstawiono rozkład pola magnetycznego dla trzech poziomów punktów 

pomiarowych pod napowietrzną linią czterotorową 2x400 + 2x220 kV pracującą w układzie docelowym, 2x400 

kV, tory 1 i 3 z prądem I = 2850 A, 2x220 kV, tory 2 i 4 z prądem I = 1220 A, przy minimalnej dopuszczalnej 

przepisami wysokości zawieszenia przewodów nad ziemią h = 6,47 m, z rozmieszczeniem przewodów i 

następstwem faz jak na zamieszczonych na rysunkach szkicach. 
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Rysunek 27. Rozkład pola magnetycznego na trzech poziomach pomiarowych pod napowietrzną linią 

czterotorową 2x220 + 2x400 kV, pracującą przejściowo w układzie 2x400 kV, tory 1 i 3 z prądem I = 2850 A 

każdy oraz 1x220 kV, tor 2 prądem I = 1220 A i 1z110 kV, tor 4 z prądem I = 630 A; przy minimalnej 

dopuszczalnej wysokości zawieszenia przewodów nad ziemią h = 6,47 m. Rozmieszczenie                      

przewodów i następstwo faz jak na zamieszczonym powyżej szkicu. 

 

 

 
Rysunek 28. Rozkład pola magnetycznego na trzech poziomach pomiarowych pod napowietrzną linią 

czterotorową 2x220 + 2x400 kV, pracującą przejściowo w układzie 2x400 kV, tory 1 i 3 z prądem I = 2850 A 

każdy oraz 1x220 kV, tor 2 prądem I = 1220 A i 1z110 kV, tor 4 z prądem I = 630 A; przy minimalnej 

dopuszczalnej wysokości zawieszenia przewodów nad ziemią h = 6,47 m. Rozmieszczenie                

przewodów i następstwo faz jak na zamieszczonym powyżej szkicu. 
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Rysunek 29. Rozkład pola magnetycznego na trzech poziomach pomiarowych pod napowietrzną linią 

czterotorową,.(2x400 kV, tory 1 i 3 z prądem I = 2850 A każdy oraz 2x220 kV, tory 2 i 4 z prądem I = 1220 A 

każdy); przy minimalnej dopuszczalnej wysokości zawieszenia przewodów nad ziemią h = 6,47 m. 

Rozmieszczenie przewodów i następstwo faz jak na zamieszczonym powyżej szkicu. 

 

 

 
Rysunek 30. Rozkład pola magnetycznego na trzech poziomach pomiarowych pod napowietrzną linią 

czterotorową,.(2x400 kV, tory 1 i 3 z prądem I = 2850 A każdy oraz 2x220 kV, tory 2 i 4 z prądem I = 1220 A 

każdy); przy minimalnej dopuszczalnej wysokości zawieszenia przewodów nad ziemią h = 6,47 m. 

Rozmieszczenie przewodów i następstwo faz jak na zamieszczonym powyżej szkicu. 
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Rysunek 31. Rozkład pola magnetycznego na trzech poziomach pomiarowych pod napowietrzną linią 

czterotorową,.(2x400 kV, tory 1 i 3 z prądem I = 2850 A każdy oraz 2x220 kV, tory 2 i 4 z prądem I = 1220 A 

każdy); przy minimalnej dopuszczalnej wysokości zawieszenia przewodów nad ziemią h = 6,47 m. 

Rozmieszczenie przewodów i następstwo faz jak na zamieszczonym powyżej szkicu. 

 
 

 
Rysunek 32. Rozkład pola magnetycznego na trzech poziomach pomiarowych pod napowietrzną linią 

czterotorową,.(2x400 kV, tory 1 i 3 z prądem I = 2850 A każdy oraz 2x220 kV, tory 2 i 4 z prądem I = 1220 A 

każdy); przy minimalnej dopuszczalnej wysokości zawieszenia przewodów nad ziemią h = 6,47 m. 

Rozmieszczenie przewodów i następstwo faz jak na zamieszczonym powyżej szkicu. 

 
 

Z analizy rozkładów pola magnetycznego pod napowietrznym układem przesyłowym wynika, że rozkład pola 

silnie zależy od rozmieszczenia przewodów i następstwa faz. W przedstawionych czterech przypadkach 

wartości maksymalne pola magnetycznego występują na poziomie pomiarowym 2,0 m nad ziemią i wynoszą 
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od 25,5 A/m dla układu z rysunku 31 do wartości 49,0 A/m dla układu z rysunku 29. Z punktu widzenia 

występowania jak najmniejszego pola magnetycznego układ przesyłowy napowietrzny powinien pracować z 

rozmieszczeniem przewodów i następstwem faz pokazanym na rysunku 31. 

