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Możliwości zwiększenia zdolności przesyłowej 
eksploatowanych linii napowietrznych 110 i 220 kV

Streszczenie: W artykule opisano nowy model obciążalności prądowej linii 110 kV, który uwzględnia bieżącą temperaturę otoczenia oraz pręd-
kość wiatru. Proponowany model obciążalności prądowej został opracowany dla różnych poziomów ryzyka przekroczenia dopuszczalnej tem-
peratury przewodu w porze dziennej i nocnej oraz dla zróżnicowanych przedziałów temperatury otoczenia. Zastosowanie opracowanego mo-
delu pozwala na znaczne zwiększenie zdolności przesyłowej eksploatowanych linii napowietrznych WN i NN, szczególnie w okresie letnim, kiedy 
pojawiają się ograniczenia związane z niską zdolnością przesyłową linii. Proponowany model obciążalności został wszechstronnie przebadany 
w liniach 110 kV pod kątem występowania przekroczeń dopuszczalnej temperatury przewodów.

Abilities to increase thermal capacity of existed 110 and 220 kV  
overhead power lines

Summary: The paper includes analysis which refer to possibilities on increasing thermal capacity of existing Polish overhead power lines. The 
main purpose of the paper  was elaboration and verification a new theoretical model of capacity, which needs actual ambient temperature and 
the wind speed. Mathematical model of capacity which is proposed, has been elaborated for different levels of risk of exceeding permissible con-
ductor temperature in daytime and nighttime and for a different interval of ambient temperature. The application of this model allows in a signifi-
cantly way to the increase of thermal capacity of existing high voltage power lines, especially during summer – when there are limits connected to 
low capacity. The new model of capacity was completely tested in few 110 kV power lines in summer and winter time.

WPrOWADzenIe
Wiele linii napowietrznych 110 i 220 kV w Krajowym Sys-

temie Elektroenergetycznym (KSE) zostało zaprojektowanych 
do temperatury granicznej roboczej równej 40°C. Niska wartość 
temperatury granicznej roboczej decyduje o niewielkich odle-
głościach przewodów fazowych do obiektów pod linią napo-
wietrzną, wpływając tym samym na niewystarczającą obciążal-
ność prądową tych linii, szczególnie w okresie letnim. Ponadto 
w krajowych liniach WN i NN przewody robocze zawieszone 
zostały z wysokim naprężeniem podstawowym na niskich kon-
strukcjach wsporczych. Na problemy niskiej zdolności przesy-
łowej linii napowietrznych w lecie nakłada się również rosnące 
zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną, co powo-
duje zwiększenie stopnia obciążenia niektórych linii. 

Rozpływy mocy w KSE zależą w dużym stopniu od trans-
akcji zawieranych na rynku energii, dlatego obciążenia li-
nii napowietrznych mogą ulegać częstym zmianom [3]. Na 
zmienność prądu obciążenia wpływają także lokalne źródła 
wiatrowe, których rozwój jest dynamiczny w ostatnich latach. 

Obciążenia prądowe wielu linii napowietrznych są mniejsze 
od dopuszczalnych, jednak wskazać można też szereg linii, 
w których pojawiają się przekroczenia dopuszczalnej tempe-
ratury przewodów roboczych. Długotrwała praca przewodów 
fazowych powyżej dopuszczalnej temperatury granicznej linii 
skutkuje zmniejszeniem wymaganych odległości pionowych 
do obiektów będących w przestrzeni pod linią napowietrzną, 
a więc do utraty bezpieczeństwa publicznego. Niewystarcza-
jąca zdolność przesyłowa niektórych linii ogranicza także roz-
wój nowych mocy wytwórczych.

W krajowej sieci 110  kV wskazać można około 150 linii 
pracujących w przedziale obciążenia (70 ÷100)%, z czego bli-
sko połowa pracuje na granicy dopuszczalnej obciążalności 
sezonowej letniej (rys. 1). 

