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Podejście do linii kablowych jako ważnego elementu w układach zasilania nN poprzez 

zastosowane izolacje i powłoki kablowe. 

The approach to cable lines as an important element in nN power supply systems through the 

insulation and cable coatings used. 
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Streszczenie: W artykule przedstawiono parametry techniczne kabli w izolacji i powłoce XLPE/PE vs PVC/PVC ich 

zalety i wady. Zwrócono uwagę na wpływ samego produktu na proces budowy i jego uproszczenia. Analizując poszczególne 

etapy życie produktu i ponoszone koszty, zwrócono uwagę na rosnące koszty opex i ponoszonych strat. 
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Summary: The article presents technical parameters of cables in XLPE/PE insulation and sheath vs PVC/PVC their 

advantages and disadvantages. Attention was paid to the influence of the product itself on the construction process and its 

simplification. Analyzing the individual stages of product life and costs, attention was paid to increasing opex costs and 

incurred losses. 
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Układy rozdzielcze sieci niskiego napięcia 

wykonywane były i są w postaci linii napowietrznych lub 

kablowych. W poszczególnych fazach rozwoju sieci 

niskiego napięcia ich budowa podyktowana była przede 

wszystkim możliwością finansowym i dostępnością 

produktów na rynku. Inna sprawa, że w latach 50-80 XXw. 

dostęp do kabli nN był ograniczony. Z upływem lat 

zmieniały się uwarunkowania budowy sieci. Postępował 

następny etap industrializacji, zagęszczały się tereny 

mieszkaniowe, zachodziły zmiany prawne, zmiany 

oczekiwań społecznych. Szczególnie rozwój gospodarczy 

dyktował zwiększone zapotrzebowania na moc szczytową, 

który wymagał ciągłej rozbudowy sieci SN i nN.  Obecnie 

wybór pomiędzy linia napowietrzną, a kablową nie 

ogranicza się do kosztów budowy, ale do uwarunkowań 

zewnętrznych, takich jak  plany zagospodarowania, zgody 

właścicieli nieruchomości, które narzucają konieczność 

budowy podziemnych sieci rozdzielczych niskiego napięcia.  

Zwiększone zapotrzebowanie na budowę linii kablowych w 

sieciach rozdzielczych nN podpowiada potrzebę 

poszukiwania i ulepszania produktu będącego bardziej 

niezawodnym i dającego lepszy końcowy wynik finansowy.  

Analizę budowy linii kablowych można rozpatrywać w 

dwóch płaszczyznach technicznej oraz finansowej. 

Płaszczyzna techniczna obejmuje parametry techniczne i 

materiałowe samych kabli jak i ich wpływ na proces budowy 

linii kablowych, natomiast płaszczyzna finansowa 

przedstawia podejście do linii kablowych z punku 

końcowego kosztów całkowitego. 

Podstawowym elementem linii kablowych nN to 

niewątpliwie kabel. Obecnie w układach sieciowych 

dominuje kabel z aluminiową żyłą roboczą o 

znormalizowanym przekroju. Elementem najważniejszym 

wpływającym na poprawność pracy linii kablowej jest 

rodzaj izolacji kabla oraz jego powłoka. Do niedawna 

powszechnie stosowane były kable w izolacji i powłoce 

polwinitowej.  Izolacja powinitowa PVC  to  polimer 

syntetyczny z grupy polimerów winylowych. Otrzymuje się 

go w wyniku polimeryzacji chlorku winylu. Produkt ten ma 

właściwości termoplastyczne i charakteryzuje się  

wytrzymałością mechaniczną. Można się spodziewać, że w 

niedalekiej przyszłości produkt PVC zostanie ograniczony w 

zastosowaniu dla kabli energetycznych. Niestety dużą wadą 

tego produktu stosowanego do izolacji kabli jest problem z 

wytrzymałością materiałową m.in. właściwościami 

izolacyjnymi pod wpływem temperatury i światła(UV). Pod 

wpływem tych czynników ulega destrukcji. Rozkład 

polichlorku winylu PVC jest widoczny już w temperaturze 

+135C. Wydzielający się w podwyższonej temperaturze 

chlorowodór w obecności tlenu przyśpiesza tylko proces 

rozkładu polimeru. Zjawisko całkowitego rozkładu polimeru 

można zaobserwować  w temperaturze już +200C w czasie 

około 5minut. Dlatego zjawiska przeciążenia oraz 

przetężenia prądowego wpływają bardzo destrukcyjnie na 

izolację kabla wpływając na jego awaryjność i żywotność. 

