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Streszczenie: W artykule omówiono wybrane wyniki badań 

wykonanych dla operatora sieci przesyłowej nad konstrukcją 

nowych, niskostratnych przewodów przewidzianych do stosowania 

w napowietrznych liniach elektroenergetycznych 400 kV. 

W szczególności omówiono wyniki porównania parametrów 

elektrycznych wybranych konstrukcji pojedynczych przewodów 

z przewodami referencyjnymi. Porównano również straty mocy 

i energii w liniach elektroenergetycznych z wiązkami wykonanymi 

z przewodów niskostratnych i obecnie stosowanych. Zastosowanie 

w liniach przesyłowych nowych, niskostratnych przewodów 

pozwoli na redukcję strat, w porównaniu ze stratami w liniach 

z przewodami referencyjnymi nawet o 30%. 

 
Słowa kluczowe: elektroenergetyczne linie przesyłowe, przewody 

do linii napowietrznych, ograniczanie strat energii elektrycznej. 

 
1. WPROWADZENIE 

 

Minimalizacja strat energii w elektroenergetycznych 

systemach przesyłowych i dystrybucyjnych jest obecnie 

przedmiotem wnikliwych analiz i prac badawczych. Obok 

czynnika ekonomicznego, szczególnej rangi nabiera czynnik 

ekologiczny (emisja CO2) i formalno-prawny (regulacje na 

poziomie światowym, europejskim czy krajowym). 

W 2015 roku straty energii i różnice bilansowe  

w polskim systemie elektroenergetycznym wyniosły 10 221 

TWh, co stanowiło 6,2% energii elektrycznej zużywanej  

w Polsce (w roku 1990 straty wynosiły 8,4%). W ciągu 25 lat 

nastąpiło graniczenie strat energii o ponad 26%. Zostało to 

osiągnięte w wyniku wdrażania przez operatorów sieci 

różnych programów ograniczania strat. Dalsze, znaczące 

ograniczenie strat energii w sieciach elektroenergetycznych 

można osiągnąć poprzez zastosowanie oryginalnych, 

rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych do budowy 

przewodów fazowych linii. 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE) jako operator 

sieci przesyłowej prowadzi długofalowy program redukcji 

strat. W 2013 r. zaprojektowano i włączono do stosowania 

nowy przewód fazowy 408-AL1F/34-UHST o obniżonej,  

w stosunku do AFL-8 350, rezystancji liniowej. Jego 

wdrożenie w liniach 400 kV, bez zmian konstrukcyjnych 

pozostałych elementów linii, umożliwiło zmniejszenie strat 

energii elektrycznej o około 15%. Poszukiwanie dalszych 

możliwości ograniczania strat energii wymaga bardziej 

kompleksowego podejścia. W związku z tym PSE uruchomiło 

długofalowy program badawczy, którego celem było 

opracowanie nowych rozwiązań materiałowych  

i konstrukcyjnych umożliwiających dalsze obniżenie strat 

energii w liniach przesyłowych. Podejście to wymagało 

przeprowadzenia, zakrojonych na szeroką skalę badań i analiz 

w celu wprowadzenia zmian technicznych w liniach 400 kV. 

 
2. CHARAKTERYSTYKA ANALIZOWANYCH 

ROZWIĄZAŃ PRZEWODÓW I ZAKRES BADAŃ 

 

Opracowano i poddano wielokryterialnej analizie nowe 

typy przewodów stalowo-aluminiowych (ACSR), 

jednorodnych ze stopów na osnowie aluminium (AAAC), 

stopowo-aluminiowych (ACAR) oraz wykorzystujących 

nośno-przewodzące rdzenie wykonane ze stopów na bazie 

miedzi. Jako materiały przewodzące do nowych przewodów 

wykorzystano aluminium (o czystości min. 99,5% Al), 

konwencjonalne stopy aluminium oraz nowoczesne stopy 

aluminium o podwyższonej przewodności elektrycznej, 

wysokowytrzymałe i wysoko przewodzące stopy aluminium 

(wyselekcjonowane gatunki stopów AlMgSi). Rozpatrywano 

również przewody wykorzystujące wysokowytrzymałe  

i wysokoprzewodzące stopy miedzi, druty bimetalowe, 

miedziane aluminiowane lub aluminiowe miedziowane, 

stalowe aluminiowane. Do budowy rdzeni stalowych 

wykorzystywano klasyczne gatunki stali wykorzystywanych 

do przewodów napowietrznych jak również stale  

o wytrzymałości o blisko 40% wyższej niż standardowe [1]. 

