
  
 

 



1 
 

Spis treści 
1.1. Krajowy system elektroenergetyczny………………………………………………………………….3 
1.2. Sieci elektroenergetyczne………………………………………………………………………………… 22 
1.3. Linie napowietrzne…………………………………………………………………………………………...25 
1.4. Linie kablowe........................................................................................................................................   36 
1.5. Stacje elektroenergetyczne.............................................................................................................   51 
1.6. Transformatory....................................................................................................................................   62 
1.7. Kompensacja mocy biernej.............................................................................................................   80 
1.8. Baterie kondensatorów…………………………………………………………………………………… 96 
1.9. Układy zasilania dodatkowego……………………………………………….................................... 116 

2. Instalacje elektryczne 
2.1. Informacje wstępne............................................................................................................................. 129 
2.2. Układy sieci niskiego napięcia......................................................................................................... 130 
2.3. Elementy instalacji elektrycznych................................................................................................. 135 
2.4. Instalacje przemysłowe...................................................................................................................... 142 
2.5. Moc zapotrzebowana.......................................................................................................................... 144 
2.7. Dobór i układanie przewodów i kabli.......................................................................................... 152 
2.8. Przewody ochronne............................................................................................................................. 177 
2.9. Uziemienia............................................................................................................................................... 185 

3. Maszyny elektryczne 
3.1. Maszyny elektryczne........................................................................................................................... 195 
3.2. Maszyny indukcyjne............................................................................................................................ 199 
3.3. Silniki indukcyjne................................................................................................................................. 208 
3.4. Silniki indukcyjne specjalne............................................................................................................. 224 
3.5. Maszyny synchroniczne..................................................................................................................... 233 
3.6. Maszyny komutatorowe.................................................................................................................... 242 
3.7. Maszyny prądu stałego...................................................................................................................... 245 
3.8. Zasady eksploatacji.............................................................................................................................. 256 

4. Światło i oświetlenie 
4.1. Podstawowe pojęcia techniki świetlnej...................................................................................... 259 
4.2. Parametry źródeł światła.................................................................................................................. 263 
4.3. Wymagania oświetleniowe............................................................................................................... 267 
4.4. Urządzenia oświetleniowe................................................................................................................ 278 

5. Urządzenia przeciwwybuchowe 
5.1. Wymagania ogólne............................................................................................................................... 290 
5.2. Właściwości wybuchowe gazów i pyłów.................................................................................... 291 
5.3. Klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem.................................................................. 295 
5.4. Podział urządzeń na grupy i kategorie........................................................................................ 296 
5.5. Ocena zagrożeń wybuchem i analiza ryzyka............................................................................. 298 
5.6. Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym.......................................... 301 
5.7. Dobór urządzeń do stref zagrożenia wybuchem.....................................................................314 
5.8. Instalacje elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem................................. 320 
5.9. Eksploatacja urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych......................... 327 
 
 
 



2 
 

6. Urządzenia różnicowoprądowe 
6.1. Cel stosowania i podział..................................................................................................................... 336 
6.2. Budowa i zasada działania................................................................................................................ 337 
6.3. Parametry i oznaczanie wyłączników......................................................................................... 342 
6.4. Warunki doboru wyłączników........................................................................................................ 348 
6.5. Instalowanie wyłączników różnicowoprądowych................................................................. 352 
6.6. Kontrole stanu technicznego........................................................................................................... 361 

7. Ochrona przed porażeniem elektrycznym 
7.1. Wymagania ogólne............................................................................................................................... 365 
7.2. Oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm człowieka.......................................... 366 
7.3. Ochrona od wpływów zewnętrznych......................................................................................... 376 
7.4. Środki ochrony przed prażeniem elektrycznym.............................................................. 378 
7.5. Stopnie ochrony, klasy ochronności urządzeń......................................................................... 400 

8. Pomiary elektryczne 
8.1. Metrologia. Pomiary elektryczne................................................................................................... 403 
8.2. Ogólne zasady przeprowadzania kontroli................................................................................. 405 
8.3. Narzędzia pomiarowe......................................................................................................................... 409 
8.4. Pomiary rezystancji przewodów i kabli...................................................................................... 424 
8.5. Pomiary rezystancji izolacji.............................................................................................................. 433 
8.6. Sprawdzanie środków ochrony...................................................................................................... 455 
8.7. Sprawdzanie rezystancji uziemień................................................................................................ 475 
8.8. Dokładność pomiarów……………………………………………………………………………………...489 
8.9. Bezpieczeństwo przy wykonywaniu pomiarów...................................................................... 494 

9. Ochrona przed przepięciami…………496 

10. Organizacja bezpiecznej pracy 
9.1. Organizacja bezpiecznej pracy........................................................................................................ 515 
9.2. Kwalifikacje pracowników................................................................................................................ 527 

11. Bibliografia......................................................................................................................................................... 529 
 

Od autora 

Rosnące znaczenie bezpieczeństwa elektrycznego w środowisku osób zajmujących się eksploa-
tacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, a także świadczących usługi na rzecz od-
biorców energii elektrycznej, było inspiracją do napisania książki w formie pytań i rozszerzonych 
odpowiedzi zawierających niezbędny zakres wiedzy.  

Osoby pełniące funkcje dozoru lub zatrudnione na stanowiskach eksploatacji w tym obszarze 
obowiązane są, zgodnie przepisami prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w energety-
ce, posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności przy wykonywaniu prac związanych z obsługą, kon-
serwacją, remontami, montażem i kontrolno-pomiarowych, potwierdzone odpowiednim świadec-
twem kwalifikacyjnym. 

Książka powinna być dostępna przede wszystkim dla osób, które organizują, nadzorują i wyko-
nują prace przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych, przygotowują się do 
egzaminów kwalifikacyjnych, oraz do uczniów szkół zawodowych i studentów uczelni technicz-
nych. 
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1. SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY 
1 . 1 .  K r a j o w y  s y s t e m  e l e k t r o en e r g e t y c z n y  

1. Czym jest współczesny system elektroenergetyczny? 
Współczesny system elektroenergetyczny (SEE) funkcjonujący na terenie kraju jest zbiorem 

powiązanych ze sobą elementów służących do wytwarzania, przetwarzania, przesyłu i rozdziału 
energii elektrycznej oraz ośrodków dyspozytorskich sterujących pracą systemu. 

Główne elementy systemu elektroenergetycznego (elektrownie, sieci przesyłowe i stacje elek-
troenergetyczne, sieci rozdzielcze i stacje transformatorowo-rozdzielcze) tworzą układ funkcjonal-
nych połączeń, współpracujące na ściśle określonych zasadach, zdolne do trwałego utrzymywania 
określonych parametrów niezawodnościowych i jakościowych w dostawach energii elektrycznej 
oraz spełniania warunków obowiązujących we współpracy z innymi połączonymi systemami. 

2. Jakie szczególne właściwości cechują system elektroenergetyczny? 
System elektroenergetyczny cechują następujące szczególne właściwości: 
   1) Praca synchroniczna zespołów prądotwórczych 

Zespoły prądotwórcze (turbogeneratory) w elektrowniach, powiązane ze sobą sieciami 
elektroenergetycznymi, w warunkach normalnych pracują synchronicznie. Prędkość kąto-
wa ich mas wirujących jest jednakowa i proporcjonalna do częstotliwości systemu; 

2) Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej  
Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej odbywa się praktycznie jednocześnie, nie 
występuje pojęcie „magazynowania energii elektrycznej”; 

3) Zasady zachowania energii 
Łączna moc generowana w elektrowniach powinna być równa sumie mocy odbiorów i strat 
mocy w systemie; 

4) Bilans mocy i energii   
Ilość energii wyprodukowanej w danym czasie musi być równa ilości energii traconej na 
drodze przesyłania i przetworzonej w odbiornikach. W dowolnym odcinku czasu musi być 
spełniony bilans energii elektrycznej, a w każdej chwili czasowej - bilans mocy; 

5) Napędy elektryczne  
Prędkość kątowa mas wirujących napędów elektrycznych:  
- z silnikami synchronicznymi jest proporcjonalna do częstotliwości, natomiast  
- z silnikami asynchronicznymi (indukcyjnymi) jest w przybliżeniu proporcjonalna do czę- 
  stotliwości z uwzględnieniem zmienności poślizgu; 

6) Funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego  
System elektroenergetyczny zapewnia dostawę energii elektrycznej do odbiorców również 
w czasie wyłączenia z ruchu określonej liczby uszkodzonych lub wymagających naprawy 
czy konserwacji elementów systemu. Wymagane jest w związku z tym ciągłe utrzymywanie 
w systemie odpowiednich stanów, konfiguracji i mocy źródeł, w celu zapewnienia bieżącego 
pokrywania obciążeń; 

7) Niezawodność pracy systemu elektroenergetycznego   
Wymagana jest niezawodna praca systemu elektroenergetycznego poprzez odpowiednie 
rezerwowanie poszczególnych jego elementów oraz wprowadzanie w szerokim zakresie 
nowoczesnych układów automatyki i sterowania; 

8) Współpraca systemów elektroenergetycznych 
System elektroenergetyczny jest systemem rozległym terytorialnie, obejmującym cały kraj, 
powiązany połączeniami transgranicznymi z systemami elektroenergetycznymi sąsiednich 
krajów. Współpracujące ze sobą systemy mogą być połączone: 

- galwanicznie liniami prądu przemiennego, zapewniając współpracę synchroniczną (czę-
stotliwość jest jednakowa we wszystkich połączonych systemach) albo  

- za pomocą łączy prądu stałego (linii lub stacji przekształtnikowych) zapewniających 
współpracę asynchroniczną. 
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3. Jakie urządzenia służą do przetwarzania innych postaci energii na energię elektryczną? 
Do przetwarzania innych postaci energii na energię elektryczną służą generatory (przetworni-

ki), które jako urządzenia proste (bezpośrednie) przemieniają daną postać energii jednostopniowo 
lub złożone, oparte na kilkustopniowych przemianach energii w połączonych szeregowo przetwor-
nikach prostych. 