Należy tutaj uwzględnić fakt, że w przypadku osłabienia 

izolacji i przedostania się wody do wnętrza, rozpoczyna 

proces utleniania aluminium.  

Innym materiałem izolacyjnym jest polietylen (PE) 

otrzymywany w wyniku polimeryzacji etylenu pod 

wpływem ciśnienia około 200-250MPa  oraz temperatury 

200-250C. Rozróżniamy dwa podstawowe typy : małej 

gęstości (wysokociśnieniowy) oraz  dużej gęstości 

(niskociśnieniowy). W metodzie niskociśnieniowej 

łatwiejszej i tańszej w porównaniu z metodą 

wysokociśnieniową uzyskiwany jest polietylen przy użyciu 

dużej ilości rozpuszczalników i stosowania katalizatora, 

który jednak później pogarsza właściwości elektryczne. Stad 

ciągła zmiana procesów produkcyjnych i ulepszanie 

produktu. 

Właściwości polietylenów zależą od warunków 

przeprowadzenia reakcji ciśnienia i temperatury w obecności 

katalizatora. Można je podzielić na :  
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- polietylen o ultrawysokiej masie cząsteczkowej 4MDa 

(UHMWPE ultra-high-molecular-weight polyethylene). 

Włókna z UHMWPE są super wytrzymałe. Można je 

stosować do taśm, repów, a nawet do kamizelek 

kuloodpornych, 

- polietylen o dużej gęstości (HDPE high density PE) około 

0,94-0,96 g/cm³, otrzymywany w metodzie 

niskociśnieniowej. Jest twardy, ma wyższą wytrzymałość 

mechaniczną, wyższą temperaturę topnienia (125°C),  

wyższą odporność  chemiczną i barierowość w stosunku do 

gazów. W niższych temperaturach wykazują kruchość.  

- polietylen o średniej gęstości 0,926- 0,94 g/cm³ (MDPE 

medium density PE). Ma wypośrodkowane właściwości. 

- polietylen o niskiej gęstości 0,915-0,935 g/cm³ (LDPE low 

density PE), Jest miękki, giętki, przeźroczysty, bezwonny, 

obojętny fizjologicznie. Przepuszczalny dla gazów w tym 

pary wodnej. Mało odporny na wyższe temperatury, 

natomiast w niskich  zachowuje elastyczność (do -60C) , 

-  polietylen niskociśnieniowy liniowy PE o niskiej gęstości 

0,915-0,935 g/cm³.(LLDPE linear low density PE). Powstaje 

w wyniku kopolimeryzacji etenu z alkenami, 

- polietylen sieciowany ( PEX gross-linked PE),otrzymuje 

się przy poprzecznym połączeniu łańcuchów PE przez 

silany. Jest stosowany do produkcji rur i izolacji. Nie jest 

odwracalnie termoplastyczny. 

Parametry polietylenów przedstawiające  ich 

podstawowe właściwości przedstawiono w poniższej tabeli 

1: 

 

Tablica 1.  Źródło : Politechnika Wrocławska, Katedra Odlewnictwa, Tworzyw Sztucznych i Automatyki, Zespół Tworzyw Sztucznych 

Właściwość LDPE LLDPE HDPE 

Gęstość, 230oC, g/cm3 =<0,920 
0,918-

0,935 
=<0,954 

Wskaźnik szybkości płynięcia (190oC / 2,16 kg), g/10min 25-0,5 23-0,5 17-0,35 

Temp. topnienia fazy krystalicznej, oC 105-110 122-124 130-135 

Wytrzymałość na rozciąganie na granicy plastyczności, MPa - - - 

Wydłużenie przy zerwaniu, % - - - 

Udarność z karbem wg Charpiy'ego, kJ/m2 nie pęka nie pęka 6 

Stabilność termiczna bez zmian właśc. mechanicznych, oC ,w krótkim 

okresie 
80-90 90-115 90-120 

Stabilność termiczna bez zmian właśc. mechanicznych, oC ,w 

dłuższym okresie 
60-75 70-95 70-80 

Temp. mięknienia wg Vicata (met. B), oC 40 115(A) 60-65 

Rezystywność skrośna, om cm >1016 >1016 >1016 

Wytrzymałość na przebicie, kV/cm >700 >700 >700 

Rezystywność powierzchniowa, om 1013 1013 1013 

Chłonność wody (24h), % - 0,01 - 

Ewidentne polepszenie właściwości elektrycznych 

uzyskuje się w procesie usieciowania  polietylenu (mających 

długie połączenia łańcuchów węglowych) polegającym na 

prześwietleniu tworzywa wiązką przyśpieszonych 

elektronów. Uzyskany w ten sposób polietylen 

charakteryzuje się właściwościami elektrycznymi 

pozwalającymi na zastosowanie w izolacji elektrycznej m.in. 

kabli. Znaczny wzrost temperatury nie powoduje zmiany 

objętości i deformacji. Zachowuje wysoką odporność na 

korozję i uszkodzenia. Cechy polietylenu usieciowanego  

jako izolacji wpływają na wyższy dopuszczalny długotrwały 

prąd obciążenia oraz zwiększona wytrzymałość na zwarcie.  