W liniach przesyłowych 220 kV szacuje się, że około 30% cią-
gów liniowych jest dostosowanych do temperatury granicznej 
roboczej 40°C. Około 30% krajowych linii 220 kV, łącznie z liniami 
wyprowadzającymi moc z elektrowni systemowych, pracuje po-
wyżej 50% letniej sezonowej obciążalności prądowej [2].
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meTODY zWIĘKSzenIA zDOLnOśCI PrzeSYŁOWeJ  
LInII nAPOWIeTrznYCH

Rozwiązaniem problemu niewielkiej obciążalności prą-
dowej niektórych linii napowietrznych może być budowa 
nowych linii (np. z przewodami o większym przekroju na 
wyższych konstrukcjach wsporczych), jednak rozwiązanie to 
wymaga bardzo wysokich nakładów inwestycyjnych i napo-
tyka na przeszkody natury formalnoprawnej związanie z bra-
kiem uzyskania prawa drogi do budowy nowych linii. Stąd 
zasadne wydaje się pełne wykorzystanie zdolności przesyło-
wej istniejących linii napowietrznych w krajowej sieci prze-
syłowej i dystrybucyjnej. Jedną z możliwości pozwalającą na 
zwiększenie dopuszczalnego prądu obciążenia w  linii jest 
podniesienie temperatury granicznej roboczej linii, wiążące 
się często z regulacją zwisów, wymianą łańcuchów izolato-
rów oraz drobnymi pracami związanymi z niwelacją gruntu. 
Możliwe jest także wykorzystanie odpowiednich modeli ob-
ciążalności prądowej z  uwzględnieniem ryzyka przekrocze-
nia dopuszczalnej temperatury przewodów. Wyznaczana 
wówczas obciążalność prądowa linii jest wielkością dyna-
miczną, odpowiadającą aktualnym warunkom atmosferycz-
nym. Informację o aktualnym stanie warunków pogodowych 
można pozyskać ze stacji meteorologicznych zlokalizowa-
nych w pobliżu linii (monitoring pośredni) lub zawieszonych 
na konstrukcjach wsporczych (monitoring bezpośredni). 
Powszechną praktyką stosowaną przez operatorów w kraju 
i za granicą jest modernizacja linii, polegająca na wymianie 
przewodów roboczych. Proces ten odbywa się zazwyczaj bez 
ingerencji w konstrukcje wsporcze linii i  przy szeregu zało-
żeń może zostać zrealizowany w stosunkowo krótkim czasie. 
Wymiana przewodów aluminiowo-stalowych na przewody 

o małym zwisie hTlS (High Temperature Low 
SAG) pozwala na kilkukrotne zwiększenie ob-
ciążalności prądowej linii, przy czym możliwe 
jest również stosowanie nowych przewodów 
tylko w sekcjach odciągowych linii, w których 
pojawiają się ograniczenia związane z dopusz-
czalnym zwisem przewodów.

mODeLe OBCIąŻALnOśCI PrąDOWeJ  
LInII nAPOWIeTrznYCH

Obciążalność prądowa linii napowietrz-
nych definiowana jako wartość prądu dopusz-
czalnego długotrwale, który w  określonych 
warunków atmosferycznych nie spowoduje 
przekroczenia temperatury granicznej robo-
czej, determinowana jest przez dwa ograni-
czenia. Obciążalność prądowa linii jest ogra-
niczona maksymalnymi wartościami zwisów 

przewodów roboczych, które określają odległości pionowe 
do obiektów będących pod linią napowietrzną. Wielkością 
stanowiącą podstawę do wyznaczania wymaganych odle-
głości pionowych pod przewodami fazowymi jest tempe-
ratura graniczna robocza linii, która w krajowych liniach 
WN i NN wynosi zazwyczaj 40, 60 lub 80°C. Drugim ogra-
niczeniem wpływającym na obciążalność prądową linii jest 
maksymalna temperatura przewodów roboczych, której 
długotrwałe przekroczenie skutkuje utratą wytrzymałości 
mechanicznej oplotu wykonanego z aluminium. Maksymal-
na temperatura pracy przewodów stalowo-aluminiowych 
wynosi 80°C [6]. 

