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Gliwice 
 

Wpływ czynników zewnętrznych na obciążalność kabli  
 
Wybrane zagadnienia 

 
 
Wstęp 
 

W artykule przedstawiono wpływ czynników zewnętrznych na obciążalność kabli. 
Wykorzystano w nim problemy jakie wystąpiły po oddaniu do eksploatacji w jednym z 
zakładów przemysłowych linii kablowych do budowy których użyto kabli jednożyłowych o 
izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe 3,6/6 kV. 
 
Budowa linii  
 

Kable ułożono w szczelnych korytkach kablowych wykonanych z ocynkowanej 
blachy stalowej, umieszczonych w przestrzeni otwartej, bez jakiejkolwiek osłony przed 
działaniem promieni słonecznych. W części linii kable ułożone były w kanale kablowym 
oraz bezpośrednio w ziemi. Na zejściach z konstrukcji wsporczej kable chronione były 
przed uszkodzeniami mechanicznymi zamkniętą obudową z blachy stalowej, rurami z 
tworzywa sztucznego nałożonymi na pojedyncze kable oraz dodatkowo na pewnym 
odcinku – przepustami z tego samego tworzywa co rury ochronne. Na zakończeniach rury 
ochronne i przepusty uszczelnione były pianką. Na jednym z zejść kable i osłona z blachy 
były usytuowane w kierunku południowo-wschodnim, i tak ułożone, że promienie 
słoneczne padały na nie pod kątem prostym. Na rysunkach 1, 2 i 3 przedstawiono sposób 
ułożenia kabli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2 Zejście kabli z konstrukcji 
wsporczej 

Rys. 1 Ułożenie kabli w korytku 
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Rys. 3 Wyjście kabli z przepustów 
 
W projekcie linii kablowej do określenia dopuszczalnej obciążalności kabli przyjęto 

wartość prądu podaną dla kabli ułożonych w powietrzu - wg [1]. 
Ze względu na ułożenie drugiego toru linii w tym samym korytku przyjęto współczynnik 
korekcyjny 0,80, a dla oszacowanej temperatury +40 oC współczynnik 0,81. Nie 
uwzględniono faktu, że w warunkach letnich powierzchnia korytka nagrzeje się do 
temperatury wyższej od 40 °C, a w miejscu zejścia kabli z konstrukcji wsporczej 
odprowadzane ciepło musi pokonać dodatkowo opór cieplny osłony, przepustu i kilku 
warstw powietrza. 
 
Dopuszczalne obciążenie kabla  
 
Obciążenie kabla uwarunkowane jest graniczną temperaturą żyły roboczej. Dla kabli o 
izolacji polwinitowej wynosi ona 70 °C. Z zależności [2] podanej poniżej  można wyliczyć 
wartość prądu długotrwałego obciążenia kabla. 
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gdzie: 
 

I – prąd w żyle roboczej [A], 
∆t – różnica temperatury między żyłą roboczą a temperaturą ściany osłony metalowej,  
Wżp -  ciepło wydzielane w żyle powrotnej [W/m], 

kabel

Pierwsza osłona

Druga osłona

Uszczelnienie z 
pianki montażowej

Uszczelnienie z 
pianki montażowej

kabel

Pierwsza osłona

Druga osłona

Uszczelnienie z 
pianki montażowej

Uszczelnienie z 
pianki montażowej

kabel

Osłona z tworzywa 
sztucznego

Osłona jako 
przepust

Uszczelnienie z 
pianki montażowej

Uszczelnienie z 
pianki montażowej

kabel

Osłona z tworzywa 
sztucznego

Osłona jako 
przepust

Uszczelnienie z 
pianki montażowej

Uszczelnienie z 
pianki montażowej



3/6 

Wk – strumień ciepła pochodzący od pozostałych dwóch żył [W/m], 
Wd – strumień ciepła pochodzący z drugiego toru linii [W/m], 
R – opór omowy 1 m żyły roboczej kabla [Ω/m], 
S1 – opór cieplny izolacji [K.m/W], 
S2 – opór cieplny powłoki kabla [K.m /W], 
S3 – opór cieplny warstwy powietrza między powłoką kabla a rurą osłonową kabla [K.m/W] 
S4 – opór cieplny rury osłonowej kabla [K.m /W], 
S5 – opór cieplny powietrza między rurą osłonową kabla a rurą przepustu [K.m/W], 
S6 – opór cieplny rury przepustu [K.m/W], 
S7 – opór cieplny między rurą przepustu a osłoną metalową kabli [K.m/W]. 
 
