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W referacie przedstawiono wyniki symulacji numerycznych rozkładu potencjału wzdłuż
dwustronnie uziemionej żyły powrotnej kabla. W analizie przyjęto model uziomu
kulistego, w którym rezystancja uziomu jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu
odległości od uziomu. Rozkład potencjału żyły powrotnej charakteryzuje się zerową
wartością w środku długości linii kablowej.
1. Wstęp
Sposób uziemienia żyły powrotnej kabla ma zasadnicze znaczenie dla jego prawidłowej
pracy. Miejsce uziemienia ma wpływ na straty energii w żyle powrotnej, powstałe w wyniku
przepływu prądu indukowanego w tej żyle. Straty i wydzielone ciepło w przypadku
dwustronnego uziemienia żyły powrotnej kabla mogą być znaczne, powodując nadmierne
nagrzewanie kabla prowadzące do obniżenia jego obciążalności i degradacji izolacji głównej.
Autorzy wielu zagranicznych opracowań projektowych uważają, że w przypadku, gdy
długość linii kablowej przekracza 1000 m, wtedy żyłę powrotną kabla należy uziemić
w środku jej długości, mimo, że jest ona uziemiona na obu końcach. Uziemienie żyły
powrotnej w środku linii kablowej jest stosowane w przypadku nieuziemienia jej na końcach.
Sposób ten umożliwia dwukrotne wydłużenie linii kablowej z równoczesną eliminacją strat
energii w żyle powrotnej wynikających z przepływu prądu indukowanego w żyle powrotnej.
Linię kablową o napięciu 110 kV z uziemioną żyłą powrotną w środku jej długości i na
końcach wybudowała w Polsce firma francuska. Sytuacja taka została stwierdzona podczas
badań pomontażowych linii kablowej. Firma uzasadniała przyjęcie takiego rozwiązania
technicznego istnieniem wymagania w przepisach francuskich. Potwierdzenie rozwiązania
przewidującego dodatkowe uziemienie w środku linii kablowej można znaleźć w przepisach
RTE (rys.1) [1]. Podobne praktyki są preferowane przez inne zagraniczne firmy kablowe. W
literaturze można spotkać różne rozkłady potencjału żyły powrotnej wzdłuż linii kablowej
względem ziemi. Powszechnie panuje pogląd, że w środku kabla występuje najwyższy
potencjał żyły powrotnej względem ziemi - rys. 2 [2]. Niektóre firmy kablowe i projektanci
linii kablowych tłumaczą wystąpienie maksymalnej wartość potencjału w środku długości
żyły powrotnej, uziemionej na dwóch końcach, superpozycją napięć indukowanych w tej żyle
przy uziemieniu najpierw z jednego końca, a potem z drugiego końca (rys. 3). Ich zdaniem, w
przypadku linii o większej długości, napięcie to może być niebezpieczne dla powłoki kabla.
Wtedy proponują dodatkowe uziemienie żyły powrotnej w środku jej długości w celu
obniżenia napięcia. Powstały rozkład potencjału wzdłuż żyły po uziemieniu w środku
długości pokazano na rys. 4. Takie rozumowanie jest błędne, nie poparte analizą teoretyczną
zagadnienia.

Rys. 1. Sposób uziemienia żyły powrotnej wg RTE [1]
W rzeczywistości w środku długości linii kablowej wartość napięcia między żyłą
powrotną a ziemią otoczenia wynosi zero. W dostępnych opracowaniach używa się określenia
SEM (siła elektromotoryczna) zamiast napięcie względem ziemi (potencjał). W przypadku,
gdyby rezystancja uziemienia wynosiła zero, wtedy wzdłuż całej długości linii kablowej
napięcie na żyle powrotnej względem ziemi będzie miało wartość zerową. W
rzeczywistości rezystancja uziemienia w miejscu zainstalowania głowic kablowych ma
określoną wartość, różną od zera, chociaż w przypadku stacji elektroenergetycznej bardzo
małą. Potencjał ziemi w tym miejscu nie będzie równy potencjałowi ziemi odniesienia, a
przebieg jego wzdłuż linii nie będzie liniowy. W pobliżu uziomu będzie szybko się zmieniał,
mniej lub bardziej stromo w zależności od sposobu wykonania uziomu. Izolacja powłoki
kabla będzie poddana działaniu napięcia występującego pomiędzy potencjałem żyły
powrotnej a potencjałem ziemi w danym miejscu linii kablowej.