Zmiana izolacji kabla pozwala na zwiększenie długotrwałej 

obciążalności prądowej o około 10%. Dodatkowe cechy jak 

ognioodporność i „pamięć kształtu” nadają temu materiałowi 

szerokie zastosowanie. 

Uzyskane właściwości elektryczne i mechanicznego 

polietylenu usieciowanego znacznie wydłużają „czas 

sprawnego życia” samego kabla w stosunku do kabli w 

izolacji i powłoce PVC. Potwierdzeniem tego są 

przeprowadzone testy starzeniowe kabli z żyłami AL. I 

izolacją XLPE oraz PVC wg metody Arrhenius’a zgodnie z 

EN 60216-1,-2 przedstawione na poniższym wykresie : 

 

Wykres 1. Źródło : Borealis Energy 

Wyniki testu pozwala wyciągnąć wnioski, które wskazują 

zdecydowanie wyższą jakość izolacji z polietylenu 

usieciownego nad izolacją  PVC. Uwzględniając tylko dwa 

parametry : upływ czasu oraz temperaturę kabla 

otrzymujemy symulacyjny bezawaryjny czas pracy (wykres 

1): 

- przewidywaną temperaturę przy której wystąpi awaria 

po 20.000h: PVC – 85°C vs XLPE 109°C, 

- przewidywaną temperaturę przy której wystąpi awaria 

po 40 latach: PVC – 63°C vs XLPE 86°C 
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 Analizując  właściwości poszczególnych izolacji kabli PVC 

oraz XLPE , warto je przedstawić w tabeli porównawczej, 

ukazującej  zalety i wady wskazanych izolacji. 

 

Tablica 2. Źródło : Internet Materiały pokonferencyjne Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe,, Borealis Energy 

Własność PVC XLPE Korzyści XLPE 

Gęstość, kg/m3  1450-1500  923 
Mniejsza masa kabla, więcej km na 

bębnie 

Maks. temp. pracy żyły roboczej, ºC  70 90 
Zwiększona obciążalność prądowa 

sieci; Wyższa temperatura, większa 

rezystancja żyły kabla, większe straty. 

Większa obciążalność długotrwała - 

większe straty energii. 
Maks. temp. żyły podczas zwarcia, ºC  150 250 

Wymagania starzeniowe izolacji 80ºC, 7 dni  135ºC, 7 dni  
Dłuższy czas życia kabla w wyższych 

temp. 

Rezystywność cieplna, mK/W 5 3.5 

Mniejsze straty energii 

Rezystancja objętościowa, Ohm cm  10E13-10E14  >10E16  

Temperatura zeszklenia, ºC -9 – -20  < -60  
Zachowuje elastyczność w niskich 

temperaturach 

Absorpcja wody, mg/cm2  ~ 2.5 < 0.1  Niższe ryzyko awarii 

Toksyczność dymów (podczas pożaru) Wysoka Niska Bezpieczniejszy materiał  

Porównanie materiałów izolacyjnych i z punktu 

widzenia  przepuszczalności wody, wpływającą na trwałość 

parametrów izolacyjnych podnosi znaczenie nowych 

materiałów izolacyjnych,   ich trwałość pracy, szczególnie w 

trudnych warunkach gruntowych o duże zawartości wód 

gruntowych. Z danych technicznych wynika , że kable w 

powłoce PVC mają absorpcje wody na poziomie 12g/m2 w 

czasie 24h, natomiast w powłoce HDPE absorpcja spada do 

poziomu 2g/m2. Niewątpliwie, ten nowy parametr daje nam 

podpowiedź o możliwym długotrwałym wpływie na 

awaryjność kabla. Mając na względzie parametr odporności 

na ścieranie, który dla materiału PVC wynosi około 

80mg/1000cykli dla materiału HDPE jest ośmiokrotnie 

mniejszy, wskazuje na materiał HDPE jako na materiał 

nieporównywalnie lepszy do zastosowań w zewnętrznym 

środowisku, a jednocześnie jest raz twardszy od PVC.  