Obciążalność prądowa linii zależy w dużym stopniu od 
aktualnie panujących warunków atmosferycznych. Przewody 
linii napowietrznych absorbują promieniowanie słoneczne, 
poddawane są także działaniu wiatru o różnym kącie natarcia. 
Temperatura przewodów roboczych zależy od temperatury 
otoczenia oraz prądu obciążenia płynącego w linii, który może 
zmieniać się w szerokim zakresie. Intensywność wymiany cie-
pła przewodu z otoczeniem zależy również od średnicy oraz 
budowy geometrycznej przewodu, a także stanu jego po-
wierzchni. Określenie prądu dopuszczalnego (przy Tav = Tgr ) 
jest możliwe z wykorzystaniem równania (1):

(1)

Rozwiązanie zależności (1) wymaga wyznaczenia cie-
pła oddawanego z przewodu do otoczenia przez konwekcję 
(Pc ) oraz promieniowanie (Pr ), a także ciepła absorbowa-
nego przez przewód z promieniowania słonecznego (Ps ). 

Rys. 1. Stopień obciążenia krajowych linii 110 kV w okresie letnim 2014 r.
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O powyższych wielkościach w dużym stopniu decydują 
czynniki atmosferyczne, dlatego z matematycznego punk-
tu widzenia obciążalność prądowa jest uwikłaną funkcją 
temperatury otoczenia  Ta , intensywności promieniowania 
słonecznego Q, a także prędkości v i kąta natarcia wiatru δ. 
Warunki atmosferyczne występujące wzdłuż linii są wielko-
ściami zmiennymi w czasie co sprawia, że rzeczywista obcią-
żalność linii jest wielkością dynamiczną [1, 3, 4]. Do obliczeń 
obciążalności prądowej wykorzystano model cieplny prze-
wodów stosowanych w liniach napowietrznych w krajach 
europejskich, wykorzystujący algorytm obliczeń podany 
w Broszurze Technicznej nr 207 CIGRE [5]. Wykorzystywany 
powszechnie model CIGRE bazuje na zmierzonych lub przy-
jętych wartościach temperatury powietrza, intensywności 
promieniowania słonecznego oraz prędkości i kierunku na-
tarcia wiatru występujących wzdłuż linii.

Przez wiele lat krajowi operatorzy sieciowi określali ob-
ciążalność prądową linii odpowiadającą skrajnie niekorzyst-
nym warunkom atmosferycznym w stosunkowo długim 
czasie. W  praktyce dokonuje się podziału roku na dwa zróż-
nicowane sezony (letni i zimowy), przy czym granicą ich wy-
stępowania są konkretne daty, a nie rzeczywiste warunki po-
godowe decydujące o obciążalności prądowej. W ten sposób 
wyznaczana jest obciążalność statyczna dla okresu letniego 
i zimowego. W połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku 
sporządzono rozkłady warunków pogodowych w naszym kra-
ju i na podstawie ich analizy statystycznej określono sezono-
wą obciążalność prądową linii napowietrznych, z założeniem 
przekroczenia dopuszczalnego zwisu przez około 20 godzin 
w  roku. Obciążalność prądowa została wyznaczona z zało-
żeniem wysokiej temperatury powietrza i niskiej prędkości 
wiatru. W 2004 roku w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowa-
nia Układów przy współpracy z EPRI opracowano model ob-
ciążalności quasi-dynamicznej, uzależnionej od temperatury 
otoczenia oraz od przyjętego poziomu ryzyka. W proponowa-
nym podejściu obciążalność prądową traktuje się jako zmien-
ną losową warunkową, której warunkiem jest przynależność 
temperatury do danego przedziału. Ze względu na stabilność 
w czasie i przestrzeni oraz jej ogólnodostępne prognozy, tem-
peratura otoczenia jest korzystnym parametrem, od którego 
można uzależnić obciążalność linii. Wartość obciążalności 
prądowej w przedziałach temperatury otoczenia z przyjętym 
poziomem ryzyka można wyznaczyć z dystrybuanty obciążal-
ności linii, przyjmując odpowiedni kwantyl [4].