Do podstawowych rodzajów generatorów energii elektrycznej zalicza się: 
a) Prądnice - przetwarzające energię mechaniczną na energię elektryczną. Stosowane w elek-

trowniach: parowych klasycznych i jądrowych, wodnych, geotermalnych i wiatrowych; 
b) Fotoogniwa - stosowane w systemach fotowoltaicznych i fototermicznych wykorzystują-

cych bezpośrednio energię promieniowania świetlnego Słońca;  
c) Ogniwa galwaniczne i paliwowe - przetwarzające energię chemiczną na energię elektryczną. 

Stosowane jako samodzielne źródła energii; 
d) Radioizotopowe generatory termoelektryczne - przetwarzające promieniowanie jądrowe na 

energię elektryczną. Stosowane jako samodzielne źródła energii. 
Do przetwarzania energii mechanicznej na energię elektryczną dla potrzeb systemu elektro-

energetycznego stosuje się następujące rodzaje trójfazowych prądnic synchronicznych: 
1) Prądnice z utajonymi biegunami - napędzane turbinami parowymi lub gazowymi, nazywane 

turbogeneratorami, budowane jako dwubiegunowe, a dla bardzo dużych mocy w elektrow-
niach jądrowych - jako czterobiegunowe oraz 

2) Prądnice z jawnymi biegunami - stosowane w elektrowniach wodnych, nazywane hydroge-
neratorami. 

Ze względu na rodzaj wykorzystywanej energii pierwotnej elektrownie dzielą się na: cieplne, 
wodne, wiatrowe, słoneczne, geotermalne. 

4. W jakich elektrowniach odbywa się wytwarzanie energii elektrycznej  dla potrzeb systemu elek-
troenergetycznego? 
Wytwarzanie energii elektrycznej dla potrzeb systemu elektroenergetycznego odbywa się w 

elektrowniach: 
1) cieplnych kondensacyjnych współpracujących synchronicznie z systemem, wytwarzających 

tylko energię elektryczną bez wyzyskiwania ciepła pary wylotowej z turbiny parowej, pra-
cujących na węglu kamiennym lub brunatnym; 

2) wodnych przepływowych i szczytowo-pompowych; 
3) wykorzystujących energie odnawialne wiatru, słońca i geotermalne. Źródła energii odna-

wialnych stanowią obecnie niewielki udział w podsystemie wytwórczym systemu elektroe-
nergetycznego. Większość z nich pracuje na potrzeby lokalnych odbiorców oraz 

4) elektrociepłowniach miejskich wytwarzających energię elektryczną w skojarzeniu z wytwa-
rzaniem energii cieplnej. 

5. Jak dzieli się elektrownie cieplne, wykorzystujące do produkcji energii elektrycznej paliwa orga-
niczne lub jądrowe? 
Elektrownie cieplne produkujące energię elektryczna na skalę przemysłową, wykorzystujące do 

wykorzystujące do tego celu energię paliw organicznych lub jądrowych, dzieli się na: 
a) Elektrownie parowe klasyczne (konwencjonalne), w których czynnikiem roboczym jest wy-

tworzona w kotle para wodna, wykonująca pracę w turbinie parowej;  
b) Elektrownie gazowe, w których zespół wytwórczy tworzą: kocioł parowy i turbozespół (tur-

bina i generator). W elektrowniach z turbinami gazowymi czynnikiem roboczym są gazy spa-
linowe, wytwarzane w komorach spalania; 

c) Elektrownie parowe jądrowe, w których zespołem wytwórczym jest reaktor jądrowy i wy-
twornica pary. 
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6. Jak dzieli się elektrownie wodne, wykorzystujące energię cieków wodnych do wytwarzania ener-
gii elektrycznej?  
Elektrownie wodne zamieniają energię potencjalną wody (energię spadku wód) na energię me-

chaniczną w turbinie wodnej, a następnie na energię elektryczną w prądnicy napędzanej przez tur-
binę wodną. Do głównych elementów elektrowni wodnych zalicza się: budowle piętrzące, kanały 
derywacyjne, sztolnie i rurociągi oraz hydrozespoły. Elektrownie wodne wykorzystujące cieki 
wodne do wytwarzania energii elektrycznej dzieli się na: 

- Elektrownie przepływowe - wykorzystują naturalny, ciągły przepływ cieku wodnego (nie mają 
zbiornika do magazynowania wody); 

- Elektrownie zbiornikowe - wyposażone w zbiorniki wody dla lepszego wykorzystania cieku 
wodnego; 

- Elektrownie szczytowo-pompowe – produkują energię elektryczną w szczytowym obciążeniu 
systemu elektroenergetycznego. W okresach małego obciążenia systemu woda jest przepom-
powywana ze zbiornika dolnego do górnego; 

- Elektrownie zbiornikowe z członem pompowym - zbiorniki górne są częściowo napełniane 
przez dopływy naturalne, a częściowo (w okresach małych obciążeń) uzupełniane wodą tło-
czoną przez pompy ze zbiorników dolnych. 

7. Jak wykorzystuje się energię wiatru do wytwarzania energii elektrycznej? 
Energia wiatru jest wykorzystywana na Ziemi już od kilku tysięcy lat. Wraz z odkryciem elek-

tryczności energia wiatru została wykorzystana do wytwarzanie energii elektrycznej.  
Pierwsza turbina wiatrowa, wyposażona w generator prądu przemiennego, została skonstruo-

wana w 1950 r. Natomiast w 1957 roku zbudowano elektrownię wiatrową o mocy 200 kW. Siłow-
nia tej elektrowni została wyposażona: w trójpłatowy wirnik zwrócony przodem do kierunku wia-
tru, generator asynchroniczny, mechanizm ustawiania kierunku, hamulce aerodynamiczne oraz 
regulację mocy poprzez zmianę kąta natarcia łopat. Obecnie buduje się elektrownie wiatrowe o 
małych, średnich i dużych mocach, które są wykorzystywane zarówno dla potrzeb systemu elek-
troenergetycznego, jak również dla lokalnych potrzeb własnych. Na Morzu Irlandzkim działa od 
niedawna farma wiatrowa z największymi na świecie turbinami o mocy 8 MW każda. Trwają rów-
nież testy turbin o mocy 9 i 10 MW. 

8. Na czym polega pozyskanie energii słonecznej i przetworzenie jej na energię elektryczną lub 
cieplną?  
Pozyskanie energii słonecznej polega na konwersji fotoelektrycznej lub fototermicznej, w 

wyniku których ostatecznie otrzymuje się odpowiednio, energię elektryczną lub cieplną. 
Systemy fotowoltaiczne należą do odnawialnych źródeł energii wykorzystujących bezpośrednio 

energię promieniowania świetlnego Słońca. Głównym składnikiem takiego systemu są fotowolta-
iczne ogniwa słoneczne, których działanie polega na wykorzystaniu zjawiska fotoelektrycznego 
wewnętrznego. Promieniowanie świetlne na sieć krystaliczną półprzewodnika typu n, powoduje 
efekt uwalniania elektronów i powstanie siły elektromotorycznej na złączu p - n. 

Ogniwa fotowoltaiczne, do budowy których stosowane są materiały półprzewodnikowe takie 
jak: krzem, selen, tellurek kadm oraz arsenek galu, łączy się w kolektory o mocy zainstalowanej 
rzędu od kilku kilowatów do setek megawatów. Ze względu na zmienność nasłonecznienia korzyst-
ne jest sprzężenie zespołu ogniw fotowoltaicznych z dodatkowymi źródłami energii elektrycznej, 
np. z baterią akumulatorów. W zależności od mocy stosowanych kolektorów słonecznych systemy 
fotowoltaiczne mogą być połączone z siecią elektroenergetyczną lub bezpośrednio zasilać instalacje 
odbiorcze. 

W układach fototermicznych skoncentrowana energia promieniowania słonecznego jest prze-
twarzana na energię cieplną czynnika roboczego (np. olej termiczny, glikol, woda) wykorzystywaną 
następnie do: 

1) produkcji energii elektrycznej (wytworzona w wymienniku ciepła para napędza turbinę 
oraz sprzężoną z nią prądnicę), 

2) podgrzewania wody wykorzystywanej następnie do wspomagania centralnego ogrzewania 
lub ciepła technologicznego. 
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Do zalet elektrowni słonecznych zalicza się: brak emisji zanieczyszczeń do atmosfery, niskie 
koszty utrzymania, brak kosztów paliwa. Stosowane ogniwa fotowoltaiczne odznaczają się nieste-
ty wysokimi kosztami instalacji, zależnością od warunków atmosferycznych oraz niską sprawno-
ścią (14 - 20%). 

9. Jak odbywa się pozyskiwanie energii geotermalnej z głębi Ziemi? 
Pozyskiwanie energii geotermalnej z głębi Ziemi należy do najtrudniejszych z odnawialnych 

źródeł energii. Odbywa się z zasobów hydrogeotermalnych, gdzie nośnikiem ciepła są wody pod-
ziemne pozyskiwane przez otwory wiertnicze i z zasobów petrogeotermalnych, czyli suchych 
gorących skał, z których energię pozyskuje się przez wprowadzenie wody otworami wiertniczymi 
do nagrzanych zespołów skalnych. Złoża par i wód geotermalnych eksploatowane są głównie 
z głębokości do 4000 merów. Przy wyborze metody pozyskiwania energii elektrycznej wpływ mają 
przede wszystkim parametry wody wydobywanej z wnętrza Ziemi, czyli jej temperatura, stan ter-
modynamiczny i skład chemiczny.  

Zasoby hydrogeotermalne wysokotemperaturowe mogą być wykorzystywane do wytwarzania 
energii elektrycznej w elektrowniach geotermalnych. 