Opracowano projekty przewodów przewidzianych do 

stosowania w wiązkach 3-przewodowych na istniejących 
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konstrukcjach słupów oraz w wiązkach 3- i 4-przewodowych 

na nowych słupach. Projekty przewodów wykonano zgodnie 

z wymaganiami obowiązujących norm przedmiotowych [2, 

3]. 

Badania obejmowały zagadnienia mechaniczne 

(wytrzymałość, zwisy, drgania, konstrukcje wsporcze), 

elektryczne (rezystancja, straty energii, pole elektryczne  

i magnetyczne, ulot) oraz środowiskowe (hałas od ulotu). 

Poniżej przedstawiono metodologię obliczania rezystancji 

przewodów oraz strat energii w liniach. Łącznie 

przeanalizowano 80 różnych konstrukcji przewodów. 

W tablicy 1 zestawiono podstawowe parametry 

przewodów niskostratnych wybranych, po dokonaniu 

wstępnej selekcji, do dalszych analiz. W tablicy podano: 

oznaczenie przewodu, średnicę zewnętrzną Dp, masę 

jednostkową przewodu m (dla przewodów z rdzeniem 

stalowym podano masę przewodu ze smarem), znamionową 

siłę zrywania RTS, znamionową jednostkową rezystancję 

przewodu R w temperaturze 20⁰C i 80⁰C. Przez zacieniowanie 

zaznaczono przewody wybrane do wdrożenia. 

 

 

Tablica 1. Podstawowe parametry wybranych projektów przewodów niskostratnych  

 

Oznaczenie 

przewodu 

468/24-

A1F/UHS

T-261 

502-A5F-

261 

159/352-

A1F/A5F-

261 

437 

AL1/46 

CuAg 

471/39-

A1F/EHS

T-265 

522-AL5 

203/335-

A1F/A5F-

273 

475 

AL1/53 

CuAg 

350/24-

AL1F/UH

ST-227 

357-A5F-

222 

225/137-

A1F/A4F-

224 

403 

AL1/52 

14EHSA 

Typ  ACSR AAAC ACAR Specjalny ACSR AAAC ACAR Specjalny ACSR AAAC ACAR Specjalny 

Dp [mm] 26,1 26,1 26,1 26,1 26,49 29,7 27,26 27,3 22,7 22,19 17,6 25,2 

m [kg/km] 1484,9 1402,5 1420,0 1624,6 1617,0 1441,9 1496,0 1822,0 1158,9 988,4 1007,2 1492,0 

RTS [kN] 112,878 148,051 124,707 118,419 134,684 153,911 126,232 135,159 94,291 105,359 95,723 141,162 

R20 [Ω/km] 0,06216 0,06434 0,06101 0,05909 0,06155 0,06121 0,05752 0,05360 0,08239 0,08954 0,08770 0,06943 

R80 [Ω/km] 0,07719 0,07824 0,07471 0,07309 0,07643 0,07443 0,07054 0,06627 0,10231 0,10888 0,10573 0,08616 

Przeznaczenie Wiązka 3-przewodowa/słupy serii E33 Wiązka 3-przewodowa/nowa seria słupów  Wiązka 4-przewodowa/nowa seria słupów  

 

3. METODA OBLICZANIA REZYSTANCJI 

PRZEWODÓW 

 

Rezystancja jednostkowa przewodu zależy od 

rezystywności ρ materiału, z którego jest wykonany przewód 

oraz od jego przekroju poprzecznego s. Ponieważ 

rezystywność materiału zależy od temperatury, to również 

rezystancja zmienia się wraz ze zmianą temperatury 

przewodu. Rezystancję dla prądu stałego przewodu 

składającego się kilku warstw drutów wykonanych z różnych 

materiałów, o różnych średnicach i różnej liczbie drutów  

w poszczególnych warstwach oblicza się z zależności: 
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gdzie: ρi – rezystywność materiału drutów w i-tej warstwie, 

di – średnica drutów w i-tej warstwie, Lw – liczba 

warstw przewodu, wi – współczynnik wydłużenia 

drutów w i-tej warstwie w wyniku skręcenia. 

