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RESUMO
Este trabalho é um conjunto de conhecimentos sistematizado, alguns já
disponíveis através da engenharia e/ou da tecnologia, e outros
desenvolvidos durante este trabalho para solução de problemas que
freqüentemente se apresentam na modalidade de instalação de linhas
de transmissão subterrânea enterradas diretamente no solo. Nas linhas
de transmissão diretamente enterrada, a corrente máxima circulante
nos condutores depende do salto térmico entre o condutor e a
temperatura máxima do solo em um ponto remoto onde os cabos estão
instalados. Duas variáveis além da corrente teem um papel de extrema
relevância: A resistência elétrica do condutor e blindagens que define as
perdas

joules

geradas

pelos

condutores

e

capas

metálicas,

respectivamente e a resistência térmica externa do solo circunstante ao
cabo enterrado. A parte devido às perdas joules já foi exaustivamente
estudada e sistematização atual é suficiente para a solução da maioria
dos problemas de engenharia, mas a parte do conhecimento da
resistência térmica externa tem ainda muitos pontos que ainda não
foram totalmente esclarecidos: sejam na modelagem, sejam nos
materiais sejam no controle da fenomenologia. O escopo deste trabalho
é dar uma contribuição no papel da resistência térmica externa aos
cabos enterrados através de uma engenharia simultânea (Elétrica,
Mecânica e Civil) assistida por tecnologia de desenvolvimento de
materiais (Backfill).
Palavras-chave
1. Linhas subterrâneas de energia elétrica. 2. Cabos elétricos. 3.
Engenharia elétrica. 4. Backfill. I. Universidade de São Paulo.
Departamento de Engenharia Elétrica. II.T.
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ABSTRACT
The present work is a set of systematized knowledge, some of them
available in the engineering and technological literature and others
developed during this work to solve problems which presents in direct
buried cables modalities. In direct buried transmission lines the current
carrying in the conductors depends on the temperature rise of the
conductor in respect of the temperature of remote soil. Two variables
beyond the electrical current on the conductor play a paramount role:
The electrical resistance of the conductor and sheaths which define the
Joules losses upon the conductor and sheath and the thermal resistance
between cable and soil. The role of Joule losses has been sufficiently
studied providing solutions for large class of engineering problems, but
the available knowledge regarding external thermal resistivity has
several points under considerations yet: Even in modeling, materials
and phenomenology control. The scope of this work is to present a short
contribution on the role of external thermal resistance between cables
and soil through the simultaneous frame work (Electrical, Mechanical
and Civil engineering) and Technological development of materials
(Backfill).
Key words
Underground transmission lines. 2. Electric cables. 3. Electric
Engineering. 4. Backfill.
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ANEXOS

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