Występujące w Polsce bogate zasoby wód geotermalnych nie nadają się do wytwarzania energii 
elektrycznej z powodu zbyt niskich parametrów temperaturowych. Woda geotermalna o tempera-
turze nieprzekraczającej 120 C wykorzystywana jest przede wszystkim w ciepłowniach geoter-
malnych dla celów ogrzewczych oraz po części w rekreacji. 

10. Do czego najczęściej wykorzystuje się schematy zastępcze elementów systemu elektroe-
nergetycznego? 

  Schematy zastępcze elementów systemu elektroenergetycznego wykorzystuje się najczęściej 
do wykonywania obliczeń elektrycznych układów elektroenergetycznych, np. do wyznaczania: roz-
pływów prądów i spadków napięć, prądów płynących w czasie zwarć symetrycznych lub strat mocy 
i energii (Rys. 1).  

 Do określenia schematu zastępczego linii trójfazowej przyjmuje się następujące założenia: 
 a) symetrię obciążenia – każdy przewód przewodzi prąd o tej samej wartości, a wektory prą 

dów   są przesunięte względem siebie o 120°; 
 b) symetrię elementu – wszystkie przewody są jednakowo wykonane i usytuowane jednakowo 

względem siebie i względem ziemi.  
Wynika stąd, że każda faza układu pracuje niezależnie od pozostałych faz, a wartości skuteczne 

prądów i napięć są takie same. Na rys. 1 przedstawiono ogólny układ linii trójfazowej o impedan-
cjach własnych fazowych , ,  oraz impedancjach wzajemnych pomiędzy fazami , , 

. Do początku tegu układu została przyłożona siła elektromotoryczna (SEM) odpowiednio 
,, , ; układ jest obciążony prądami fazowymi , , ,, a napięcia na końcu układu wynoszą 
, , . 

 
Rys. 1. Schemat układu trójfazowego 
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11. Jakie parametry opisują schemat zastępczy linii elektroenergetycznej? 
  Celem schematu zastępczego linii elektroenergetycznej jest odwzorowanie zjawisk występują-

ceych przy przesyle energii elektrycznej. Schemat zastępczy linii elektroenergetycznej opisują na-
stępiujace parametry: 

 - rezystancja związana z wydzielaniem energii cieplnej w przewodach przy przepływie prądu; 
 - reaktancja indukcyjna, wynikająca z istnienia pola magnetycznego wokół przewodów; 
- konduktancja (przewodność czynna), związana ze zjawiskami zachodzącymi w izolacji 

przewodu względem otoczenia; 
 - susceptancja (przewodność bierna), wynikającą z istnienia pola elektrycznego pomiędzy 

poszczególnymi przewodami oraz przewodami a ziemią.  
Na podstawie parametrów schematu odniesionych do jednostki długości linii, wyznacza się jed-

nostkową (kilometryczną)  impedancję  i admitancję  linii: 
 

= ( + j ) 
= ( + j ) 

 
W liniach elektroenergetycznych bardzo długich, o napięciach wysokich (WN) i najwyższych 

(NN) charakter zjawisk jest falowy, stąd związki pomiędzy napięciami i prądami na początku i koń-
cu linii opisuje się równaniami linii długiej z zależności: 

= ch +  sh  

=  ch +  sh  

gdzie:    - wspólczynnik rozchodzenia się fali elektromagnetycznej,  
              - impedancja falową linii,     
               - długością linii. 
Wyżej przedstawione zależności opisują schemat zastępczy linii o parametrach rozłożonych, 

przedstawiony na rysunku 2. 

 
Rys. 2. Schemat zastępczy linii o parametrach rozłożonych 

      Schemat zastępczy linii o parametrach rozłożonych stosuje się do określenia parametrów linii, 
których długość przekracza 5% długości fali elektromagnetycznej. co odpowiada długości około 
300 km dla linii napowietrznej i 150 km dla linii kablowej.  

12. Jakie elementy sieci elektroenergetycznej odwzorowuje schemat zastępczy linii typu π o par 
metrach skupionych? 

      Schemat zastępczy linii typu π o parametrach skupionych (Rys. 3) odwzorowuje elementy sieci 
elektroenergetycznej, przy czym w gałęziach poprzecznych uwzględnia się wyłącznie susceptancje 
pojemnościowe.  
      Parametry jednostkowe linii, tj. odniesione do 1 km długości linii, oznacza się przez , , ′, a 
ich wartości oblicza się albo odczytuje z odpowiednich tablic lub wykresów. 
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Rys. 3. Schemat zastępczy typu π dla linii o parametrach skupionych 

      Wartości parametrów schematu zastępczego typu π wyznacza się dla całej linii elektroenerge-
tycznej o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, w zależności od jej długości, ze wzorów: 

= ∙ = ( + j ) ∙  
= ∙ = ( + j ) ∙  

13. Jak za pomocą schematu zastępczego uproszczonego można określić parametry linii o niższych 
napięciach? 

      Do określenia parametrów linii o niższych napięciach można przyjąć schemat zastępczy uprosz-
czony, w którym pomija się gałęzie poprzeczne. Oznacza to, że zjawiska z jakimi związane są para-
metry tych gałęzi, nie mają praktycznego znaczenia. Schemat zastępczy linii elektroenergetycznej z 
pominięciem gałęzi poprzecznych przedstawia rysunek 4. 

 
 Rys. 4. Schemat zastępczy linii o niższych napięciach z pominięciem gałęzi poprzecznych 
Przy obliczeniach krótkich linii niskiego napięcia , nie wymagających dużej dokładności obliczeń,  

przyjmuje się dalsze uproszczenia polegające na pominięciu reaktancji linii.  

14. Jakie zależności umożliwiają obliczenie parametrów  schematu zastępczego linii elektroenerge-
tycznej w uproszczonej postaci? 

Zależności umożliwiające obliczanie parametrów schematu zastępczego linii elektroenergetycz-
nej, przy pominięciu skomplikowanej analizy pola magnetycznego i elektrycznego, koniecznej dla 
wyznaczenia zależności na indukcyjność i pojemność przewodu, w uproszczonej postaci końcowej 
wzorów, są następujące : 

a) Rezystancję linii , równoznaczną z rezystancją przewodów linii,  oblicza się ze wzoru 
 

= ∙  
przy czym: 

 – rezystancja jednostkowa (kilometryczna), w Ω/km, 
 – długość linii, w km. 

Wartości rezystancji jednostkowej linii ( ) podawane są w odpowiednich normach dotyczą-
cych przewodów stosowanych w liniach elektroenergetycznych. 

 
W przypadku braku danych można, dla przewodów AFL, obliczyć przybliżoną wartość rezy-

stancji linii, równoznaczną z rezystancją jednostkową przewodów jednej fazy linii 3-fazowej,  ze 
wzoru 
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przy czym: 
       – konduktywność (przewodność właściwa) przewodu, w m/ Ω/mm ; 
            (w układzie SI jednostką konduktywności jest S/m, przy czym 1 S/m=10  m/ Ω mm ); 
      S – przekrój poprzeczny przewodu (przekrój części AFL), w mm . 

 
b) Reaktancja indukcyjna   
Reaktancję indukcją przewodu oblicza się ze wzoru: 

= = 2  
gdzie:  

 – pulsacja prądu, w rad/s ( = 2π ); 
 – indukcyjność jednostkowa linii, w H/km, którą wyznacza się na podstawie analizy pola 

magnetycznego w przestrzeni ograniczonej przewodami czynnymi.  
 

      Przy założeniu symetrii linii uzyskuje się następującą zależność: 

= 2 ln ś + 0,5 ∙ 10 [H/km] 
gdzie:  

ś  – średni odstęp między przewodami, w cm, 
     – promień przekroju przewodów, w cm, 

 – względna przenikalność magnetyczna materiału przewodu. 

15. Czy na podstawie metody obliczania trójfazowych sieci symetrycznych można rozpatrzyć obwód 
zastępczy jednofazowy? 

 Na podstawie metody obliczania trójfazowych sieci symetrycznych można również rozpatrzyć 
jednofazowy obwód zastępczy, składający się z jednego przewodu fazowego o określonej impedan-
cji i z fikcyjnego przewodu o impedancji równej zeru, stanowiącego węzeł odniesienia dla napięć 
fazowych.  

Potencjał tego przewodu wzdłuż jego długości jest równy zeru, co odpowiada sytuacji rzeczywi-
stej - przy symetrii obciążenia przez przewód neutralny (N) nie płynie żaden prąd. Jednofazowy 
obwód zastępczy przenosi moc równą 1/3 mocy obciążenia całkowitego. Schemat jednofazowego 
obwodu zastępczego przedstawia rysunek 5. 

 
Rys. 5. Schemat jednofazowego obwodu zastępczego 

Oznaczenia: N - fikcyjny przewód neutralny układu, Odb. - umyślony odbiornik pobierający  
1/3 część całkowitego obciążenia,  - napięcie fazowe względem punktu neutralnego. 

 

16. W jakich przypadkach wskazana jest symetryzacja linii trójfazowej i jak się ją wykonuje? 
      Liniami symetrycznymi pod względem magnetycznym są linie, których przewody ułożone są 
w wierzchołkach trójkąta równobocznego.  

W układach niesymetrycznych linii elektroenergetycznej o znacznej niesymetrii wskazana jest 
symetryzacja ze względu na różne spadki napięć. Dla uzyskania wymaganej symetrii linii elektroe-
nergetycznej stosuje się tzw. przeplatanie przewodów pokazane na rysunku 6. 
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Rys. 6. Przeplatanie przewodów linii trójfazowej 

      W tym celu linię dzieli się na podzielną przez 3 liczbę sekcji, natomiast trzy sekcje stanowią je-
den cykl splatania. W każdej sekcji przewód danej fazy prowadzi się w innym położeniu względem 
przewodów faz pozostałych, a całą linię uznaje się za symetryczną. 

17. Jak oblicza się średnie odległości między przewodami dla różnych układów linii napowietrznej? 
       Średnie odległości między przewodami ( ś ) dla różnych układów linii napowietrznej oblicza 
się z zależności ogólnej: 

- w układzie trójfazowym 

ś = ∙ ∙  
   gdzie bAB, bBC, bCA  są odległościami pomiędzy poszczcególnymi fazami. 
 