Wyniki analizy porównawczej 

Przystępując do porównania oddziaływania pola magnetycznego układu przesyłowego kablowego z 

oddziaływaniem równoważnego ze względu na moc przesyłową z układem przesyłowym napowietrznym 

należy pamiętać, że obowiązujące przepisy nakazują dokonywać pomiarów w pionie pomiarowym w dwóch 

punktach znajdujących się odpowiednio na wysokości 0,3 i 2,0 m nad poziomem ziemi. Oczywiście na 

poziomie 2,0 m dla linii napowietrznej oddziaływanie pola magnetycznego jest największe, natomiast dla linii 

kablowej na tym poziomie oddziaływanie pola magnetycznego jest najmniejsze. Natomiast na poziomie 0,3 m 

dla linii napowietrznej oddziaływanie pola magnetycznego jest najmniejsze, a dla linii kablowej na tym 

poziomie oddziaływanie pola magnetycznego jest największe. 
 

Porównywanie więc wartości pola w punktach leżących na tym samym poziomie dla obu układów byłoby 

nielogiczne. Aby ocenić oddziaływanie obu tych układów należy zbadać, który z układów wytworzy większe 

pole w dowolnym punkcie pionu pomiarowego od 0,3 do 2,0 m nad poziomem ziemi. 
 

Z uzyskanych obliczeń dla obu układów wynika, że przyjęty do obliczeń układ kablowy charakteryzuje się 

większym wpływem pola magnetycznego na środowisko niż równoważny z nim układ napowietrzny. I tak dla 

układu kablowego wartości maksymalne pola magnetycznego w pionie pomiarowym 0,3 m i 2,0 m wynoszą 

odpowiednio 30,5 A/m i 6,0 A/m, natomiast dla układu napowietrznego wartości te wynoszą 13,9 A/m i 25,5 

A/m. 
 

Dla układu kablowego rozpatrywano także przypadek oddziaływania pola magnetycznego na poziomie ziemi. 

Maksymalna wartość pola magnetycznego dla układu 4x400 kV+2x220 kV w zależności od odstępu między 

kablami w torze wynosi od 48 do 80 A/m i znacznie przewyższa wartość 60 A/m dopuszczoną w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 30.10.2003 [21]. 

Rozkład temperatury wokół kabli pracujących w wielotorowym 
układzie przesyłowym 

Największe natężenie prądu, jakim dany kabel można trwale obciążyć, zależy od dopuszczalnej temperatury 

nagrzania kabla – temperatury zależnej od jego przekroju, rodzaju użytej izolacji i warunków chłodzenia. Prąd 

elektryczny, przepływając przez kabel powoduje jego nagrzewanie się, wywołane stratami mocy na 

rezystancji, zgodnie z prawem Joule’a. Ze wzrostem temperatury kabla ponad temperaturę otoczenia 

rozpoczyna się oddawanie ciepła do otaczającego kabel środowiska. Dokładne ilościowe wyznaczenie 

oddanego ciepła nastręcza trudności, gdyż występuje tu zjawiska: przewodzenia, unoszenia i promieniowania 

ciepła, podlegające różnym prawom fizycznym. W praktyce do obliczeń stosowany jest często przybliżony 

wzór Newtona. 
 

W celu wyznaczenia rozkładu temperatury wokół kabli pracujących w wielotorowym układzie przesyłowym, 

został zastosowany autorski program komputerowy, wykorzystujący metodę elementów skończonych (MES) 

do rozwiązania równania bilansu cieplnego kabla XLPE będącego częścią składową wielotorowego układu 

przesyłowego zakopanego w ziemi. 
 

Jak wykazano w części Obliczenia rozkładu pola magnetycznego dwunapięciowego wielotorowego 

kablowego układu przesyłowego, najkorzystniejsze ze względu na wartość pola magnetycznego jest ułożenie 

kabli toru w trójkąt równoboczny z odstępem między środkami kabli równym średnicy kabla (kable stykają się 

powierzchniami). Niestety jest to przypadek najniekorzystniejszy z punktu widzenia warunków termicznych. 

Wartość prądu obciążenia długotrwałego podawana przez producentów kabli jest dla tego przypadku 

wartością najmniejszą. 
 

Z tego też powodu w obliczeniach przyjęto płaski układ kabli z odstępem b: równym 0,25m; 0,35m i 0,45m. 