Przeprowadzane analizy rozkładów warunków atmosfe-
rycznych wyraźnie pokazują bardzo małe różnice temperatury 
powietrza na obszarze o dużej powierzchni. Prognozy tempe-
ratury otoczenia są ogólnodostępne i łatwo przewidywalne. 
Kolejnym ważnym aspektem jest silny wpływ prędkości wia-

Silna korelacja między obciążalnością prądową a prędko-
ścią wiatru oraz terenowa stabilność temperatury powietrza 
pozwalają przypuszczać, że znaczne podwyższenie obciążal-
ności prądowej linii można uzyskać bez konieczności pomiaru 
wszystkich czterech czynników pogodowych wpływających 
na bilans cieplny przewodu. Pomiar uśrednionej wartości 
prędkości wiatru w czasie odpowiadającym cieplnej stałej 
czasowej przewodu jest możliwy do realizacji ze stosunko-
wo dużą dokładnością. Powyższe wnioski pozwoliły na opra-
cowanie modelu obciążalności prądowej,  wyznaczającego 

a)

Rys. 2. Wpływ prędkości wiatru na obciążalność prądową linii 110 kV  
z przewodem AFL-6 240 mm2 dla różnych: a) prędkości wiatru;  

b) temperatur otoczenia (Q = 1000 W/m2, δ = 90°)

b)

tru (v) na obciążalność prądową linii (rys. 2). Stąd nasuwa się 
wniosek, że pozyskanie informacji o aktualnej temperaturze 
otoczenia i prędkości wiatru w znaczny sposób może wpły-
nąć na podniesienie obciążalności prądowej linii, w których 
pojawiają się ograniczenia przesyłowe związane ze zbyt niską 
przepustowością termiczną [2]. 
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 obciążalność prądową linii na założonym po-
ziomie ryzyka z wykorzystaniem informacji 
o aktualnej temperaturze otoczenia i prędkości 
wiatru. Przyjęty poziom decyduje o poziomie 
i  liczbie przekroczeń dopuszczalnej tempera-
tury przewodu, a więc decyduje o zachowaniu 
wymaganych odległości pionowych do obiek-
tów pod linią napowietrzną. 

Nowy model obciążalności prądowej opra-
cowano z wykorzystaniem danych meteoro-
logicznych rejestrowanych z  rozdzielczością 
15-minutową przez system CAT-1. Pomiary 
obejmowały rejestrację temperatury otocze-
nia Ta , temperatury przewodu nieobciążonego 
prądem (w celu obliczenia intensywności pro-
mieniowania słonecznego Q absorbowanego 
przez przewód), a także prędkości v i kąta natar-
cia wiatru δ w okresie 24 miesięcy.

Można założyć, że wyniki pomiarów czynników atmos-
ferycznych są zmiennymi losowymi, a obciążalność prądowa 
linii z nich wynikająca jest zmienną zależną, którą również 
można potraktować jako zmienną losową:

(2)

Postać funkcji (2) jest bardzo złożona, dlatego analityczne 
określenie kwantylu danego parametru pogodowego pozwa-
lającego na określenie obciążalności prądowej linii z  przyję-
tym poziomem ryzyka jest praktycznie niemożliwe. Wyznacze-
nie rozkładu zmiennej I na podstawie dostępnych rozkładów 
czterech parametrów pogodowych jest z matematycznego 
punktu widzenia bardzo trudne. W celu opracowania nowego 
modelu obciążalności prądowej linii napowietrznych wyko-
rzystano zgromadzone dane meteorologiczne, które pozwo-
liły na wyznaczenie empirycznych rozkładów obciążalności 
prądowej linii 110 kV w porze dziennej i nocnej (rys. 3). Jako 
kryterium przynależności do pory dziennej lub nocnej przy-
jęto wartość intensywności promieniowania słonecznego na 
poziomie 50 W/m2. Obliczenia obciążalności prądowej wyko-
nano dla przewodu AFl-6 240 mm2 z założeniem temperatury 
granicznej roboczej równej 40°C. 