- dla symetrycznych układów przewodów (gdy przewody umieszczone sa w układzie trójkąta 

równoboczbego) 
ś  =  

- dla układu płaskiego przewodów 
ś = √2 ∙  

Dla linii dwutorowej z symetrycznie względem siebie rozmieszczonymi torami 

ś =
∙ ∙ ∙ ∙ ∙

∙ ∙  

 
Indukcyjność przewodów wiązkowych oblicza się ze wzoru: 

= 4,6 lg ś

0,779 ∙ 10  

gdzie  jest zastępczym promieniem przewodu określnym zależnością: 

= / ∙ ś
( )/  

przy czym:  
ś  – średni odstęp pomiędzy środkami geometrycznymi wiązek; 

r – rzeczywisty promień orzekroju przewodów;  należącego do wiązki. 
− liczba przewodóww wiązce; 

ś   - średni geometryczny odstęp przewodu wiazki od pozostałych przewodów  
         tej samej wiązki, który wynosi: 

 
gdzie:  , … − - odległości między kolejnymi przewodami wiązki. 
 
 Dla trójfazowych linii dwutorowych, przy założeniu symetrii fazowej linii dwutorowej obciążo-

nej symetrycznie, wyznacza się odrębnie ś  dla każdego toru, traktując je niezależnie. 
 Dla linii nieprzeplatanych o znacznej niesymetrii należy oddzielnie obliczyć średnią odległość 

dla poszczególnych przewodów.  

18. Czym charakteryzuje się susceptancja lnii elektroenergetycznej 
W linii napowietrznej występują pojemności wzajemne między przewodami oraz pojemności 

między przewodami a ziemią. Pojemność dla jednej fazy linii symetrycznej pojemnościowo jest 
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równa sumie pojemności cząstkowej tej fazy względem ziemi oraz potrójnej wartości pojemności 
cząstkowej wzajemnej, przy czym pojemności poszczególnych faz są w tym przypadku jednakowe. 

Susceptancja linii elektroenergetycznej wyrażona w S/km wynosi 
=   

gdzie: 
- susceptancja jednostkowa, w S/km; 
- jednostkowa pojemność robocza linii, w F/km.</p> 

19. Jak oblicza się pojemność jednostkową linii dwuprzewodowej? 
Pojemność jednostkową linii dwuprzewodowej oblicza się ze wzoru: 

= v  

gdzie: 
- ładunek elektryczny równomiernie rozłożony wzdłuż przewodu przypadający na jed-

nostkę długości, w C/m, 
v - różnica potencjałów na powierzchni dwóch przewodów, w V. 
 

Ponieważ w liniach napowietrznych pojemności doziemne sa znacznie mniejsze niż pojemności 
międzyprzewodowe, to można je pominąć. Stąd pojemność jednostkową dowolnego przewodu linii 
symetrycznej pojemnościowo, w F/km, oblicza się z przybliżonego wzoru: 

 

=
0,02415

lg ś
∙ 10  

gdzie: 
ś  – średni odstęp między przewodami, w cm, 
 – promień przekroju przewodów, w cm.  

 
Symetrię pojemnościową w układzie niesymetrycznym pojemnościowo można uzyskać również 

przez przeplatanie przewodów. Wartość jednostkowej pojemności roboczej przewodu linii dwuto-
rowej  mnoży się przez 2. Dla linii z przewodami wiązkowymi zamiast promienia rzeczywistego 
należy przyjąć wielkość zastępczą  określoną przy rozpatrywaniu indukcyjności.  

Wpływ przewodów jednego toru na przewody drugiego toru można całkowicie pominąć, bez 
względu na ich rozmieszczenie, przez zastosowanie odpowiedniego sposobu przepleceń przewo-
dów, np. wykonanie trzykrotnie większą częstość przepleceń w jednym torze linii niż w drugim. 

Pojemności jednostkowe kabli elektroenergetycznych zależą od ich budowy. Np.: pojemność 
jednostkowa kabli 1-żyłowych ekranowanych lub 3-żyłowych 3-powłokowych, w F/km, oblicza się 
ze wzoru:  

=
0,02415 ∙ Ɛ

lg
∙ 10  

gdzie:  jest promieniem wewnętrznym powłoki przewodzącej. 
 
Dla kabli 3-żyłowych z izolacją rdzeniową stosuje się zależność: 

=
0,02415 ∙ Ɛ

lg 3a ( − a )
( − a )

∙ 10  

gdzie: 
 – odstęp środka żyły od środka kabla, w cm, 
 – promień wewnętrzny powłoki metalowej, w cm, 

r -  promień żyły, w cm. 
Ɛ  – względna przenikalność dielektryczna materiału izolacyjnego. 
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20.  Co odzwierciedla konduktancja linii napowietrznej i na czym polega zjawisko ulotu? 
Konduktancja linii elektroenergetycznej napowietrznej odzwierciedla straty mocy czynnej po-

przecznej, czyli straty związane z upływem prądu przez izolację oraz straty związane ze zjawiskiem 
ulotu. 

Wartość prądu upływu w linii, płynącego przez izolację (np. przez izolatory linii) do ziemi, zale-
ży od długości linii. Największa upływność prądu występuje w krótkich liniach niskiego napięcia.  

Praktycznego znaczenia nie ma też upływność w liniach wyższych napięć, a zatem konduktancję 
związaną z upływnością prądu w izolacji linii można pominąć. Konduktancję linii należy uwzględnić 
wówczas, gdy występuje zjawisko ulotu. 

Zjawisko ulotu w liniach napowietrznych WN polega na upływie ładunków z przewodu, na sku-
tek wyładowania elektrycznego powstającego w powietrzu wokół przewodu. Zjawisko ulotu istnie-
je wówczas, gdy fazowe napięcie robocze linii  będzie większe od napięcia, przy którym występu-
je wyładowanie, tzw. napięcia krytycznego ( ) ulotu, wtedy  > . 

21. Jak wyznacza się straty mocy czynnej w liniach napowietrznych i kablowych? 
Straty mocy czynnej w liniach napowietrznych, związane z ulotem (∆  w kW/km), dla = 50 Hz  

i współczynniku zależnym od temperatury i ciśnienia, ktry w warunkach normalnych  = 1, wyzna-
cza się ze wzoru: 

= 0,18 ∙
ś

∙ ( − ) ∙ 10  

 - napięcie krytyczne (w kV) można wyznaczyć się na podstawie wzoru empirycznego 

= 48,9 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ lg ś  
przy czym: 

 - współczynnik zależny od stanu powierzchni przewodu, np.: przewody jednodrutowe: 
nowy  = 1, stary -  = 0,93 - 0,98, linka = 0,83 - 0,87, 

 - współczynnik zależny od warunków atmosferycznych, 
         pogoda sucha, słoneczna = 1,  pogoda deszczowa  = 0,8,  

ś  - średnia odległość między przewodami, w cm,  
- promień przewodu, w cm. 

 
Straty mocy czynnej w liniach kablowych, powstałe na skutek histerezy dielektrycznej kabli,  

w kW/km, oblicza się ze wzoru: 
∆ =  tgδ ∙ 10  

gdzie: 
 - napięcie fazowe linii, w V; 

- pojemność robocza kabla, w μF/km; 
tg  - współczynnik stratności dielektrycznej. 

22.  Jak wyznacza się konduktancję linii napowietrznej i kablowej? 
       Jeżeli znane są straty mocy czynnej spowodowane ulotem można obliczyć jednostkową konduk-
tancję linii napowietrznej, w S/km,, ze wzoru: 

=
Δ

∙ 10  

gdzie: 
∆P  - straty mocy czynnej spowodowane ulotem, w W/km; 

 - średnia wartość napięcia fazowego, w V; 
 

Jeżeli znane są straty mocy czynnej powstałe w skutek histerezy dielektrycznej kabli, można ob-
liczyć jednostkową konduktancję linii kablowej, w S/km,, ze wzoru: 



13 
 

=
Δ

∙ 10  

gdzie:  
− napięcie fazowe linii, w kV; 

− pojemność robocza kabla, w μF/km; 
tg − współczynnik stratności dielektrycznej. 

23. Jakie są podstawowe cele sterowania w systemie elektroenergetycznym? 
       System elektroenergetyczny jest złożonym i rozległym terytorialnie obiektem sterowania, które 
polega na celowym oddziaływaniu na elementy, grupy i zbiory w całym systemie, dla osiągnięcia 
określonych celów. 

Podstawowe cele sterowania w systemie elektroenergetycznym są następujące: 
- cel techniczny - polegający na utrzymaniu określonych zmiennych stanu w żądanych przedzia-

łach, np. częstotliwości, poziomów napięcia, dopuszczalnych prądów i mocy, 
- cel ekonomiczny - polegający na optymalizacji zbioru zmiennych stanu, zmierzający do mini-

malizacji kosztów, np. rozdział mocy czynnej i biernej zgodnie z kryteriami ekonomicznymi, 
sterowanie usługami systemowymi na podstawie przetargów, sterowanie mocą wymiany z są-
siednimi systemami, 

      - bezpieczeństwo pracy systemu, to sterowanie poprawiające stabilność systemu, np. przez sa   
moczynne odciążenie w stanach awaryjnych. 

24. Czym jest moc obciążenia sytemu elektroenergetycznego i jak się ją klasyfikuje? 
Moc obciążenia systemu elektroenergetycznego jest zapotrzebowaną mocą czynną pobieraną 

przez wszystkie odbiorniki energii elektrycznej przyłączone do sieci elektroenergetycznej.  
Pomijając straty mocy czynnej można stwierdzić, że w stanie ustalonym moc obciążenia systemu 

jest sumą mocy pobieranej z zacisków generatorów pracujących w danej chwili w systemie elek-
troenergetycznym. 