Wymienione cechy predysponują materiał jakim jest HDPE 

do zastosowań jako powłoka kabli ziemnych. Cecha ta 

nabiera dużego znaczenia w układaniu kabli w terenach 

trudnych i kamienistych, gdzie o uszkodzenie w trakcie prac 

jest stosunkowo duże. 

Analizując proces budowy zasilających linii 

kablowych, należy uwzględnić obowiązujące przepisy i 

standardy. Generalnie do tej pory podstawą techniczną 

budowy linii kablowych była Polska Norma PN-E-05125 z 

1980 roku. Dodatkowym dokumentem określającym zasady 

budowy linii kablowych jest norma SEP N SEP-E-004. W 

przywołanych dokumentach zwraca się szczególną uwagę na 

sposób układa kabli,  uniemożliwienie wnikania wody do 

kabla oraz niezachwiana zasada układania kabla w 10cm 

warstwie piasku. Rzeczywiście w przypadku kabli o izolacji 

i powłoce PVC zachowanie tych zasad jest bardzo istotne ze 

względu na trwałość „życia” linii kablowej.  Należy 

pamiętać, że wykonawstwo linii kablowych, sposób montażu 

, układanie kabla ma bardzo istotny wpływ na żywotność i 

awaryjność linii kablowej. Wady w wykonawstwie,  

 

szczególnie z kablami PVC mają duże odzwierciedlenie w 

kosztach opexu.  

Nowe produkty izolacyjne dla kabli  XLPE oraz 

powłoki HDPE pozwalają na wprowadzenia zmian, 

uproszczeń w procesach układania kabli. Dzięki nim 

uzyskujemy nie tylko zwiększoną długotrwałą obciążalność 

prądową , ale również odchudzenie procesu układania kabli 

(rezygnacja z warstwy piasku) i skrócenie czasu budowy 

linii kablowej. Zastosowanie kabli z powłoką HDPE 

powinno być połączone z nowym podejściem układania 

kabla w ziemi.   

Co daje, a co może dać zmiana rodzaju linii kablowej?  

Czy ta zmiana daje oszczędności w procesie inwestycyjnym?  

Dla finansisty są to proste i zasadnicze pytania. Wiemy, że 

układanie kabla w izolacji XLPE i powłoce PE może 

wprowadzić nam oszczędności w procesie układania tj. brak 

wykonania otuliny 10-cm warstwy piasku, mniejsza masa 

kabla, mniejszy nakład czasu pracy i sprzętu. Wyższa 

jednostkowa cena kabla XLPE/PE vs PVC/PVC pomniejsza 

oszczędności, ale biorąc pod uwagę skalę produkcji i rynek 

usług, to równice zostaną korygowane, szczególnie, że 

koszty izolacji i powłoki zawierają się w przedziale 10% do 

15% całości kosztów. 

Czy koszty budowy, prowadzenia inwestycji to są 

decydujące i stanowią ostateczne koszty? Odpowiedź brzmi 

jednoznacznie, nie. Od dłuższego czasu obserwujemy stały 

wzrost koszt utrzymania produktu. Koszt ten obejmuje stałe, 

ale i również rosnące koszty robocizny, poparte 

ograniczeniami w rynku pracy. To wszystko sprawia, że z 

kosztami utrzymania produktu należy się coraz bardziej 

liczyć patrząc do „przodu”. W wielu dziedzinach wprowadza 

się słowo TOTEX określające całkowite koszty „życia” 

produktu, urządzenia, projektu.  TOTEX byłby sumą 

kosztów Capexu i Opexu w całkowitym życiu produktu, aż 

do jego śmierci technicznej. Capex ( z ang. Capital 
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expenditures) obejmuje wydatki kapitałowe związane z 

