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PRZYCZYNY GRZANIA SIĘ BEDNARKI I ŻYŁ POWROTNYCH 

KABLI 6 kV 

 
CAUSES HEATING OF THE EARTH BAR AND SHEATHS OF 6 kV CABLES   

 
Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę przyczyn grzania się bednarki i żył powrotnych w sieci ka-

blowej 6 kV, w dużym zakładzie przemysłowym. W oparciu o przeprowadzone symulacje oraz pomiary wska-

zano konieczne, niezbędne zmiany w istniejącym układzie celem wyeliminowania przyczyn grzania się bed-

narki oraz żył powrotnych: zastosowanie odgromników oraz jednostronne uziemienie żył powrotnych.    
 

Abstract: This paper presents an analysis of the causes heating of the strips and return and live in a large net-

work of 6 kV plant. Based on our simulations and measurements indicated necessary, the necessary changes in 

the existing system in order to eliminate the causes heating of the hoop and return conductors - the use of surge 

arresters and unilaterally earthing of cable sheaths. 
 

Słowa kluczowe: bednarka uziemiająca, żyły powrotne kabli 
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1. Wstęp 
 

Podczas kontrolnych pomiarów w rozdzielni  

6 kV dużego zakładu przemysłowego zauwa-

żono wypalone fragmenty farby na bednarce 

uziemienia (rys.1).  

Przeprowadzone dodatkowe pomiary stwier-

dziły obecność dużych prądów w żyłach po-

wrotnych kabli zasilających.  

Zostały podjęte działania celem określenia 

przyczyny grzania się bednarki oraz obecności 

dużych prądów w żyłach powrotnych kabli  

6 kV. 

Wskazano konieczne, niezbędne zmiany w ist-

niejącym układzie celem wyeliminowana przy-

czyn grzania się bednarki oraz żył powrotnych. 
 

2. Uproszczona analiza układu kabli za-
silających 

Przedmiotem analizy jest układ kabli zasilają-

cych 6kV. Zagadnieniu  przepływu prądu w ży-

łach powrotnych kabli poświęcono w literaturze 

wiele uwagi [1, 2, 3, 4, 6, 8]. Pod wpływem 

prądów płynących w żyle roboczej indukuje się 

w żyle powrotnej SEM (Ui ) proporcjonalna do 

prądu przewodowego IL, do częstotliwości f, jak 

również do długości kabla l.  

W stosunku do prądu fazowego SEM jest prze-

sunięta o  ~90º elektrycznych [5]. 

 
 

Rys. 1. Wypalone fragmenty farby na bednarce 

uziemienia 
 

 
 

Rys. 2. Kabel z żyłą powrotną 

    

                       MIljU Li ⋅⋅⋅⋅= ω                 (1)   
 

M - współczynnik indukcyjności wzajemnej 

pomiędzy   żyłą roboczą  i żyłą powrotną   

[H/km] 
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f⋅⋅= πω 2                     (1a)                                                          

 

f - częstotliwość [Hz], 

l - długość kabla [km], 

LI -  prąd przewodowy [A]  (wartość skuteczna). 
 

Kable mogą być ułożone w układzie trójkątnym 

lub w układzie płaskim.  

 

 

Rys. 3. Możliwe ułożenie kabli 

 

Wartości indukowanych SEM można wyliczyć  

wg poniższych wzorów [2, 5] : 

 

kable ułożone w układzie trójkątnym: 

 

      
]/[0001,0

)/2ln(2321

kmV

daIljUUU mLLLL ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=== ω
 (2) 

 
kable ułożone w układzie płaskim: 
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)/2ln(22
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          (3c) 

 

md - średnia wartość średnicy na żyle powrotnej  

[mm] 

a  - odległość między osiami [mm]  

LI  - prąd w żyle roboczej [A] (wartość  sku-

teczna) 
  

W rozpatrywanym przypadku, zgodnie z pro-

jektem, kable winny być ułożone wg poniż-

szego rysunku: 
 

 

Rys. 4. Ułożenie kabli wg pierwotnego projektu 

 
 

Rys. 5. Istniejący układ kabli, propozycja ukła-

du zastępczego 
 

Niemniej ze względów budowlanych (kolizja  

z układem wentylacji) ostatecznie kable uło-

żono wg rys. 5.  

Aby skorzystać z powyższych  wzorów, wiązkę 

czterech równoległych kabli należy zastąpić 

kablem zastępczym w sposób przedstawiony na 

rys. 5.  

W czterech kablach płynie ten sam prąd, co do 

wartości skutecznej(IL/4), jak również co do 

wartości chwilowej. 

Powoduje to dodatkowe zwiększenie induko-

wanej SEM    w żyle powrotnej, szacowane na 

k = 2,0 – 2,5. 
 

 
 

Rys. 6. Wcześniejsze podłączenie żył powrot-

nych – prawidłowe przyporządkowanie   
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Rys. 7. Wcześniejsze podłączenie żył powrot-

nych – nieprawidłowe przyporządkowanie, z za-

mianą podłączenia przyporządkowanych faz 

 
Rys. 8. Aktualne podłączenie żył powrotnych - 

w okresie przed zainstalowaniem odgromników, 

z wykorzystaniem szyny Cu  
 

3. Analiza wyników symulacji 
 

Uproszczona analiza: 

 -  nie uwzględnia wzajemnego oddziaływania 

prądów indukowanych w żyłach  powrotnych, 

-  zakłada, że prądy robocze są symetryczne 

trójfazowe, tj.  IL1 = IL2 = IL3 = IL, 

 

a) 

   

 

 

 

 

b) 

 

Rys. 9.  Uproszczony model elektryczny układu 

kabli z żyłami powrotnymi: a – wg rys. 6,  

b – wg rys. 7. 
 