Moc obciążenia w systemie elektroenergetycznym klasyfikuje się jako: 
- zmiany wynikające z przebiegu krzywych dobowej zmienności obciążenia; zmiany te mogą do-

chodzić nawet do 50% mocy szczytowej obciążenia danej doby, 
- zmiany mocy obciążenia o niedużej wartości (ok. 5% mocy obciążenia) i krótkim czasie trwa-

nia związane najczęściej z włączaniem lub wyłączaniem różnego rodzaju odbiorników, 
- przypadkowe duże zmiany mocy obciążenia związane z nagłymi stanami awaryjnymi np. awa-

ryjnym wyłączeniem części systemu z dużą grupą odbiorów, 
- niewielkie zmiany mocy o oscylacyjnym charakterze związane z przerywaną pracą odbiorni-

ków... 

25. Czym jest moc wytwarzana i od czego zależą jej zmiany w systemie elektroenergetycznym? 
Moc wytwarzana  jest to moc mechaniczna na wale turbiny zespołu wytwórczego. Pomijając 

straty mocy czynnej można założyć, że w stanach ustalonych moc wytwarzana  jest równa mocy 
mierzonej na zaciskach generatora . Moc wytwarzana w systemie elektroenergetycznym jest 
więc sumą mocy wytwarzanych przez poszczególne bloki energetyczne pracujące w danej chwili w 
systemie. Zmiany mocy wytwarzanej w systemie zależą od zdolności regulacyjnych i parametrów 
poszczególnych rodzajów bloków wytwórczych, np.:  

- w turbozespołach parowych szybkie zmiany mocy wytwarzanej, ze względu na ograniczenia 
technologiczne, są ograniczone do przedziału nieprzekraczającego ± 5% znamionowej mocy 
bloku. Dalsze zmiany mocy wytwarzanej przekraczające tzw. pasmo szybkiej regulacji mogą 
być dokonywane z prędkością zależną od stanu ruchowego turbiny;  

- w hydrozespołach zmiany mocy wytwarzanej mogą zachodzić z dużo większą prędkością w ca-
łym zakresie mocy znamionowej zespołu wytwórczego. 

W pracy systemu elektroenergetycznego należy liczyć się ze zmianami mocy wytwarzanej, zwią-
zanymi z awaryjnym wyłączaniem poszczególnych bloków, a niekiedy całych elektrowni. 
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26. Jak znaczącym parametrem systemu elektroenergetycznego jest częstotliwość? 
Częstotliwość jest jednym z podstawowych parametrów systemu elektroenergetycznego. War-

tość częstotliwości jest jednakowa w każdym punkcie systemu elektroenergetycznego oraz połą-
czonych ze sobą systemów europejskich i zależy od bilansu mocy czynnej.  

W systemie elektroenergetycznym, przy pominięciu strat, w stanie ustalonym moc wytwarzana 
pracujących generatorów jest równa sumie mocy pobieranych z tego systemu. Częstotliwość w sys-
temie wynosi wówczas 50 Hz. 

Utrzymanie częstotliwości o tej wartości wymaga istnienia w SEE dyspozycyjnej mocy czynnej, 
pokrywającej potrzeby zmieniających się obciążeń i strat mocy w sieciach przesyłowo-rozdzielczych. 

Naruszenie opisanego powyżej stanu równowagi, np. przez zmianę mocy odbiorów, czy przez 
zmianę mocy wytwarzanej, spowoduje zmianę częstotliwości i prędkości wirowania wszystkich 
maszyn obrotowych pracujących w danej chwili w systemie elektroenergetycznym.  

27. Jakie mogą być skutki obniżenia lub podwyższenia częstotliwości w pracy systemu elektroener-
getycznego? 

Praca systemu elektroenergetycznego ze zmieniającą się częstotliwością, może być z różnych 
względów szkodliwa i niedopuszczalna. 

a) Skutki obniżenia częstotliwości: 
- przy spadku częstotliwości poniżej 49,5 Hz, niektóre pierścienie łopatek turbiny zaczynają 

drgać, co może wpływać na zmęczenie materiałów, a nawet doprowadzić do ich zniszczenia, 
- przy spadku częstotliwości poniżej 49,0 Hz, następuje całkowite otwarcie dopływu pary 

do turbiny, a jej obciążenie osiąga znamionową wartość; 
b) Skutki podwyższenia częstotliwości: 

- w wyniku wzrostu częstotliwości rosną straty w żelazie i przegrzewają się wszystkie ob-
wody magnetyczne silników i transformatorów, 

- wzrost częstotliwości zwiększa niekorzystnie prędkość obrotową agregatów prądotwór-
czych u odbiorców, naruszając wymogi technologiczne produkcji, 

- wszelkiego rodzaju odbiorniki oporowe pracujące przy zwiększonej częstotliwości, ulegają 
przedwczesnemu zużyciu.  Poza tym zmiany częstotliwości mają istotny wpływ na wymia-
nę mocy pomiędzy systemami. 

28. Na czym polega regulacja napięcia w systemie elektroenergetycznym? 
Dobór i utrzymanie właściwych wartości napięć ma istotne znaczenie dla wszystkich elementów 

systemu elektroenergetycznego. Poziomy napięć w węzłach systemu elektroenergetycznego zwią-
zane są ze stratami napięcia na drodze przepływu prądu i zmieniają się:  

- w stanach normalnych wskutek nagłych zmian obciążenia, 
- w stanach zakłóceniowych w sieciach oraz 
- w skutek rozpływu mocy biernej. 

Poziomy napięć w węzłach sytemu elektroenergetycznego muszą spełniać wymagania dotyczące 
nieprzekraczania dopuszczalnego pasma zmienności, a także ograniczenia generacji mocy biernej. 

Granice pasma zmienności są określone maksymalnym dopuszczalnym napięciem ze względu na 
poziom izolacji oraz zakresu zmian przekładni transformatorów sprzęgających sieci o różnych na-
pięciach znamionowych.  

Zasadniczy wpływ na poziomy napięć w systemie elektroenergetycznym ma moc bierna, ze 
względu na znaczną przewagę reaktancji nad rezystancją w sieci. 

Utrzymanie dopuszczalnych wartości napięć w systemie elektroenergetycznym ma istotne zna-
czenie w węzłach odbiorców energii elektrycznej, a także dla urządzeń elektrycznych pracujących 
w systemie. 

Regulacja napięcia odbywa się zarówno w stanach normalnych, jak i zakłóceniowych, w sieciach 
wszystkich poziomów napięć występujących w strukturze funkcjonalnej systemu elektroenerge-
tycznego, tj. w sieciach przesyłowych najwyższych napięć (NN), sieciach rozdzielczych WN i SN,  
a także w sieciach niskiego napięcia (nn).  
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29. Co jest  zasadniczym celem regulacji poziomów napięć w systemie elektroenergetycznym? 
 Zasadniczym celem regulacji poziomów napięć w systemie elektroenergetycznym jest: 

1) W stanach normalnych - zapewnienie właściwych poziomów napięć przy zmieniającym się 
obciążeniu odbiorców, a w szczególności: 
a) Utrzymanie gwarantowanych poziomów napięć w węzłach zasilania odbiorców energii 

elektrycznej i nieprzekraczanie dopuszczalnego pasma zmienności; 
b) Zapewnienie właściwych warunków eksploatacji urządzeń wytwórczych, przesyłowych  

i rozdzielczych; 
c) Zmniejszenie strat sieciowych; 

2) W stanach zakłóceniowych - łagodzenie przebiegu i skutków zakłócenia, a w szczególności: 
a) Zmniejszenie nagłych obniżeń napięcia (zapadów) w trakcie wystąpienia zwarcia w sieci; 
b) Ograniczenie przepięć po nagłym zrzucie obciążenia lub wyłączenia zwarcia;  
c) Tłumienie kołysań wirników generatorów synchronicznych oraz towarzyszących im ko 

łysań mocy oraz oscylacji napięć po wystąpieniu zwarć w sieci przesyłowej łączącej elek-
trownie; 

   d) Przeciwdziałanie powstawaniu zjawiska lawiny napięcia spowodowanej nadmiernym 
        wzrostem poboru mocy biernej przez silniki asynchroniczne u odbiorcy przemysłowego 

przy obniżonej wartości napięcia w węźle zasilającym odbiorcę; 
    3)  Zmniejszanie strat zwarciowych; 
    4) Minimalizacja kosztów przesyłania energii elektrycznej. 

30. Na czym polega bezpośrednia regulacja napięcia w systemie elektroenergetycznym? 
Bezpośrednia regulacja napięcia w systemie elektroenergetycznym polega: 
a) w generatorach synchronicznych wyposażonych w regulatory napięcia współpracujące z 

układem wzbudzenia maszyny – na zmianie prądu wzbudzenia generatora. Regulator zapew-
nia utrzymywanie zadanej wartości napięcia na zaciskach generatora; 

b) w transformatorach regulacyjnych - na zmianie przekładni transformatora poprzez zmianę 
czynnej liczby zwojów w jednym z uzwojeń transformatora. Zmiana przekładni wpływa na 
zmianę długości wektora napięcia. Ten rodzaj regulacji określa się mianem "regulacji 
wzdłużnej". Regulacja ta nie zmienia bilansu mocy biernej w układzie, ale poprzez zmianę po-
ziomów napięcia w poszczególnych węzłach sieci, wpływa na zmianę rozpływu mocy. 