We wzorze nie podano oporu cieplnego powietrza na zewnątrz osłony metalowej ze 
względu na jego w tym przypadku minimalny wpływ na obciążalność kabla. 
 
Z przekształcenia wzoru (1) otrzymuje się zależność temperatury żyły roboczej od 
obciążenia i temperatury otoczenia: 
 

∆t = I2R(S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7) + Wżp(S2+S3+S4+S5+S6+S7) + Wk S7 + Wd S7        (2) 
 
Oznaczając straty w żyle roboczej jako Wr 

 Wr=I2R                                                           (3) 

oraz   

∆t = tżyły - tzew                                                                                   (4) 

Otrzymany: 

 

tżyły = Wr(S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7) + Wżp(S2+S3+S4+S5+S6) + Wk S7+ Wd S7 + tzew  (5) 

 

Straty w żyle roboczej wylicza się z zależności: 

     RIWr
2=     [W/m]                                                               (6) 

gdzie:  

I – prąd żyły roboczej [A], R opór żyły roboczej długości 1 m w temperaturze pracy [Ω/m] 
 
 
Straty w żyle powrotnej wylicza się z zależności: 
 

 żpżpżp RIW ⋅= 2
   [W/m]                                                         (7) 

gdzie:  

Iżp – prąd płynący w żyle powrotnej [A], Rżp – opór żyły powrotnej na długości 1 m 
w temperaturze pracy [Ω/m]. 
 
 
Na rys. 4 przedstawiono schematycznie przepływ strumienia ciepła od żyły roboczej do 
otoczenia [3]. 
 
 
 



4/6 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4 Przepływ ciepła między żyłą roboczą a otoczeniem 

 

Z podanej zależności (2) wynika warunek odprowadzenie ciepła z żyły roboczej 
kabla. Temperatura żyły roboczej musi być wyższa od temperatury osłony metalowej  
powiększona o spadki temperatury na poszczególnych elementach izolacyjnych. Wartość 
oporu cieplnego poszczególnych elementów kabla i osłon można wyliczyć z niżej podanej 
zależności : 

 b
aS ln

2π
ρ

=                                                          (8) 

gdzie: S – opór cieplny [K.m/W], 
 ρ - oporność cieplna właściwa [K.m/W], 
 a – średnica zewnętrzna danego elementu, 
 b – średnica wewnętrzna. 

 

Straty w żyle roboczej

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

Straty w żyle powrotnej

Opór cieplny izolacji

Opór cieplny powłoki kabla

Opór cieplny powietrza

Opór cieplny rury osłonowej kabla

Opór cieplny powietrza

Opór cieplny rury przepustu kabla

Opór cieplny powietrza

Straty od pozostałych dwóch żył

Straty od drugiego toru linii

∆t

Temperatura żyły

Temperatura osłony metalowej

Straty w żyle roboczej

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

Straty w żyle powrotnej

Opór cieplny izolacji

Opór cieplny powłoki kabla

Opór cieplny powietrza

Opór cieplny rury osłonowej kabla

Opór cieplny powietrza

Opór cieplny rury przepustu kabla

Opór cieplny powietrza

Straty od pozostałych dwóch żył

Straty od drugiego toru linii

∆t

Temperatura żyły

Temperatura osłony metalowej



5/6 

Całkowity opór cieplny kabla i jego elementów osłonowych wynosi: 
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gdzie: 
 ρ – oporność cieplna właściwa [K.m/W], 

 ρ1 – polwinitu izolacyjnego, 
 ρ2 – polwinitu oponowego, 
 ρ3 – powietrza, 
 ρ4 – tworzywa osłony (np. polietylenu, polwinit), 
 ρ5 – tworzywa przepustu, 

 d1 – średnica żyły roboczej kabla, 
 d2 – średnica na izolacji kabla, 
 d’2 – średnica na żyle powrotnej kabla, 

d3 – średnica zewnętrzna kabla, 
 d4 – średnica wewnętrzna osłony kabla, 
 d5 – średnica zewnętrzna osłony kabla, 
 d6 – średnica wewnętrzna przepustu, 
 d7 – średnica zewnętrzna przepustu, 
 S7 – opór cieplny powietrza między przepustem a osłoną metalową. Sposób jego 
 wyliczenia można znaleźć w [3]. 
 