Zwiększa to wartość pola magnetycznego emitowanego przez układ kablowy, ale nie pozwala na 

przekroczenie dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla. 
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Obliczenia przeprowadzono, przy założeniu, że temperatura otaczającej kabel ziemi w znacznym oddaleniu 

od niego jest stała i wynosi 10C, natomiast temperatura powietrza nad ziemią powyżej układu kablowego 

wynosi; 25C; 10C; 0C i -5C. 
 

Na rysunkach 33 i 34 pokazano rozkład temperatury wokół kabli dla przyjętego do rozważań 

dwunapięciowego wielotorowego układu przesyłowego kablowego 4x400 kV+2x220 kV. 

 

 
Rysunek 33. Rozkład temperatury wokół układu kablowego4x400 kV+2x220 kV. Kable w układzie płaskim z 

odstępem między fazami b = 0,25m; odległością między skrajnymi kablami sąsiednich torów a = 6m; 

głębokością zakopania kabli g = 1,35m. Temperatura powietrza t =25C. 

 

 

 
Rysunek 34. Rozkład temperatury wokół układu kablowego4x400 kV+2x220 kV. Kable w układzie płaskim z 

odstępem między fazami b = 0,45m; odległością między skrajnymi kablami sąsiednich torów a = 6m; 

głębokością zakopania kabli g = 1,35m. Temperatura powietrza t =25C. 

 
 

Natomiast na rysunkach 35 do 46 pokazano rozkład temperatury ziemi nad przyjętym do rozważań 

dwunapięciowym wielotorowym układem przesyłowym kablowym 4x400 kV+2x220 kV, dla; temperatury 

powietrza t: 25C; 10C; 0C i -5C; odstępu między fazami b: 0,25m; 0,35m i 0,45m, na głębokościach:       

g1 =0m; g2 =0,5m; g3 =1m i 1,41m. Odległość między skrajnymi kablami sąsiednich torów a = 6m, a 

głębokość zakopania kabli g = 1,35m. 

 

 

Rysunek 35. Rozkład temperatury ziemi nad układem kablowym dla b =0,25m i t = 25C. 
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Rysunek 36. Rozkład temperatury ziemi nad układem kablowym dla b =0,25m i t = 10C. 

 

 
Rysunek 37. Rozkład temperatury ziemi nad układem kablowym dla b =0,25m i t = 0C. 

 

 
Rysunek 38. Rozkład temperatury ziemi nad układem kablowym dla b =0,25m i t = -5C. 
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Rysunek 39. Rozkład temperatury ziemi nad układem kablowym dla b =0,35m i t = 25C. 

 

 

Rysunek 40. Rozkład temperatury ziemi nad układem kablowym dla b =0,35m i t = 10C. 
 

 
Rysunek 41. Rozkład temperatury ziemi nad układem kablowym dla b =0,35m i t = 0C. 
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Rysunek 42. Rozkład temperatury ziemi nad układem kablowym dla b =0,35m i t = -5C. 

 

 
Rysunek 43. Rozkład temperatury ziemi nad układem kablowym dla b =0,45m i t = 25C. 

 

Rysunek 44. Rozkład temperatury ziemi nad układem kablowym dla b =0,45m i t = 10C. 
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Rysunek 45. Rozkład temperatury ziemi nad układem kablowym dla b =0,45m i t = 0C. 

 
 

 

Rysunek 46. Rozkład temperatury ziemi nad układem kablowym dla b =0,45m i t = -5C. 

 
 

Z analizy rysunków 35 do 46 wynika, że dla przyjętych maksymalnych obciążeń kabli, ich odstępów w torze, 

odległości między torami i głębokości zakopania przyjęte przekroje kabli 400 i 220 kV, spełnią warunki 

termiczne pracy układu, tzn. nie zostaną przekroczone ich temperatury dopuszczalne długotrwale, podane 

przez producentów kabli. 

Podsumowanie 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie problemu oddziaływania linii kablowych najwyższych napięć prądu 

przemiennego (AC) na środowisko. Linie kablowe wysokiego napięcia, ze względów konstrukcyjnych, nie 

emitują na zewnątrz kabla pola elektrycznego, natomiast są źródłem emisji pola magnetycznego. 
 

Wielkość pola magnetycznego emitowanego przez pojedynczy kabel zależy od prądu płynącego w tym kablu. 