31. Jakie wyróżnia się sposoby regulacji napięcia przez zmianę impedancji sieci? 
Zmiana impedancji sieci wpływa na zmianę spadków napięć i tym samym na zmianę napięcia 

w węzłach sieci elektroenergetcznej. 
Wyróżnia się dwa sposoby regulacji napięcia przez zmianę impedancji sieci:  
1) Poprzez zmianę konfiguracji sieci – ten sposób regulacji napięcia polega na włączaniu ele-

mentów równoległych, np. linii lub transformatorów, przy dużym obciążeniu i ich wyłącza-
niu, gdy obciążenie jest małe. Głównym celem zmiany konfiguracji sieci jest dostosowanie 
mocy znamionowej elementów do aktualnego obciążenia, a w następstwie, oprócz zmiany 
napięcia, zmniejszenie całkowitych strat mocy czynnej w sieci; 

2) Przez zastosowanie kondensatorów szeregowych – ten sposób regulacji napięcia polega na 
zastosowaniu baterii kondensatorów szeregowych (Rys. 7).  
Strata napięcia na kondensatorze zmniejsza stratę napięcia na reaktancji indukcyjnej linii, co 
z kolei powoduje zmniejszenie całkowitego spadku napięcia w. Moc baterii kondensatorów 
można zmieniać, poprzez włączanie i wyłączanie kolejnych jej stopni. W ten sposób można 
wpływać na stopień kompensacji reaktancji linii, w zależności od obciążenia. 

 
Rys. 7. Regulacja napięcia przez zmianę impedancji sieci  
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32. Jakie rodzaje regulacji mocy biernej obejmuje regulacja częstotliwości i mocy czynnej  po stronie 
wytwarzania? 

Regulacja częstotliwości i mocy czynnej po stronie wytwarzania obejmuje następujące rodzaje 
regulacji mocy biernej: 

- regulacja pierwotna - realizowana jest przez regulatory napięcia generatorów. Polega na szyb-
kiej zmianie wzbudzenia generatorów przy zmianie napięcia na ich zaciskach, 

- regulacja wtórna napięcia - koordynuje działanie urządzeń regulacyjnych napięć i mocy biernej 
w określonym obszarze systemu celem utrzymania wymaganego poziomu napięcia, 

- regulacja trójna napięcia - polega na procesie optymalizacji przebiegającym z użyciem obliczeń 
opartych na pomiarach czasu rzeczywistego, którego celem jest zmodyfikowanie nastaw urzą-
dzeń wpływających na rozkład mocy biernej (np. regulatory bloków wytwórczych, regulatory 
przełączników zaczepów transformatorów oraz urządzenia kompensujące). 

Regulacja częstotliwości i mocy po stronie wytwarzania wymaga wyposażenia jednostek wytwór-
czych w odpowiednie układy regulacyjne oraz posiadania odpowiedniej rezerwy mocy.  

33. Na czym polega regulacja pierwotna mocy czynnej jednostki wytwórczej? 
Regulacja pierwotna mocy czynnej jednostki wytwórczej realizowana jest za pomocą indywidu-

alnego regulatora prędkości obrotowej generatora w funkcji częstotliwości sieci i w zależności od 
jego nastawienia. 

 
Rys. 8. Regulacja pierwotna mocy czynnej jednostki wytwórczej 

Każdy blok energetyczny (generator i turbina) wyposażony jest w regulator prędkości obrotowej 
turbiny. W czasie pracy regulator oddziałuje na dopływ pary lub wody do turbiny, a w następstwie na 
zmianę mocy czynnej generatora. Moc generowana Pg wynika z mocy odbieranej,  punkt równowagi 
„a” jest osiągnięty przy częstotliwości fn (Rys. 8). 

Jak wynika z charakterystyki = f ( ) wzrostowi mocy odbioru odpowiada przesunięcie w górę 
charakterystyki odbioru, co spowoduje przyhamowanie wirnika generatora i zadziałanie regulatora 
prędkości obrotowej. Z kolei, na skutek zwiększenia dopływu czynnika energetycznego do turbiny 
następuje zwiększenie mocy generowanej. Ustala się nowy punkt równowagi „b” przy mocy  i 
częstotliwości (Rys. 8). 

Przebieg regulacji pierwotnej można podzielić na dwie fazy (Rys. 8): 
- pierwszą – kiedy działanie regulacji pierwotnej jeszcze nie zdążyło się rozpocząć z uwagi na 

bezwładność układów (  = 0-5 s), 
- drugą – przy właściwym oddziaływaniu regulacji pierwotnej (  ≤ 30 s). 
W pierwszej fazie częstotliwość spada liniowo z szybkością zależną od zmiany mocy w stosunku 

do mocy wirującej maszyn w systemie przed zaburzeniem (przedział Δ  na rysunku 10).  
W drugiej fazie przedział (Δ ) zaczyna się zwiększać, aż do ustalenia się wartości stałej mniej-

szej od . 
Wynikiem regulacji pierwotnej jest przywrócenie równowagi pomiędzy mocą zapotrzebowaną 

a wytwarzaną, ale przy częstotliwości mniejszej niż przed zaburzeniem.  
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Możliwości regulacyjne zależą od nachylenia charakterystyki częstotliwościowej generatora 
i wartości mocy generowanej przed zaburzeniem. Współczynnik nachylenia ( ) charakterystyki 
częstotliwościowej określony jest zależnością 

=
Δ

:
Δ

 

34. Na czym polega regulacja pierwotna i wtórna mocy czynnej i częstotliwości? 
Regulacja pierwotna powoduje zmianę punktu pracy na charakterystyce częstotliwościowej, co 

wiąże się ze zmianą częstotliwości. Utrzymanie stałej wartości częstotliwości wymaga przesunięcia 
w prawo charakterystyki mocy generowanej (Rys. 9). co jest zadaniem regulacji wtórnej. 

 
Rys. 9. Regulacja pierwotna i wtórna 

Regulacja mocy i częstotliwości w systemie elektroenergetycznym za pomocą skoordynowanego 
oddziaływania na indywidualne regulatory wybranych jednostek wytwórczych przez układ auto-
matycznej regulacji częstotliwości i mocy (ARCM) nazywa się regulacją wtórną. 

W efekcie działania regulacji wtórnej następuje dalszy wzrost mocy generowanej do wartości   
i ustalenie nowego punktu równowagi c przy częstotliwości (Rys. 9).  

 
Rys. 10. Zmiana częstotliwości przy regulacji pierwotnej i wtórnej 

Regulacja wtórna sprowadza częstotliwość do poziomu wartości zadanych przed zaburzeniem. 
Działanie regulacji wtórnej powinno się rozpocząć po zadziałaniu regulacji pierwotnej, najpóźniej 
w chwili t = 30 s po wystąpieniu zaburzenia i zakończyć przed upływem 15 min. Regulacja wtórna 
w SEE jest realizowana przez wybrane bloki elektrowni cieplnych i wybrane hydrozespoły elektrowni 
wodnych reagujących na sygnały zadawane przez regulator centralny ARCM. 

W miarę jak działa regulacja wtórna (przedział Δ na rysunku 10), systemowe odchylenie regu-
lacji zdąża do zera. 
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35. Na czym polega regulacja trójna oraz samoczynne częstotliwościowe odciążenie sieci w systemie 
elektroenergetycznym? 

Po zakończeniu regulacji pierwotnej i wtórnej, kiedy częstotliwość powraca do swej początko-
wej znamionowej wartości =  - rozpoczyna się działanie godzinowej regulacji trójnej. Jej zada-
niem jest odtworzenie określonej wartości rezerwy mocy regulacyjnej.  

Regulacja trójna polega na zmianie punktów pracy na charakterystykach generatorów (zmiana 
mocy bazowej, wokół której działa regulacja pierwotna i wtórna) oraz włączaniu lub wyłączaniu 
hydrozespołów elektrowni wodnych pracujących w układzie regulacyjno-interwencyjnym i stero-
wanych zdalnie z krajowej dyspozycji mocy. 

Utrzymanie właściwej częstotliwości wymaga istnienia odpowiedniej rezerwy mocy czynnej.  
W przypadku znacznego deficytu mocy czynnej i związanego z tym obniżania się częstotliwości 

w systemie wykorzystuje się – oprócz regulacji po stronie wytwarzania – samoczynne częstotliwo-
ściowe odciążanie (SCO) sieci, polegające na stopniowym wyłączaniu wybranych odbiorów przy ob-
niżeniu się częstotliwości poniżej zadanych wartości. 

36. Za pomocą jakich urządzeń i dodatkowych źródeł mocy biernej reguluje się moc bierną w sieci 
elektroenergetycznej? 

 Zmiana rozpływu mocy biernych powoduje zmianę spadków napięcia w sieci elektroenergetycz-
nej, a tym samym zmienia wartości napięć w jej węzłach. Regulacji mocy biernej dokonuje się za po-
mocą generatorów synchronicznych, a także dodatkowych źródeł mocy biernej, np.: 

- baterii kondensatorów równoległych w sieciach rozdzielczych, 
- dławików równoległych w sieciach przesyłowych, 
- urządzeń energoelektronicznych, np. statycznych kompensatorów SVC, czy statycznych kom-

pensatorów synchronicznych STATCOM (w sieciach przesyłowych i rozdzielczych). 

37. Jakie funkcje realizują w sieciach elektroenergetycznych kompensatory statyczne? 
 Kompensatory statyczne jako układy zawierające kondensatory i/lub dławiki sterowane tyry-

storowo, realizują w sieciach elektroenergetycznych funkcje polegające na: 
- stabilizacji napięcia w węzłach sieci, 
- kompensacji mocy biernej, 
- kompensacji składowej przeciwnej napięć i prądów, czyli symetryzacji. 

Włącza się je do węzłów sieci elektroenergetycznej równolegle do odbiorów; stanowią więc re-
gulowaną susceptancję, której wartość zmienia się w sposób płynny w granicach wyznaczonych 
mocą kondensatorów i dławików. Ze względu na zdolność do szybkiej (nadążnej) zmiany mocy 
biernej, układy te stosuje się w przypadku konieczności kompensacji szybkich zmian napięcia.  

38. Jak dzieli się i oblicza starty mocy w elementach sieci elektroenergetycznych? 
  W procesie dostawy energii elektrycznej straty mocy i energii występujące w elementach sieci 

elektroenergetycznych dzieli się na: 
- straty obciążeniowe (podłużne) - zależne od obciążenia elementu sieciowego, 
- straty jałowe (poprzeczne) - praktycznie niezależne od obciążenia. 