-  pozwala  określić poziom indukowanych na-

pięć, poziom prądu w żyłach  powrotnych, strat 

w żyłach powrotnych, strat w bednarce. 

W oparciu o model przedstawiony na rys. 9, 

przeprowadzono następujące symulacje: 

a)   układu kabli wg pierwotnego projektu, 

b)   istniejącego układu kabli (rys. 6),  

c)   istniejącego układu kabli (rys. 7).                                       
 

Analizując wyniki symulacji można stwierdzić:  

- w układzie wg pierwotnego projektu induko-

wana SEM jest niewielka, można założyć, że 

oddziaływanie wzajemne poszczególnych wią-

zek kabli zawierających  fazy L1, L2 oraz L3 

jest nieznaczne, 

- w układzie  wiązek 4 kabli  dla każdej z faz, 

indukowana SEM znacznie się zwiększa  

(k = 2,0 – 2,5), dla znamionowego obciążenia 

może wynosić około 50 V (wartość skuteczna),  

- szacowane straty w żyłach powrotnych wyno-

szą około 7,2 kW,  

- pomimo symetrycznego wymuszenia 400 A 

(wartość skuteczna) występuje silna niesymetria 

prądów indukowanych w żyłach powrotnych, 
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Rys. 10. Wyniki symulacji dla uproszczonego 

modelu elektrycznego układu kabli z żyłami po-

wrotnymi. 
 

- w przypadku podłączenia żył powrotnych wg 

rys. 7 (zamiana przyporządkowania faz) na jed-

nym fragmencie bednarki wydziela się 30% 

więcej mocy, co może  tłumaczyć, dlaczego na 

jednej wypaliła się farba.  

   
 

Rys. 11. Wyniki symulacji dla uproszczonego 

modelu elektrycznego układu kabli z żyłami po-

wrotnymi (rys. 9a) 

 

 

 

 

 
 

Rys. 12.  Wyniki symulacji dla uproszczonego 

modelu elektrycznego układu kabli z żyłami po-

wrotnymi (rys. 9b) 
 

4. Wyniki pomiarów 
 

Zarejestrowano wartości skuteczne sumy prą-

dów płynących przez przewody fazowe i ekrany 

(pomiary przeprowadzono wspólnie obejmując 

żyłę roboczą i powrotną kabla): 400 A , 430 A,  

300 A  – mimo symetrycznego obciążenia żył 

roboczych występuje asymetria. 

Zarejestrowano prądy (wartości skuteczne) pły-

nące przez ekran kabli – pomiar w komorze 

transformatora: 320 A , 350 A , 350 A . 

Po dokonaniu zmian w układzie zasilania kabli, 

na ogranicznikach zostały wykonane pomiary 

napięć (wartości skuteczne) indukowanych  

w ekranach, wyniki pomiarów dla prądu obcią-

żenia 400 A  (wartość skuteczna) były następu-

jące: 

linia na sekcji pierwszej        na sekcji drugiej 

UiL1 = 4,2 V                          UiL1 = 2,2 V  

UiL2 = 2,9 V                          UiL2 = 2,4 V  

UiL3 = 2,2 V                          UiL3 = 2,7 V  

Pomiary te odpowiadają wynikom poniższych 

obliczeń: 

dla układu trójkątnego wg pierwotnego pro-

jektu: 

D=45,2 mm, dm=38,4 mm, IL=100 A, l=65 m, 

a=45,2 mm, f=50 Hz wartość indukowanej 

SEM w układzie trójkątnym 4 x wiązka kabli 

(L1,L2, L3) wynosi 0,35 V; 

dla  układu płaskiego  istniejącego  (3 wiązki po 

4 kable) D=45,2 mm, dm=38,4 mm, IL=400 A, 

l=65 m, a=180,8 mm, f=50 Hz wartość induko-

wanej SEM  

UiL1=UiL3=5,20 V, UiL2=4,40 V. 

 

 

 



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 1/2014 (101)  
 

145

5. Wnioski końcowe 
 

Powodem podwyższonych wartości indukowa-

nych SEM w konsekwencji znacznych prądów 

w żyłach powrotnych kabli była zmieniona kon-

figuracja układu zasilania kabli. Rozwiązanie 

zgodne z projektem było najkorzystniejszą kon-

figuracją .  

Wobec braku możliwości ułożenia kabli zgod-

nie z projektem, pozostało   zastosowanie od-

gromników zgodnie z wytycznymi producenta 

[7, 9], przy jednostronnym uziemieniu żył po-

wrotnych. 

W nowej konfiguracji sprawdzone powinny zo-

stać ponownie zabezpieczenia zwarciowe. 

Uziemienie żył powrotnych z jednej strony 

bezpośrednio, a z drugiej poprzez ogranicznik 

przepięć pozwoli zredukować straty mocy (po-

zostaną tylko straty z tytułu prądów wirowych) 

i zwiększyć obciążalność żył roboczych.  

Zmierzone wartości skuteczne sumy prądów 

fazowych i prądów płynących w żyłach po-

wrotnych są niesymetryczne, odpowiadają 

wielkościom uzyskanym w symulacjach.  

Przeprowadzone po modyfikacji pomiary oraz 

dotychczasowa ponad roczna eksploatacja po-

twierdziła słuszność podjętych decyzji. 
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