Wypadkowe pole magnetyczne emitowane przez wielotorową linię kablową jest uzależnione od wzajemnego 

położenia względem siebie kabli w poszczególnych torach oraz od usytuowania torów. Maksymalne zbliżenie 

kabli fazowych w torze powoduje ograniczenie wartości emitowanego pola magnetycznego, lecz ogranicza 

jednocześnie w znacznym stopniu możliwości obciążenia kabli. Tak więc zaprojektowanie wielotorowej linii 

kablowej musi być kompromisem między dwoma przeciwstawnymi czynnikami. 
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Przeprowadzone analizy i obliczenia symulacyjne dotyczyły określenia wielkości tych oddziaływań dla różnych 

założonych, możliwych wariantów wielotorowych kablowych układów przesyłowych. Rozważane układy 

kablowe były równoważne z napowietrznymi układami przesyłowymi. Warunek ten determinował przyjęte do 

obliczeń wartości prądów płynących w kablach. 
 

Wyniki obliczeń wykazały znaczny wpływ odstępu między kablami w torze (0,25 –0,45m) na emitowane pole 

magnetyczne. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 30.10.2003 [21] wartości emitowanego 

pola określono dla punktów pomiarowych 0,3 i 2m nad poziomem ziemi. Dodatkowo przedstawiono wyniki 

obliczeń wartości pola na poziomie ziemi, ze względu na podnoszony problem oddziaływania pola 

magnetycznego na małe dzieci. 
 

Maksymalne wartości pola magnetycznego nad sześciotorową liną kablową (4x400 kV + 2x220 kV) dla 

najmniejszego z możliwego (ze względów termicznych) odstępu między kablami w torze (0,25 m); odległości 

między skrajnymi kablami sąsiednich torów (6 m) i głębokości zakopania kabli (1,35 m) wynoszą dla poziomu 

ziemi 48A/m, dla 0,3m - 32A/m a dla 2m - 7A/m. Dla odstępu 0,45m wynoszą odpowiednio 80, 52, 12A/m. Do 

obliczeń przyjęto maksymalny prąd obciążenia: dla kabla 400kV o przekroju 1600 mm2 – 1425 A, a dla kabla 

220kV o przekroju 1600 mm2 – 1220 A. 
 

W przypadku zastąpienia czterech torów 400 kV dwoma torami z eksperymentalnym kablem o przekroju 3000 

mm2 i prądem 2850A przy tym samym: odstępie; odległości i głębokości, to wartość pola magnetycznego na 

poziomie ziemi wzrosłaby odpowiednio do 100 i 170 A/m. 
 

Poniżej na wykresie porównawczym przedstawiono wartości emitowanego pola dla różnych rozpatrywanych 

wariantów kablowego układu przesyłowego: 
 

 4x400 kV (4x1425 A) 2x220 kV(2x1220 A), 
 

 2x400 kV (2x2850 A), 2x220 kV. (2x1220 A). 
 

Przedstawione maksymalne wartości emitowanego pola magnetycznego dla kablowego układu przesyłowego 

sześciotorowego wynoszą na poziomie ziemi 80 A/m, a dla układu czterotorowego (z kablem o przekroju 3000 

mm2) - 170 A/m. Na wysokości 0,3m nad poziomem ziemi wynoszą odpowiednio 52 i 110 A/m (rysunek 47). 
 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30.10.2003 roku dopuszcza maksymalną wartość emisji pola 

magnetycznego 60 A/m. 

 

 
Rysunek 47. Wykres porównawczy wartości emisji pola magnetycznego[A/m] kablowego układu 

przesyłowego dla różnych, przyjętych do analizy wariantów. 

 
 



Oddziaływanie linii kablowych najwyższych napięć prądu przemiennego (AC) na środowisko   35 

W pracy dokonano także analizy porównawczej oddziaływania pola magnetycznego na środowisko, 

równoważnych układów przesyłowych: napowietrznych i kablowych wysokiego napięcia. Porównywano 

wartości emitowanego pola magnetycznego na trzech poziomach pomiarowych: na 2 m, 0,3 m od poziomu 

ziemi i na poziomie ziemi dla różnych rozpatrywanych wariantów. Zwrócić należy uwagę na niską wartość 

emitowanego pola magnetycznego (14,5A/m na poziomie 0,3 m i 26A/m na poziomie 2 m) pod wielotorową 

linia napowietrzną 2x400 +2x220 kV w tzw. układzie docelowym z rozmieszczeniem przewodów zgodnie z 

rysunkiem 31. Także dla innych wariantów rozmieszczenia przewodów na konstrukcjach wsporczych wartości 

emitowanego pola magnetycznego nie przekraczają wartości dopuszczalnych w Rozporządzeniu. 
 