Wypadkowe straty mocy czynnej elementów sieci elektroenergetycznej ∆ , które są sumą strat 
obciążeniowych mocy czynnej ∆ oraz strat jałowych mocy czynnej ∆ , wyznacza się następująco: 

1) Straty obciążeniowe 
Straty mocy występujące przy obciążeniu zmiennym i przy prądzie maksymalnym wyznacza 

się ze wzoru: 
∆ = 3 ∙  

Straty mocy biernej ΔQ występujące na reaktancji X przewodu oblicza się ze wzoru: 
∆Q = 3 ∙  

gdzie  jest wartością skuteczną natężenia prądu, w A. 
 
 



19 
 

Straty obciążeniowe wyznacza się ze wzoru: 

Δ = 3 = 3
√3

= =
 +

 

gdzie: 
, ,  - odpowiednio moc pozorna, w VA, moc czynna, w W  i moc bierna, w var, przesyłana 

przez dany element sieciowy; 
- wartość skuteczna natężenia prądu w danym elemencie sieciowym, w A; 
 - rezystancja podłużna elementu sieciowego, w Ω; 
- napięcie międzyfazowe, w V. 

2) Straty jałowe mocy czynnej dla elementów sieci elektroenergetycznych, dla których w sche-
matach zastępczych uwzględnia się konduktancję , np. dla linii napowietrznych o napięciu 
znamionowym  > 30 kV i linii kablowych o napięciu znamionowym  > 20 kV, transfor-
matorów oraz kondensatorów równoległych, oblicza się ze wzoru: 

 
∆ =  

gdzie: 
- konduktancja poprzeczna elementu sieciowego, w S; 
- napięcie międzyfazowe, w V. 

W praktyce przyjmuje się, że straty jałowe są stałe.  

39. Jak oblicza się straty energii w systemie elektroenergetycznym? 
 Straty energii (Δ ) w systemie elektroenergetycznym, które są sumą jałowych strat energii 

czynnej (Δ ) i obciążeniowych strat energii czynnej (Δ ), oblicza się ze wzoru: 

Δ = Δ dt = [Δ + Δ ] dt = Δ + Δ  

      gdzie: 
∆ - chwilowe straty mocy czynnej, w W; 

 - czas obliczeniowy, czyli czas, dla którego wyznacza się straty energii, w s; 
∆ = ∆ ∙ - straty energii czynnej, przy założeniu Δ = const. (  - czas pracy urządzenia); 
∆A - obciążeniowe straty energii czynnej, które można obliczyć ze wzoru: 

Δ = Δ dt 

przy czym moc chwilową strat obciążeniowych można wyrazić jako: 

Δ = Δ = Δ =  

gdzie; 
∆  - straty obciążeniowe przy szczytowym (maksymalnym) obciążeniu, w W; 

 - największe obciążenie mocą pozorną w okresie rozliczeniowym , w VA; 
 - obciążenie mocą pozorną w chwili , w VA; 
 - największe natężenie prądu w okresie rozliczeniowym , w A; 
 - natężenie prądu w chwili , w A; 

 - chwilowy stopień obciążenia mocą pozorną. 
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40. Jak można wyrazić straty mocy czynnej związane z rezystancją przewodu w układzie trójfazo-
wym, przy stałym obciążeniu przewodu?  

Straty mocy czynnej związane z rezystancją przewodu w układzie trójfazowym, przy stałym ob-
ciążeniu przewodu, można wyrazić przy użyciu wzoru: 

 
∆ = 3 ∙  

gdzie: 
 - jest prądem płynącym przez przewód, w A; 
– jest rezystancją tego przewodu, w Ω, przy czym dla temperatury  ≤ 300 C: 

 
= [1 + ( − 20)] 

gdzie:   
 - rezystancja toru w temperaturze 20 C, w Ω; 

α - temperaturowy współczynnik wzrostu rezystywności materiału. 
  Ogólną zależność można zapisać w postaci 

= d  

gdzie: 
 - gęstość prądu, w A/mm ;    - rezystywność materiału przewodzącego, w Ωm; 
- objętość elementu przewodzącego, w . 

Przy obliczaniu rezystancji przewodu przy prądzie przemiennym należy uwzględnić również 
współczynnik wypierania . 

~ =  ∙ _ 
gdzie: 

~, _ - rezystancja odpowiednio przy prądzie przemiennym i stałym, w Ω; 
 - współczynnik wypierania określony wzorem = ∙ ,  

przy czym: 
- współczynnik naskórkowości (  > 1). Wartość współczynnika naskórkowości zależy od 
częstotliwości prądu, rezystancji rozpatrywanego przewodnika i kształtu przekroju prze-
wodnika; zawiera się praktycznie od 1,1 do 1,2, 

- współczynnik zbliżenia (  > 0) - efekt zbliżenia jest wywołany wpływem sąsiednich pól 
magnetycznych przewodów. 

41.  Jakie definicje i dopuszczalne wartości parametrów jakościowych określają jakość energii elek-
trycznej w systemie elektroenergetycznym? 

 Jakość energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym określają następujące definicje i 
dopuszczalne wartości parametrów jakościowych:  
1) Odchylenie częstotliwości 

System elektroenergetyczny charakteryzuje stałą częstotliwością, której znamionowa wartość 
wynosi 50 Hz. Zachodzące zmiany częstotliwości są efektem zmiany mocy czynnej odbiorów. Od-
chylenie częstotliwości definiuje się jako względną różnicę częstotliwości pomierzonej i uśrednio-
nej w przedziale pomiarowym ( ) w stosunku do jej wartości znamionowej : 

Δ % =
−

∙ 100% 

2) Odchylenie napięcia 
Spadki napięcia występujące w rozległej sieci elektroenergetycznej powodują, że liczba napięć w 

węzłach jako zmiennych stanu, może być duża. Sterowanie tymi napięciami zapewnia ich zmien-
ność (np. w określonym przedziale ± 10%). 
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Wartość skuteczna napięcia w węzłach sieci zmienia się w następstwie zmian obciążenia i wynika-
jącej z nich zmiany spadków napięcia w gałęziach sieci elektroenergetycznych. Odchylenie napięcia 
jest względną różnicą wartości skutecznej napięcia, pomierzonej i uśrednionej w przedziale pomia-
rowym ( ) do wartości tzw. napięcia deklarowanego (  - zwykle jest to napięcie znamionowe).  

% =
−

∙ 100% 

gdzie: 
 - uśredniona w przedziale pomiarowym wartość skuteczna napięcia zasilającego (fazowe-

go bądź międzyprzewodowego), w V; 
 - napięcie deklarowane w złączu sieci elektroenergetycznej, w V. 

      W sieci prądu przemiennego jest możliwe częściowe uniezależnienie poziomów napięcia od prze-
pływu mocy czynnej dzięki odpowiedniej generacji i sterowaniu przepływu mocy biernej. 
3) Harmoniczne napięcia 

Przyczyną zniekształcenia idealnej krzywej napięcia, w której występuje tylko harmoniczna 
podstawowa o częstotliwości 50 Hz, są odbiorniki nieliniowe, np. transformatory, świetlówki, urzą-
dzenia przekształtnikowe. Odbiorniki te pobierają prądy odkształcone zawierające wyższe harmo-
niczne, które płynąc przez sieć elektroenergetyczną powodują pojawianie się spadków napięcia od 
tych harmonicznych i w efekcie zniekształcenie napięcia w węzłach sieci.  

Względna wartość h-tej harmonicznej napięcia, uśredniona w przedziale pomiarowym ( ( )), 
odnosi się do harmonicznej podstawowej napięcia deklarowanego: 

% = ( ) ∙ 100% 

4) Współczynnik odkształcenia 
Przez współczynnik odkształcenia wyższymi harmonicznymi napięcia zasilającego THD należy ro-

zumieć współczynnik określający łącznie wyższe harmoniczne napięcia (U(h),) obliczany według wzoru: 

THD% = ( )  

gdzie: 
THD - współczynnik odkształcenia harmonicznymi napięcia zasilającego; 

 - uśredniona w przedziale pomiarowym wartość skuteczna napięcia h-tej harmonicznej  
(h = 1, ..., 40). w V; 

- uśredniona w przedziale pomiarowym wartość skuteczna harmonicznej podstawowej  n 
napięcia zasilającego, w V;  

ℎ - rząd wyższej harmonicznej. 
5) Współczynnik asymetrii napięcia 

Stan asymetrii w układzie trójfazowym występuje wówczas, gdy wartości skuteczne napięć fa-
zowych są różne lub/i kąty przesunięć między nimi różnią się od 120o. Przyczyną asymetrii jest 
praca niesymetrycznych obciążeń, przede wszystkim w sieciach niskiego i średniego napięcia. 

Miarą asymetrii jest współczynnik asymetrii (odniesiony do pierwszej harmonicznej), obliczany 
jako iloraz składowej przeciwnej napięcia ( ) do składowej zgodnej ( ), pomierzonej i uśred-
nionej w przedziale pomiarowym: 

% = ( )

( )
∙ 100% 

przy czym: 
( )  - wartość skuteczna składowej zgodnej harmonicznej podstawowej napięcia zasilającego; 
( ) - wartość skuteczna składowej przeciwnej harmonicznej podstawowej napięcia zasilającego. 
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6) Długookresowa uciążliwość migotania światła 
Migotanie światła można zdefiniować jako wrażenie niestabilności postrzegania wzrokowego, 

spowodowane zmianą strumienia świetlnego źródeł światła. Główną przyczyną zjawiska migotania 
są wahania napięcia, czyli gwałtowne, powtarzające się zmiany wartości skutecznej napięcia, spo-
wodowane pracą odbiorników energii elektrycznej takich jak: piece łukowe, spawarki, urządzenia 
walcownicze, charakteryzujących się szybkozmiennym obciążeniem. Migotanie światła jest efektem 
przenoszenia się wahań do sieci odbiorczej niskiego napięcia. 