rozwojem, budową, unowocześnieniem każdego produktu 

zdolnego do generowania przychodów. Koszty Capexu 

obejmują wydatki od początku powstania produktu po etap 

przekazania go do użytkowania. Wydatki Capexu są 

policzalne nawet w przedziale kilku letnim i w 

ograniczonym zakresie można nimi zarządzać. Natomiast 

Opex  (ang. Operating expenditures) obejmują wszystkie 

wydatki, będące kosztem, związane bezpośrednio z 

użytkowaniem, korzystaniem z tego produktu. Uwzględniają 

koszty jego  utrzymania w ciągłej zdolności do generowania  

przychodów lub do zabezpieczenia przed jego utratą. Dla 

czynnych kabli energetycznych koszty Opexu powinny 

również zawierać koszty tzw. strat energii elektrycznej oraz 

innych strat i pochodnych. Oczywiście koszty roczne 

utrzymania produktu w całym okresie życia można 

zdyskontować do roku zerowego, ale i tak będzie to  

szacunek czysto ekonomiczny, nie uwzględniający 

zmienności procesów gospodarczych i politycznych. Biorąc 

pod uwagę jednak rosnące z roku na rok koszty opexu, 

ważnym się wydaje, celowe dopuszczenie wzrostu capexu w 

celu uzyskania mniejszego opexu, a przez to obniżenie 

końcowego totexu dla wybranego produktu. Warto tutaj 

wspomnieć, że cena kabla jest równa około 25% 

całkowitego kosztu totex linii kablowej. Z zakładanego 

przez producentów okresu eksploatacji, wynikający z danych 

technologicznych stosowanych materiałów wynika, że dla 

kabli PVC przyjmuje się 30lat, natomiast kabli PE przyjmuje 

się  40lat. Wzrost o 25% czasu eksploatacji jest sygnałem 

producenta o lepszych właściwościach materiałowych oraz 

daje teoretyczny sygnał obniżenia jednostkowych kosztów  

opex.   

Dla zobrazowania kosztów opex dla wybranego kosztu 

tj. straty energii dla kabli XLPE/PE vs PVC/PVC w okresie 

40lat eksploatacji przywołano opracowanie z zestawionymi 

danymi.  Koszty przedstawione zostały  w postaci 

zestawienia porównawczego. Do wyliczeń zostały przyjęte 

dane : 

-  temperatura otoczenia 20
o
C     

- głębokość układania kabla 0.7 m 

 -  rezystywność  cieplna gruntu 1.0 mK/W 

Porównanie dodatkowych strat wynikających ze stosowania 

kabli PVC/PVC wskutek wyższej rezystywności cieplnej 

obrazuje koszt opex wpływający na wzrost kosztów 

całkowitych tj. totex-u. 

Tablica 3. Źródło : Eurostat. Cena energii dla firm w roku 2015: 0,34PLN/kWh 

PVC/PVC temp. żyły ℃ 70 60 50 40 30 

XLPE/PE temp. żyły ℃ 67,5 58,1 48,6 39,1 29,6 

XLPE/PE vs PVC/PVC różnica w temp. żyły ℃ -2,51 -1,95 -1,41 -0,91 -0,44 

XLPE/PE vs PVC/PVC straty energii kW/km/h ∆S= -0,51 -0,32 -0,18 -0,08 -0,02 

 

Ilość godzin w roku  8750 8750 8750 8750 8750 

Straty energii w kW/km/h  (4 427) (2 838) (1 599) (712) (178) 

Cena energii  0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

Koszty strat liczone na km/rok w PLN  (1 505) (965) (544) (242) (61) 

Biorąc pod uwagę produkt PVC oraz XLPE nie sposób 

pominąć wpływu na nasze środowisko. Kabel XLPE/PE jest 

najbardziej zrównoważonym rozwiązaniem dla kabli nn 

układanych w ziemi, ze zmniejszonym negatywnym 

wpływem na środowisko naturalne. W przypadku tego 

samego przekroju żył, kable XLPE / PE mają ponad 20% 

mniejsze oddziaływanie CO2 na środowisko, niż kable PVC. 

Do przesyłu takiej samej ilości energii OSD mogą 

zmniejszyć przekrój żyły, który umożliwi uzyskanie kablom 

XLPE/PE ponad 30% mniejszego wpływu CO2 na 

środowisko niż kable PVC/PVC. Adekwatne  podejście do 

kabli XLPE/PE v PVC/PVC w badaniu, ale bez 

uwzględnienia przenikania wilgoci do kabli PVC, które 

może prowadzić do wcześniejszych awarii, poprawia 

długość użytkowania produktu. Produkt XLPE może zostać 

poddany recyklingowi. Jest bezhalogenowy, pozbawiony 

obecności metali ciężkich i plastyfikatorów. Produkt XLPE 

pozwala na komponowanie mieszanek z różnego rodzaju 

materiałami pierwotnymi jak PE , PP i inne.  

 Patrząc przekrojowo od początków produkcji, aż do 

technicznej śmierci, na produkt jakim jest XLPE 

uwzględniając przy tym, parametry techniczne i wyniki 

finansowe należy stwierdzić, że wszystkie argumenty 

przemawiają za wprowadzeniem do szerszego stosowania 

produktu XLPE/PE w gospodarcze życie. 
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