Na podstawie empirycznych rozkładów obciążalności prą-
dowej (rys. 3) można wnioskować o rodzaju i parametrach roz-
kładu obciążalności warunkowej I. Analiza uzyskanych wyników 
wskazuje charakterystyczny wzrost obciążalności w okresie noc-
nym, który spowodowany jest brakiem nasłonecznienia. Różni-
ca pomiędzy 7% kwantylami obciążalności prądowej pomiędzy 
porą dzienną i nocną wynosi 43 A i utrzymuje się (w przybliżeniu) 
na stałym poziomie dla pozostałych poziomów ryzyka (tabela 1). 

W przypadku obciążalności prądowej w porze dziennej 
akceptacja 7% poziomu ryzyka pozwala obciążyć linię 110 kV 
prądem równym 345  A, natomiast przyjęcie łagodniejszych 
warunków (np. α  =  3%) przekłada się na obniżenie dopusz-
czalnej obciążalności do wartości 249 A. Zmniejszenie akcep-
towalnego ryzyka z poziomu 7% do 2% powoduje spadek 
obciążalności prądowej o 137 A w porze dziennej oraz 139 A 
w porze nocnej.

Na kolejnym etapie empiryczne rozkłady obciążalności 
prądowej linii poddane zostały filtracji warunkowej pod kątem 
przynależności do danego przedziału temperatury powietrza 
i prędkości wiatru, co pozwoliło na otrzymanie warunkowych 
rozkładów obciążalności prądowej linii:

(3)

gdzie:
gi,j (I ) –  gęstość rozkładu prawdopodobieństwa warunko-

wej obciążalności prądowej, pod warunkiem, że 
Ta ∈ 〈Ti ,Ti+1〉 oraz v ∈ 〈vj ,vj+1〉.

Zaproponowano następujące przedziały temperatury 
otoczenia Ta:

Rys. 3. Rozkład prawdopodobieństwa obciążalności prądowej linii  
z przewodem AFL-6 240 mm2 w porze dziennej i nocnej

Tabela 1
Poziomy ryzyka oraz odpowiadająca im obciążalność prądowa 

przewodu AFL-6 240 mm2 w całym rozpatrywanym okresie  
(pora dzienna i nocna)

ryzyko
Pora doby 7% 5% 4% 3% 2%

Dzień 345 A 305 A 280 A 249 A 208 A

noc 388 A 347 A 322 A 290 A 249 A
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 w porze dziennej Ta: <0°C, (0,0÷10,0)°C, (10,1÷20,0)°C, 
(20,1÷25,0)°C, (25,1÷30,0)°C, >30,1°C,

 w porze nocnej Ta: ≤ -10,1°C, (-10,0÷-5,1)°C, (-5,0÷-0,1)°C, 
(0,0÷10,0)°C, (10,1÷20,0)°C, >20,1°C.

Każdy przedział temperatury otoczenia podzielony 
został na przedziały prędkości wiatru o szerokości 1  m/s 
(wyjątek stanowią niektóre przedziały obejmujące maksy-
malne prędkości wiatru). Filtracja warunkowa zmiennej  I 
pozwoliła na wygenerowanie empirycznych rozkładów 
obciążalności prądowej gi,j(I ). Dla każdego uzyskanego 
 przedziału w obu porach doby przeprowadzono test istot-
ności w celu sprawdzenia normalności rozkładu obciążal-
ności prądowej. Testy χ2 oraz Kołomogrowa-Smirnowa dla 
poziomu istotności α = 0,05 dały wynik pozytywny, dlatego 
otrzymane rozkłady aproksymowano teoretycznym rozkła-
dem normalnym.

Następnie można określić deterministyczną wartość 
obciążalności prądowej jako funkcji temperatury otoczenia 
i prędkości wiatru w zależności od przyjętego poziomu ryzy-
ka α. Wartość tego prądu (obciążalności prądowej (I αi,j )) wy-
znacza się rozwiązując równanie:

(4)

W przypadku obciążalności prądowej dolna granica cał-
kowania w zależności (4) wynosi 0. Przykładowo, 5% kwan-
tyl obciążalności prądowej otrzymany z dystrybuanty teore-
tycznego rozkładu normalnego w przedziale (25,1÷ 30,0)°C 
i (2,1÷ 3,0)  m/s wynosi 336  A. Oznacza to, że w powyższych 
warunkach pogodowych przy pełnym wykorzy-
staniu dopuszczalnej obciążalności prądowej 
(336 A) jedynie przez 5% rozpatrywanego czasu 
wystąpią przekroczenia temperatury przewodu. 
Wystąpienie wiatru w przedziale (3,1÷ 4,0) m/s 
w takim samym przedziale temperatury otocze-
nia i na takim samym poziomie ryzyka podnie-
sie obciążalność linii o 93 A (tabela 2). 