 

Gdy przewodem płynie prąd przemienny, konieczne jest 

uwzględnienie zjawisk wynikających z oddziaływania 

zmiennego pola elektromagnetycznego, do których należą: 

efekt naskórkowości, a w przypadku przewodów z rdzeniem 

stalowym, również straty w rdzeniu (prądy wirowe, histereza) 

oraz zmiana gęstości prądu w poszczególnych warstwach 

przewodu w wyniku oddziaływania zmiennego pola 

elektromagnetycznego (tzw. efekt transformatorowy) [4–7]. 

Rezystancję dla prądu przemiennego przewodu 

z rdzeniem (lub cylindrycznego) oblicza się z zależności: 
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gdzie: Dp – średnica zewnętrzna przewodu, Dr – średnica 

rdzenia (lub wewnętrzna przewodu),  

ρ – rezystywność materiału przewodu, δ – głębokość 

wnikania pola elektrycznego, J0(x), J1(x) – funkcje 

Bessela zmiennej x, przy czym: 

 

 
0 rf


  




  
, (3) 

 

 
 1

2

pDi
x





 (4) 

 

gdzie: f – częstotliwość, μ0 – przenikalność magnetyczna 

próżni (μ0 = 4∙π∙10-7 H/m), μr – przenikalność 

magnetyczna względna materiału, z którego 

wykonano przewód (dla aluminium μr ≈ 1). 
 

Wpływ naskórkowości jest tym większy im większa jest 

średnica przewodu i mniejsza rezystywność (Rys. 1).  

Ze względu na małą średnicę i dużą rezystywność stali, 

pomija się wpływ naskórkowości na rezystancję rdzenia 

stalowego. 

 

 
 

Rys. 1. Zależność stosunku Rac/Rdc od temperatury i średnicy 

przewodu 

 

W przewodach z rdzeniem stalowym, rdzeń jest 

otoczony jedną lub kilkoma warstwami drutów wykonanych 

najczęściej z aluminium. Prąd płynący w poszczególnych 

warstwach wytwarza zmienne pole elektromagnetyczne, 

którego efektem jest powstanie w rdzeniu strumienia 

magnetycznego – podobnie jak ma to miejsce w rdzeniu 

transformatora. W przewodach z parzystą liczbą warstw 
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aluminiowych strumienie magnetyczne pochodzące od 

poszczególnych warstw praktycznie się znoszą, i pozostaje 

niewielki strumień szczątkowy. Przy nieparzystej liczbie 

warstw aluminiowych, strumień magnetyczny w rdzeniu 

osiąga znaczną wartość, tym większą im większa wartość 

prądu. Efektem dużej wartości strumienia magnetycznego 

w rdzeniu są prądy wirowe oraz histereza, co powoduje 

dodatkowe straty mocy. Ponadto, w wyniku oddziaływań pól 

elektromagnetycznych wytwarzanych w poszczególnych 

warstwach aluminiowych, następuje zmiana rozpływu prądu 

pomiędzy warstwy (prąd płynący w poszczególnych 

warstwach nie jest proporcjonalny do ich konduktancji).  

W wyniku nierównomiernego rozpływu prądu pomiędzy 

warstwy powstają dodatkowe straty mocy w przewodzie. 

Sposób obliczania rezystancji dla prądu przemiennego 

przewodu z rdzeniem stalowym podano w [6].  