Rys. 2. Rozkład napięcia indukowanego w żyle powrotnej wg Brugg Cables [2]

Rys. 3. Rozkład potencjału wzdłuż żyły powrotnej – a - uziemionej na początku lub
b - na końcu linii kablowej oraz c -uziemionej z obu końców wg niektórych
opracowań

Rys. 4. Rozkład potencjału wzdłuż żyły powrotnej uziemionej na końcach i w środku
wg niektórych opracowań
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Rys. 5. Rozkład potencjału wzdłuż żyły powrotnej uziemionej w 4-rech miejscach
wg niektórych opracowań
2. Analiza układu dwóch uziomów
Do wyznaczenia rozkładu potencjału żyły powrotnej wzdłuż kabla założono uziemienie
końców kabla przez uziom kulowy (rys. 6).
W przypadku uziomu kulistego rezystancja jednostkowa uziemienia R(x) (wyrażona w Ω/m)
w odległości x od uziomu opisana jest zależnością [3]:

gdzie: ρ jest rezystywnością gruntu w Ωm.

Rys. 6. Konfiguracja uziemienia żyły powrotnej z wykorzystaniem uziomów kulistych.
Rp – rezystancja żyły powrotnej o długości L
Rozpatrując układ dwóch uziomów przedstawiony na rys. 6, jednostkową rezystancję
wypadkową uziomów w odległości x od pierwszego uziomu można przedstawić następująco:

gdzie L – odległość między uziomami, r – promień uziomu kulistego (rys. 6).
3. Rozkład potencjału żyły powrotnej względem ziemi wzdłuż kabla
Rozważmy elektryczny schemat zastępczy układu dwóch uziomów przedstawiony na rys. 7.

Rys. 7. Schemat zastępczy układu uziomów
Na rys. 7 wprowadzono następujące oznaczenia:
x – odległość od uziomu pierwszego,
L – odległość między uziomami, długość żyły powrotnej kabla,
E – siła elektromotoryczna wyindukowana w żyle powrotnej,
Rp – rezystancja żyły powrotnej,
Uz(x) – spadek napięcia na powierzchni ziemi,
U(x) – napięcie (różnica potencjałów między punktem na żyle powrotnej a ziemią w
odległości x). Jest to potencjał żyły powrotnej względem ziemi w odległości x od uziomu
pierwszego.
Na podstawie schematu z rys. 7 natężenie prądu w obwodzie wyniesie:

gdzie:

γ – przewodność elektryczna materiału żyły powrotnej kabla, S – przekrój żyły powrotnej
Rz – rezystancja gruntu pomiędzy uziomami.
Zapisując równanie Kirchhoffa dla układu przedstawionego na rys. 7 otrzymamy:

gdzie:

4. Wyniki symulacji numerycznych
Analizę rozkładu potencjału żyły powrotnej względem ziemi wzdłuż długości kabla
wykonano z wykorzystaniem wyrażenia (6) na platformie Mathcad. Do obliczeń przyjęto:
- długość kabla (żyły powrotnej) 100 m,
- przekrój miedzianej żyły powrotnej 50 mm2 (γ=57 m/Ωmm2),
- ρ = 100, 200 i 1000 Ωm (rezystywność gruntu) w różnych kombinacjach,
- promień uziomu kulistego r=100 cm,
- wartość napięcia wyindukowanego w żyle powrotnej E = 1000 V.
Rezystancja wypadkowa uziomów połączonych szeregowo ma przebieg przedstawiony
na rys. 8. Przy znacznej odległości wzajemnej uziomów (w przykładzie 100 m) rezystancje
uziomów są od siebie praktycznie niezależne (nie wpływają na siebie).
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Rys. 8. Rozkład wypadkowej rezystancji jednostkowej Rw(x) w Ω/m dwóch uziomów
kulistych, oddalonych od siebie o 100 m, ρ =100 Ωm
Rozkład potencjału względem ziemi żyły powrotnej U(x) połączonej na końcach z uziomami
przedstawiono na rys. 9.
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Rys. 9. Rozkład potencjału U(x) żyły powrotnej o długości 100 m w stosunku do ziemi
(ρ=100 Ωm)
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Rys. 10. Rozkład potencjału U(x) żyły powrotnej o długości 100 m w stosunku do ziemi
(ρ=1000 Ωm)
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Rys. 11. Rozkład potencjału U(x) żyły powrotnej o długości 100 m w stosunku do ziemi
(ρ1=100 Ωm, ρ2=300 Ωm)
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Rys. 12. Rozkład potencjału U(x) żyły powrotnej o długości 100 m w stosunku do ziemi dla
różnych rezystywności gruntu ( wykresy dla 100 Ωm – niebieski oraz dla 1000 Ωm – czarny
pokrywają się)
4. Wnioski
Wyniki obliczeń numerycznych pokazują, że wartość potencjału dwustronnie uziemionej żyły
powrotnej względem ziemi w połowie jej długości wynosi zero. Nieuzasadnione jest więc
uziemianie żyły powrotnej w środku długości w przypadku uziemienia jej na obydwu
końcach. Jeżeli rezystywności gruntu w otoczeniu uziomów będą się różniły, wtedy potencjał

zerowy przesunie się z położenia środkowego w kierunku uziomu o mniejszej rezystywności.
Sytuacja taka praktycznie nie występuje.
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