Opisane wcześniej analizy pozwoliły na 
opracowanie tablic obciążalności prądowej uży-
tecznych dla operatora, sklasyfikowanych pod 
kątem szerokości przedziałów temperatury oto-
czenia dla pory dziennej (warianty D1-D3) oraz 
dla pory nocnej (N1-N2). Wybór odpowiedniej 
wartości obciążalności uzależniony jest od czte-
rech poziomów ryzyka α: 5%, 4%, 3%, 2%.

Przyjęcie odpowiedniego poziomu ryzy-
ka przekłada się na poziom i liczbę wystąpień 
przekroczeń dopuszczalnej temperatury prze-

wodu. W przeprowadzonej analizie wyznaczenia przekroczeń 
przyjęto założenie, że linia 110  kV jest obciążona prądem 
równym aktualnej obciążalności prądowej, co pozwala na 
uzyskanie rozkładu maksymalnych przekroczeń temperatury 
przewodu (rys. 4). Spośród wszystkich przedziałów tempera-
tury otoczenia i prędkości wiatru (w porze dziennej i nocnej), 
maksymalne przekroczenie temperatury przewodu wynosi 
19,8 K i występuje przy najwyższym poziomie ryzyka (α = 5%). 
Przyjęcie niższych poziomów ryzyka powoduje zmniejszenie 
maksymalnych przekroczeń temperatury do wartości 16,9  K 
(α = 4%) oraz 13,3 K (α = 3%). Przeciętne wartości przekroczeń 
dla poszczególnych poziomów ryzyka kształtują się następu-
jąco: 8,8 K (σ = 4,0 K) dla α = 5%, 7,5 K (σ = 4,0 K) dla α = 4%, 
5,9 K (σ = 2,6 K) dla α = 3%.

Tabela 2
Poziomy ryzyka oraz odpowiadająca im obciążalność prądowa 

w wybranych przedziałach temperatury otoczenia i prędkości wiatru 
w porze dziennej dla przewodu  AFL-6 240 mm2 (wybrane przedziały)

Ta v 7% 5% 4% 3% 2%

Pora dzienna

(25,1÷30,0)°C
(2,1÷3,0) m/s 347 336 329 322 312

(4,1÷5,0) m/s 440 429 423 414 403

(10,1÷15,0)°C
(2,1÷3,0) m/s 566 554 546 537 524 

(4,1÷5,0) m/s 698 682 673 661 646

Pora nocna

(20,1÷max)°C
(2,1÷3,0) m/s 424 413 406 397 386

(4,1÷5,0) m/s 537 524 517 508 495

(10,1÷15,0)°C
(2,1÷3,0) m/s 573 561 553 543 531

(4,1÷5,0) m/s 690 673 663 650 633

Rys. 4. Rozkład przekroczeń temperatury przewodu AFL-6 240 mm2  
dla różnych poziomów ryzyka
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Bardzo korzystny jest również rozkład przekroczeń 
z  największym rozpatrywanym poziomem ryzyka. Przyjęcie 
5% poziomu ryzyka, pozwala na znaczne zwiększenie obcią-
żalności prądowej linii, generując jednocześnie pojedyncze 
przekroczenia temperatury przewodu powyżej 10 K, które są 
istotne dla operatora pod kątem zapewnienia bezpieczeń-
stwa publicznego. 