Rezystancję przewodu dla prądu przemiennego oblicza 

się na podstawie mocy Pac wydzielonej w przewodzie w 

wyniku prądu I płynącego przewodem:  
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Wyznaczenie mocy Pac wymaga rozwiązania równania 

bilansu cieplnego przewodu [7]: 

 

 0ac S C RP P P P     (6) 

 
gdzie: Pac – moc wydzielona w przewodzie w wyniku prądu 

płynącego przez przewód, PS – moc zaabsorbowana 

przez przewód na skutek promieniowania 

słonecznego, PC – moc oddawana z przewodu 

poprzez konwekcję, PR – moc oddawana z przewodu 

poprzez promieniowanie, 

 

Zależność stosunku ac dcR R  od średnicy rdzenia 

i wartości prądu płynącego w przewodzie z rdzeniem 

stalowym i trzema warstwami aluminiowymi pokazano na 

rysunku 2.  

 

 
 

Rys. 2. Zależność stosunku Rac/Rdc od wartości prądu płynącego 

przewodem i średnicy rdzenia stalowego 

 

Na rysunku 3 pokazano natomiast wpływ 

poszczególnych zjawisk na przyrost mocy wydzielonej 

w przewodzie w wyniku przepływu prądu przemiennego, 

w stosunku do mocy wydzielonej w przewodzie przy 

przepływie prądu stałego. 

 

 
 

Rys. 3. Wpływ zjawisk zachodzących w przewodzie  

przy przepływie prądu przemiennego na moc wydzieloną w 

przewodzie 

 

4. OBLICZENIA STRAT ENERGII W LINII 

 

Jednym z głównych czynników decydujących o wyborze 

przewodów były straty energii w linii. Chwilowe straty mocy 

są proporcjonalne do rezystancji, a ta zależy zarówno od 

temperatury przewodu jak i prądu płynącego przez przewód. 

Obliczenie strat wymaga znajomości obu tych wielkości.  

Rozwiązując numerycznie równanie bilansu cieplnego 

przewodu otrzymuje się zarówno temperaturę przewodu jak  

i moc wydzieloną w przewodzie w wyniku prądu płynącego 

przewodem w danej chwili czasu – jest to jednocześnie moc 

chwilowych strat w przewodzie. 

Całkowite jednostkowe (na jednostkę długości) straty mocy 

w jednym torze linii oblicza się jako iloczyn liczby faz, liczby 

przewodów w wiązce Lpw i mocy Pac wydzielonej  

w pojedynczym przewodzie: 

 

    3L pw acP t L P t    (7) 

Przyjmując Δt = 1 godz., a okres analizy 1 rok, oraz 

zakładając, że wartość prądu płynącego linią i warunki 

atmosferyczne są stałe w czasie Δt, jednostkowe straty energii 

w linii można obliczyć z zależności: 
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Obliczenia strat energii wykonano przy założeniu, że w linii  

z projektowanymi przewodami płynie taki sam prąd jak  

w rzeczywistych liniach przesyłowych: Kozienice – Miłosna 

(KOZ-MIL), Rogowiec – Płock (ROG-PLO) i Płock – 

Grudziądz (PLO-GRU). Do obliczeń strat energii przyjęto 

wartości prądu płynącego w tych liniach zarejestrowane w 60-

minutowych interwałach w okresie od 1 grudnia 2014 r. do 30 

listopada 2015. Warunki atmosferyczne (temperatura 

powietrza, prędkość i kierunek wiatru oraz natężenie 

bezpośredniego i rozproszonego promieniowania 

słonecznego) w poszczególnych godzinach ustalone na 

podstawie pomiarów w stacjach meteorologicznych 

płożonych najbliżej linii, dla których wykonywano 

obliczenia. Maksymalne i średnie wartość prądu płynącego  

w poszczególnych liniach zestawiono w tablicy 2. 
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Tablica 2. Maksymalne i średnie wartości prądu płynącego liniach  

 
Linia  Prąd maksymalny [A] Prąd średni [A] 

KOZ-MIL 1404,7 449,8 

ROG-PLO 1217,2 525,9 

PLO-GRU 1001,9 315,8 

 
W tablicy 3 zestawiono przykładowe wyniki obliczeń strat 

energii w ww. liniach z wiązkami wykonanymi z dotychczas 

stosowanych przewodów tj.: 2 × AFL 8-525, 3 × AFL 8-350 

i 3 × 408-AL1F/34-UHST (przewody referencyjne) oraz  

z wiązkami wykonanymi z przewodów niskostratnych  

tj.: 3 × 468/24-A1F/UHST-261 i 4 × 350/24-A1F/UHST-227. 

