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W referacie omówione zostaną najistotniejsze błędy projektowe i montażowe spotykane w 
ostatnim czasie przy budowie elektroenergetycznych linii kablowych. Przedstawione zostaną 
najistotniejsze błędy które bardzo często pojawiają się w nowobudowanych liniach kablowych. 
Niektóre wymieniono w innych wystąpieniach, ale ponieważ nadal się powtarzają i są bardzo 
istotne dlatego zostaną ponownie powtórzone.  

Bardzo często pojawia się niewłaściwy przekrój przewodów łączących dwa elementy 
osprzętu kablowego i dalej z uziemieniem. W normie PN-76/E-05125 było wymaganie, by przekrój 
przewodów łączących był przewodnościowo równoważny, w normie N SEP-E-004 wymaganie to 
zostało zmienione na przekrój zwarciowo równoważny. Jest to bardzo istotna zmiana gdyż 
umożliwia zastosowanie przekroju dwukrotnie mniejszego. Zależności tej nie można bezwzględnie 
stosować w liniach kablowych 1 kV przy stosowaniu ochrony przeciwporażeniowej sposobem tzw. 
„zerowania”, gdzie jest potrzeba zachowania dopuszczalnej impedancji zwarcia. Określenie 
„zerowania” użyto celowo gdyż określa jasno o jaki sposób ochrony chodzi. Wymagany przekrój 
elementu stalowego, który zastępuje przewód miedziany można wyliczyć z zależności: 
 
Przekrój równoważny: 
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gdzie: 
k – stosunek przekrojów przewodów (np. Fe i Cu) 
c1, c2 – ciepła właściwe 
d1, d2 – gęstości materiałów 
γ1, γ2 – przewodności elektryczne 
α1, α2 – współczynniki temperaturowe rezystancji materiałów przewodów 
 

Drugim często spotykanym błędem jest łączenie żył powrotnych kabli z bednarką 
uziemiającą. Połączenie żył powrotnych kilku kabli jednej fazy z żyłami dwóch pozostałych faz za 
pomocą bednarki o niewłaściwym przekroju powoduje przegrzanie bednarki. Spotkano kilka 
przypadków skapywania roztopionego cynku z bednarki. Na rys.1 pokazano prawidłowe połączenie 
żył powrotnych.  

Błędem, naszym zdaniem, jest również ucinanie żyły powrotnej kabla w głowicy i łączenie 
jej przez docisk z korpusem głowicy. Powoduje to wyprowadzenie potencjału na podstawę głowicy 
oraz budzi wątpliwości dopuszczalnego obciążenia prądowego jak np. dla żyły powrotnej 
miedzianej o przekroju 340 mm2.   

Na jednym z obiektów w czasie badań pomontażowych stwierdzono, że poszczególne 
odcinki kabla przy zastosowanym cross-bondingu nie były jednakowej długości i wahały się w 
granicach od 800 do 1100m. Nie wynikało to z warunków terenowych, a gdyby jednak tak,  to 
istniała możliwość innego rozwiązania. Stwierdzono w tym przypadek uziemienie żyły powrotnej w 
środku długości linii kablowej, zaś po obu stronach linii od tego miejsca cross-bonding. Na końcach 
linii żyły powrotne nie były połączone z uziemieniem (rys. 2 ).  

 



 
Rys. 1 Błędne i prawidłowe podłączenie żył powrotnych do bednarki 

 
 

 
Rys. 2 Wykonanie cross-bondingu 

 
W innym przypadku stwierdzono połączenie ograniczników przepięć szeregowo z żyłą  

powrotną (rys. 3).  
Stwierdzono również przypadki nieprzestrzegania zasady łączenia żył powrotnych w 

skrzynkach cross-bondingowych. Wykonanie powinno być takie, że w jednym rzędzie są 
umieszczone końce  żył z jednego końca linii, w drugim rzędzie z drugiego końca linii. 

W wielu przypadkach spotyka się dobieranie dla ograniczników przepięć zbyt małej 
wartości Uc. 
Ogranicznik przepięć powinien chronić powłokę/osłonę kabla przed przepięciami łączeniowymi lub 
atmosferycznymi. Nie może zadziałać podczas przepływu prądu zwarcia w żyle roboczej. 
  W przypadku łączenia kablem linii napowietrznych z rozdzielnią lub drugą częścią linii 
napowietrznej, koniec linki odgromowej należy połączyć z uziemieniem rozdzielni lub drugą 
częścią linki odgromowej za pomocą przewodu izolowanego. Błędem jest zakończenie linki 
odgromowej na uziemieniu słupa. 

 



 

 
 
 

 
 
Rys. 3 Błędne szeregowe połączenie ograniczników przepięć do żyły powrotnej 
 
Z ciekawym zagadnieniem spotkaliśmy się w 2012r. w Hiszpanii. Firma polska dostarczyła 

do budowy linii kablowej w Hiszpanii kable o napięci znamionowym 220 kV. Po uruchomieni linii 
użytkownik stwierdził że mimo uziemienia żyły powrotnej tylko na jednym końcu linii w żyle 
powrotnej płynie prąd rzędu 10 A, a napięcie na żyle powrotnej względem ziemi wynosi 1 kV.  



Stwierdził, że przyczyną tego faktu są wadliwe kable i zgłosił reklamację. Na miejscu wyjaśniliśmy 
że kable są dobre, płynące prądy w żyłach powrotnych są prądami pojemnościowymi,  uziemienia 
szpilkowe żył powrotnych i niepołączenie ich między sobą oraz siatką uziemiającą powoduje 
wystąpienie tak wysokiego napięcia na żyłach powrotnych. 

Bardzo dużym błędem jest ciągnięcie kabla za pomocą pończochy. Według wytycznych 
niektórych norm zagranicznych i jednej z polskich norm zakładowych dopuszczalna siła ciągnąca 
wyliczana jest z zależności: 

 
SkF =  

  
gdzie:  k  wynosi dla  Cu = 50 N/mm2 
    Al = 30 N/mm2 
  S -  przekrój żyły roboczej w mm2 

  F – siła w N.  
 
W obecnych konstrukcjach kabli siła ciągnąca przy zastosowaniu pończochy przenoszona jest przez 
żyłę powrotną, a ponieważ jej przekrój bywa czasami nawet kilkanaście razy mniejszy od przekroju 
żyły roboczej następuje zerwanie drutów żyły powrotnej. 

Stosowanie warstwy półprzewodzącej na powierzchni powłoki kabla jest dużym 
nieporozumieniem. Rozwiązanie to ma zastosowanie w kablach morskich, gdzie po ich ułożeniu nie 
ma możliwości naprawy ewentualnego uszkodzenia. W przypadku ułożenia takich kabli w ziemi, w 
przeważającej większości przypadków powoduje to brak możliwości lokalizacji miejsca 
uszkodzenia.  

Istnieje błędne przekonanie, że kable w izolacji z polietylenu usieciowanego są niepalne. 
Ostatnio można spotkać stosowanie ich w kanałach i tunelach kablowych elektrowni. 

Stosowanie szerokiej folii nieperforowanej do oznaczenia trasy ułożonych kabli jest błędem. 
Szeroka nieperforowana taśma uniemożliwi wnikanie wilgoci w pobliże kabla. Przy szerokości 
powyżej 25 cm powinno się stosować folię perforowaną lub siatkę.  
 
 
 
 