W tablicy 1 podano oporność cieplną właściwą dla niektórych materiałów izolacyjnych 
i osłonowych. 
 
 Tabela 1 

Materiał Oporność cieplna właściwa 
K.m/W 

Polwinit 6,0 

Polietylen 3,5 

Guma 5,0 

Izolacja z papieru 
nasyconego 6,0 

Beton 1,0 

Kamionka 1,2 
 
 
Analiza przedstawionych materiałów 
 

W rozważanej linii kablowej (przypadek zaczerpnięty z praktyki zawodowej) 
popełniono dwa zasadnicze błędy: 
a) umieszczenie kabli w zamkniętych hermetycznie korytkach, poddawanych pełnemu 
nasłonecznieniu, 
b) usytuowanie zejść kabli z konstrukcji wsporczych od strony południowo-wchodniej i w 
dodatku pod takim kątem, że promienie słoneczne padają prostopadle na górną 
powierzchnię osłony metalowej. Dodatkowo w miejscu tym na pewnym odcinku na 
poszczególne kable nałożono  osłony w postaci rur z tworzywa sztucznego i umieszczono 
w przepustach. Głównie w tym miejscu koncentrowały się uszkodzenia kabli. 
Umieszczenie kabli w hermetycznie zamkniętych, nie perforowanych korytkach, 
spowodowało, że kable pracowały w warunkach w których oddawanie ciepła odbywało się  
głównie przez promieniowanie, gdyż bardzo duża oporność cieplna powietrza utrudniała 
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oddawanie ciepła przez przewodzenie. Ze względu na nie dużą wysokość korytka, 
oddawanie ciepła przez konwekcję było małe. Również i w tym miejscu koncentrowały się 
uszkodzenia kabli, z czego co najmniej jedno wystąpiło w zaporze ogniowej w korytku 
(rys.5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kable oddano do eksploatacji jesienią. Pierwsze uszkodzenia wystąpiły w 

miesiącach letnich następnego roku. W następnych miesiącach jesiennych i zimowych 
kable pracowały bezawaryjnie. W kolejnym roku, w miesiącach silnego nasłonecznienia, 
awarie ponownie się nasiliły. Zaskoczeniem dla służb eksploatacji był fakt, że pomimo 
bardzo małego obciążenia temperatura żył kabli mogła przekroczyć dopuszczalną 
temperaturę pracy długotrwałej, tj. 70 °C. Jak już poprzednio wykazano (5) 
odprowadzenie ciepła z żyły kabla może nastąpić, gdy jej temperatura powiększona o 
spadki temperatury na elementach izolacyjnych i osłonowych będzie wyższa od 
temperatury ostatniego elementu osłonowego. W tym przypadku będzie to temperatura 
zewnętrznej osłony metalowej. W kontrolnych pomiarach stwierdzono, że temperatura ta 
przekroczyła 60 °C. Prawdopodobnie nie była to temperatura najwyższa jaka na tej 
osłonie wystąpiła. Dodając do niej spadki temperatury na poszczególnych elementach  
osłonowych i izolacyjnych uzyskamy, że temperatura żyły, a tym samym izolacji, 
przekroczyła temperaturę dopuszczalną. 
 

Podsumowanie  
Projektując budowę linii kablowej, a w szczególności ułożenie kabli, należy przy 

doborze ich obciążenia prądowego brać pod uwagę rzeczywiste warunki pracy kabli, tj. 
warunki odprowadzenie ciepła powstałego w wyniku strat, temperaturę otoczenia, 
przewietrzanie otoczenia kabla, oddziaływanie promieni słonecznych, sposób ułożenia w 
ziemi – piasek, betonit, przykrycie folią, - rezystywność gruntu.  

Nie należy bezkrytycznie podchodzić do współczynników redukcyjnych 
podawanych w tabelach różnych opracowań. Wskazanym jest korzystać z informacji 
zawartych w normach [4] i [5]. 
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Rys.5. Miejsce uszkodzenia 
kabla w zaporze ogniowej 