W tablicy zamieszczono też wielkość ograniczenia strat  

w liniach z przewodami niskostratnymi, w stosunku do strat 

w liniach z przewodami referencyjnymi.  

 
Tablica 3. Wyniki obliczeń strat energii w liniach 400 kV 

z przewodami referencyjnymi oraz z przewodami niskostratnymi 

 

Linia 

Przewody referencyjne Przewody wybrane 

2×AFL 

8-525 

AFL 8-

350 

408-

AL1F/34-

UHST 

468/24-

A1F/UHST

-261 

350/24-

A1F/UHST

-227 

 Straty energii w linii, [MWh/km/rok] 

KOZ-MIL  211,6 198,9 175,0 153,0 148,5 

ROG-PLO 245,3 230,8 203,0 177,7 172,8 

PLO-GRU 101,0 95,1 83,6 73,3 71,4 

  
Ograniczenie strat w stosunku do strat w linii 

z przewodami 3 × 2 × AFL 8-525, [%] 

KOZ-MIL   6,0 17,3 27,7 29,8 

ROG-PLO  5,9 17,2 27,6 29,6 

PLO-GRU  5,8 17,2 27,4 29,3 

  

Ograniczenie strat w stosunku do strat w linii 

z przewodami 3 × 3 × AFL 8-350, [%] 

KOZ-MIL    12,0 23,1 25,4 

ROG-PLO   12,0 23,0 25,1 

PLO-GRU   12,1 22,9 25,0 

  

Ograniczenie strat w stosunku do straw w linii 

z przewodami 3 × 3 × 408-AL1F/34-UHST [%] 

KOZ-MIL     12,6 15,1 

ROG-PLO    12,5 14,9 

PLO-GRU    12,4 14,7 

 
Z porównania wielkości ograniczenia strat w poszczególnych 

liniach wynika, że względne ograniczenie strat w niewielkim 

stopniu zależy od obciążenia linii. 

 

 

 

4. WNIOSKI KOŃCOWE 

 

Zastosowanie w liniach przesyłowych opracowanych, 

nowych, niskostratnych przewodów umożliwi ograniczenie 

strat w sieciach przesyłowych o około 12% do 15% 

w stosunku do strat w liniach z wiązkami wykonanymi 

z przewodu 408-AL1F/34-UHST, a w stosunku do linii z 

wiązkami wykonanymi z przewodów AFL 8-525 i AFL 8-350 

nawet o 25% do 30%. 

Praktyczne zastosowanie ww. przewodów 

niskostratnych wymaga, w przypadku wiązek 4-

przewodowych, wykorzystania nowej generacji konstrukcji 

wsporczych. Szersze omówienie wszystkich problemów 

dotyczących analizowanej w artykule problematyki zostało 

zamieszczone w pracy [8]. 
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REDUCING ENERGY LOSSES IN POWER TRANSMISSION LINES THROUGH THE USE OF NEW LOW-

LOSS CONDUCTORS 

 

The article presents selected results of studies carried out for the transmission network operator on the construction of 

new, low-loss conductors intended for use in overhead power lines. Developed and treated multi-criteria analysis of new types 

of conductors steel-aluminium (ACSR), homogeneous alloy matrix aluminium (AAAC) Alloy-aluminium (ACAR) and using 

conductive cores made of copper based alloys, intended for use in bundles of 3-wire on existing towers and bundles of 3- and 

4-wire on the new towers. We examined 80 projects of wires. The article discusses the impact of construction on the conductor 

resistance for alternating current and energy loss. We also compared the energy losses in power transmission lines equipped 

with bundles made of low-loss conductors with losses in the lines equipped with the currently applied wires. The use of the 

transmission lines with new low-loss conductors allows the reduction of energy losses in transmission lines by up to 30%, 

compared to the reference conductors (currently used) 

 

Keywords: power transmission lines, conductors for overhead lines, reduction of energy losses. 
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