Na wykresie porównawczym na rysunku 48 przedstawiono wartości emisji pola magnetycznego [A/m] na 

porównywalnym poziomie pomiarowym 0,3 m dla wybranych wariantów obu układów przesyłowych (układ 

kablowy sześciotorowy–4x400kV+ 2x220kV). Dla układu przesyłowego napowietrznego na wykresie 

zaznaczono obliczone wartości emisji na poziomie 2 m i na poziomie ziemi. W przypadku układu kablowego 

wartości emisji pola magnetycznego na poziomie ziemi są oczywiście znacznie wyższe niż dla układu 

napowietrznego, co ilustruje wykres na rysunku 47. 

 

 
Rysunek 48. Wykres porównawczy emisji pola magnetycznego na poziomie pomiarowym 0,3 m (dla układu 

napowietrznego zamieszczono trzy poziomy pomiarowe). 

 
 

Praca kabli w warunkach obciążenia maksymalnego jest możliwa tylko wtedy, gdy kable pracują w odstępach 

ściśle określonych przez producenta. W przypadku zmniejszenia tych odstępów wzajemne oddziaływanie 

cieplne kabli w poszczególnych torach może ograniczyć moc przesyłową układu. 
 

Przeprowadzone obliczenia symulacyjne rozkładu temperatur wokół pracujących w ziemi kabli i wartości 

bezwzględnych tych temperatur, wykazały wpływ temperatury powietrzna na bilans cieplny kabli, a tym 

samym na możliwości obciążenia kabli. Precyzyjne określenie temperatur na wybranych poziomach 

pomiarowych w glebie pozwoliło stwierdzić, że ziemia w całym pasie zajętym przez kablowy układ przesyłowy 

będzie podgrzewana, co wpłynie niewątpliwie szkodliwie na ekosystem. Na rysunku 49 przedstawiono rozkład 

temperatur dla dwóch poziomów pomiarowych; na powierzchni kabla (poziom 1,41m) i na poziomie 0,5m. 

Porównania dokonano dla czterech temperatur powietrza. Przyjęto średni odstęp między kablami pracującymi 

w torze równy 0,35m. 
 

Reasumując można stwierdzić, że na podstawie przedstawionych wyników analiz i obliczeń linie kablowe 

wysokiego napięcia (400, 220 kV) pracujące jako wielotorowe układy przesyłowe mają znaczący wpływ na 

środowisko. Stwierdzenie to dotyczy zarówno fazy budowy jak i eksploatacji takich linii. 
 

Szeroki pas terenu (dla linii sześciotorowej - 40 m), w którym ułożono kable, jest ze względu na prowadzone 

rozległe prace ziemne zdegradowany ekologicznie. Kable emitują pole magnetyczne, którego wartość w 

niektórych rozpatrywanych wariantach przekracza wartości dopuszczalne w obowiązujących w Polsce 

przepisach. Duże ilości ciepła generowane przez pracujące kable powodują konieczność takiego 

zaprojektowania układu przesyłowego, aby do minimum ograniczyć ich wzajemny na siebie wpływ. Konieczne 

jest więc rozsunięcie kabli w poszczególnych torach, zwiększa się emisja pola magnetycznego i szerszy jest 
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pas zajęty przez przesyłowy układ kablowy. Temperatura gleby w pasie nad pracującymi kablami wzrasta i 

może powodować wysuszanie gleby. 

 

 
Rysunek 49. Rozkład temperatur w ˚C w ziemi nad układem kablowym. 

 
 

Linie kablowe stanowiące fragment napowietrznych układów przesyłowych muszą być dodatkowo 

wyposażone w stacje końcowe, w których muszą być zainstalowane niezbędne elementy osprzętu i dławiki 

kompensacyjne. Stacje takie zajmują teren porównywalny z typową stacją transformatorową wysokiego 

napięcia i mogą być źródłem hałasu. 
 

Większość przedstawionych tu oddziaływań na środowisko dotyczy linii kablowych wysokiego napięcia prądu 

przemiennego (AC) ułożonych bezpośrednio w ziemi. 
 

Inne rozwiązania takiej jak: linie kablowe prądu stałego (DC), ułożenie kabli w specjalnych tunelach, 

zmniejszenie oddziaływania pola magnetycznego przez zastosowanie specjalnych układów osłonowych, czy 

też zastosowanie najnowocześniejszych technik przesyłu w systemie GIS są ze względów technicznych i 

ekonomicznych trudne do zaakceptowania i wymagają przeprowadzenia osobnych analiz. 
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