Należy podkreślić, że z punktu widzenia zapewnienia 
wymaganych odstępów do obiektów pod przewodami 
roboczymi linii napowietrznej, istotną informacją dla ope-
ratora sieciowego będzie wielkość przekroczenia tempe-
ratury przewodu. Operator sieciowy może zaakceptować 
pracę linii z przekroczeniem temperatury przewodu o 10 K, 
ponieważ przyrost zwisu wywołany tym przyrostem tem-
peratury przewodu wynosi w znamionowym przęśle 110 kV 
w przybliżeniu 0,3 m, który mieści się w rezerwach projek-
towych linii. Wystąpienie przekroczenia o 10  K z dużym 
prawdopodobieństwem (rzędu kilkunastu procent) jest dla 
operatora bardziej bezpieczne niż przekroczenie tempe-
ratury przewodu o (20÷30)  K występujące z prawdopodo-
bieństwem bliskim zeru.

PODSumOWAnIe I WnIOSKI
Przeprowadzone analizy pokazały, że istnieje niewyko-

rzystany potencjał przesyłowy krajowych linii 110 i 220  kV 
zaprojektowanych do temperatury granicznej roboczej 40°C. 
Zwiększenie dopuszczalnego prądu obciążenia linii jest moż-
liwe dzięki odejściu od obciążalności sezonowej i określaniu 
obciążalności prądowej linii na podstawie aktualnych warun-
ków atmosferycznych. 

Maksymalizacja zdolności przesyłowej, istniejących linii 
napowietrznych jest możliwa z wykorzystaniem modelu ma-
tematycznego wyznaczającego obciążalność prądową jedy-
nie na podstawie temperatury otoczenia (model stosowany 
obecnie przez operatora OSP i niektórych OSD) [3,4]. Rozwią-
zanie to pozwala na podniesienie średniorocznej obciążalno-
ści prądowej linii 110 kV o 10% (w odniesieniu do obciążalno-
ści sezonowej). 

Nowy model obciążalności prądowej wykorzystujący 
informacje o aktualnej temperaturze otoczenia i prędko-
ści wiatru, pozwala na znaczne zwiększenie obciążalności 
prądowej istniejących linii napowietrznych. Przyrost obcią-
żalności jest szczególnie widoczny w miesiącach letnich, 
kiedy pomimo niekorzystnych warunków atmosferycz-
nych (wysoka temperatura otoczenia oraz wysoka wartość 
intensywności promieniowania słonecznego) uzyskano 
przyrost średniej obciążalności prądowej linii na poziomie 
50% (daje to w linii 110 kV wzrost przesyłanej mocy czyn-
nej o około 30 MW. 

Ze względu na probabilistyczny charakter zapropono-
wanego modelu wyznaczanie aktualnej obciążalności prą-
dowej linii można uzależnić od przyjętego poziomu ryzyka, 
które decyduje o liczbie i poziomie przekroczeń dopuszczal-
nej temperatury przewodu. Weryfikacja opracowanego mo-
delu przy założeniu, że linia jest obciążona prądem równym 
jej aktualnej obciążalności wyznaczonej z ryzykiem 5%, wy-
kazała maksymalne przekroczenie temperatury przewodu 
równe 19,8 K. 

Przeprowadzono także obliczenia porównawcze w rze-
czywistej linii 110 kV w okresie letnim i zimowym. Do analizy 
przekroczeń wybrano m.in. tydzień okresu letniego, w którym 
wystąpiły wysokie temperatury otoczenia (Tamax  =  34°C) oraz 
wysoka wartość natężenia promieniowania słonecznego. 
Wyznaczenie obciążalności linii z ryzykiem 5% na podstawie 
temperatury otoczenia i prędkości wiatru spowodowało mak-
symalne przekroczenie temperatury przewodu równe 14,3 K, 
przy czym zarejestrowane przekroczenia wystąpiły przez 5,1% 
analizowanego czasu, co ściśle odpowiada założonemu pozio-
mowi ryzyka. 

Przeprowadzona analiza wykazała, że uwzględnienie ry-
zyka w obliczeniach obciążalności prądowej linii napowietrz-
nych pozwala zwiększyć ich zdolność przesyłową, a pojawia-
jące się wówczas przekroczenia temperatury przewodów 
powodują przyrosty zwisów mieszczące się zwykle w rezer-
wach projektowych.
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