Wskaźnik długookresowego migotania światła ( ) został obliczony na podstawie sekwencji 
12 kolejnych wartości wskaźników krótkookresowego migotania światła , (mierzonych przez 
10 minut) występujących w okresie 2 godzin, według wzoru 

= 12  

gdzie , - wskaźnik krótkookresowego migotania światła.  
 

1 . 2 .  S i e c i  e l ek tr o en e r g et yc z n e  

42. Czym jest sieć elektroenergetyczna i co zalicza się do jej podstawowych elementów? 
Sieć elektroenergetyczna jest zespołem współpracujących ze sobą elementów, do których zali-

cza się:  
1) linie napowietrzne i kablowe; 
2) stacje transformatorowo-rozdzielcze i rozdzielcze; 
3) łączniki, dławiki , kondensatory oraz urządzenia pomocnicze, 

              przeznaczonych do przesyłu energii elektrycznej z elektrowni do dużych węzłów 
              odbiorczych i rozdziału pomiędzy odbiorców. 
     Sieć elektroenergetyczna powinna spełniać podstawowe wymagania dotyczące jakości dostar-
czanej energii elektrycznej i niezawodności zasilania odbiorców. a także dawać się łatwo przysto-
sowywać do zasilania nowych odbiorców i wzrastających obciążeń sieci oraz zapewniać bezpie-
czeństwo elektryczne obsłudze i użytkownikom. 

43. Jak klasyfikuje się sieci elektroenergetyczne ze względu na funkcje spełniane w procesie dostawy 
i rozdziału energii elektrycznej? 

Ze względu na funkcje spełniane w procesie dostawy i rozdziału energii elektrycznej sieci elek-
troenergetyczne dzieli się na: 

2.1. Sieci przesyłowe - stanowiące zbiór linii przesyłowych najwyższych napięć (220 i 400 kV) 
prądu przemiennego i 450 kV prądu stałego oraz stacji transformatorowo-rozdzielczych 
(400/110 kV i 220/110 kV) przeznaczonych do przesyłu energii elektrycznej z węzłów wy-
twórczych do węzłów  odbiorczych po terenie kraji,  a także do realizacji powiązań transgra-
nicznych z systemami elektroenergetycznymi sąsiednich krajów; 

2.2. Sieci przesyłowo-rozdzielcze 110 kV – spełniają ważne funkcje w systemie elektroenerge-
tycznym, przeznaczone głównie do:  

- zasilania sieci rozdzielczych średniego napięcia (SN). 
- zasilania odbiorców końcowych przyłączonych do sieci, 
- wyprowadzenia mocy z lokalnych elektrowni i elektrociepłowni o parametrach elek-

trycznych kwalifikujących do połączenia ich z systemem elektroenergetycznym, 
- pełnienia funkcji sieci przesyłowych w niektórych obszarach (np. na terenach górskich). 

        Sieci elektroenergetyczne rozdzielcze ≤ 110 kV dzieli się na: 
        a) Sieci średniego napięcia (SN) - służą do przyłączenia źródeł wytwórczych, zasilania 
            sieci niskiego napięcia poprzez transformację SN/nn oraz zakładów przemysłowych; 
          b) Sieci niskiego napięcia (nn) - przeznaczone głównie do dystrybucji energii elektrycznej   

do odbiorców końcowych, liniami napowietrznymi lub kablowymi. 
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44. Jak można rozpatrywać strukturę sieci tworzącej system elektroenergetyczny pod względem 
funkcjonalnym? 

Strukturę sieci tworzącej system elektroenergetyczny można rozpatrywać pod względem funk-
cjonalnym jako: 

- sieć otwartą (promieniową, magistralną), w której przepływy energii zależą przede wszyst-
kim od poboru energii elektrycznej przez odbiorców. Są to sieci rozdzielcze średniego napię-
cia (SN) o strukturze promieniowej i magistralnej. W takich sieciach nie ma oczek, a z węzła 
do węzła prowadzi tylko jedna droga. 

- sieć zamkniętą (pętlicową, oczkową), łączącą punkty zasilania sieci z punktami wyjścia z sie-
ci, w której przepływy energii elektrycznej zależą od rozłożenia wytwarzania na jednostki 
wytwórcze. Sieć zamknięta ma za zadanie zapewnić zasilanie odbiorców końcowych lub sieci 
otwartych niższego poziomu napięciowego w SEE na warunkach standardowych, niezależnie 
od odległości od źródeł wytwórczych. W sieci zamkniętej jest możliwość zasilania każdego 
odbiorcy, co najmniej z dwóch niezależnych źródeł. 

45. Gdzie są stosowane i jakie rozróżnia się rodzaje sieci otwartych promieniowych?  
Sieci otwarte promieniowe (Rys. 11) stosowane są w sieciach przemysłowych średniego i ni-

skiego napięcia oraz w sieciach wiejskich i instalacjach wewnętrznych niskiego napięcia.  

 
Rys 11. Rodzaje sieci promieniowych 

a) prosty układ promieniowy nierezerwowany zasilający jeden odbiornik, 
b) układ dwupromieniowy rezerwowany, c) układ promieniowy typu drzewo. 

Ze względu na pewność zasilania rozróżnia się sieci rezerwowane i nierezerwowane (Rys.11 
ab). Ważną odmianą są linie promieniowe rozgałęzione, stosowane jako struktury przejściowe sieci 
rozdzielczych rejonowych średniego napięcia (SN). 

46. Jakie rozróżnia się i gdzie stosuje się układy magistralne sieci elektroenergetycznych?  
Rozróżnia układy magistralne nierezerwowane lub rezerwowane sieci(Rys. 12).  
Układy magistralne stosuje się w sieciach przemysłowych i instalacjach wnętrzowych niskiego 

napięcia, w sieciach miejskich średniego napięcia (SN) oraz w centrach dużych aglomeracji miej-
skich (linie dwumagistralne).  
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Rys 12. Układy magistralne 

a) nierezerwowany, b) rezerwowany (dwumagistralny). 
 

47. Co jest charakterystyczną cechą sieci zamkniętych?  
Charakterystyczną cechą sieci zamkniętych jest możliwość zasilania odbiorców, bez przełączeń, 

co najmniej z dwóch niezależnych źródeł. Taki układ zasilannia nazywa się układem dwustronnie 
zasilanym (rys.13), najczęściej stosowanym w sieciach miejskich średniego napięcia (SN) i niskiego 
napięcia (nn), w sieciach przemysłowych SN i nn, a także w sieciach wysokiego napięcia (WN).  

 
Rys 13. Układ dwustronnie zasilany 

 
W układach elektroenergetycznych stosowane są również bardziej skomplikowane sieci wielo-

krotnie zamknięte, np. struktury kratowe stosowane do zasilania dzielnic miejskich o trudnej zabu-
dowie. Stosowane są w przeważającej części w sieciach wysokich napięć (WN) i najwyższych na-
pięć (NN) oraz w sieciach miejskich średniego napięcia (SN).  

Sieci te charakteryzuje duża niezawodność. Po wyłączeniu uszkodzonego elementu w tym ukła-
dzie, jego rolę w zasilaniu innych elementów przyjmuje nieuszkodzona część sieci. W sieciach 
przemysłowych stosuje się często sieci o strukturach mieszanych. 

48. W jakich konfiguracjach mogą pracować sieci otwarte i sieci zamknięte?  
Sieci otwarte mogą pracować tylko w konfiguracji otwartej, natomiast sieci zamknięte – w konfi-

guracjach otwartych (Rys. 14) bądź w zamkniętych. 
Konfiguracje otwarte sieci o strukturach zamkniętych, mniej zawodne, stosuje się w sieciach 

miejskich niskiego i średniego napięcia oraz niekiedy w sieciach przemysłowych. 

 
Rys 14. Układ dwustronnie zasilany ściśnięty 
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Sieci o konfiguracjach otwartych są bardziej zawodne niż sieci o konfiguracjach zamkniętych. 
Zasilanie sieci przez elementy nieuszkodzone wymaga dokonania przełączeń bądź przez układy 

automatyki samoczynnego załączania rezerwy (SZR), bądź przez obsługę. 

49. Według jakich kryteriów dzieli się podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci elektroener-
getycznej na grupy przyłączeniowe? 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz.U.07.93.623], podmioty ubie-
gające się o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dzieli się na grupy przyłączeniowe, według 
następujących kryteriów: 

1)  grupa  I — podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do 
sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV; 

2)  grupa II — podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do 
sieci o napięciu znamionowym 110 kV; 

3) grupa III — podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do 
sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz niższym niż 110 kV; 

4) grupa IV — podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do 
sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej większej niż 
40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym 
większym niż 63 A; 

5) grupa V — podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci 
o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej nie większej niż 
40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego nie większym niż 63 A; 

6)  grupa VI — podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane do sieci poprzez 
tymczasowe przyłącze, które będzie, na zasadach określonych w umowie, zastąpione przyłą-
czem docelowym lub podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane do sieci 
na czas określony, lecz nie dłuższy niż rok.  

1 . 3 .   L i n i e  n apo w i et r z n e  
50. Z jakich podstawowych elementów składa się linia napowietrzna? 

Każda linia napowietrzna składa się: z konstrukcji wsporczych (słupów), izolatorów, przewo-
dów (fazowych i odgromowych) oraz osprzętu liniowego. Jednak podstawowym elementem linii 
napowietrznej są przewody robocze wiodące prąd elektryczny, mocowane do konstrukcji wspor-
cych za pomocą izolatorów oraz przewody odgromowe stanowiące ochronę przed wyładowaniami 
atmosferycznymi.  

Ze względu na funkcje jakie linie napowietrzne spełniają w procesie dostawy i rozdziału energii 
elektrycznej, rozróżnia się linie przeyłowe, przesyłowo-rozdzielcze i rozdzielcze oraz linie dopro-
wadzające energię elektryczna bezpośrednio do odbiorców przemysłowych i indywidualnych.  

Każdy z wymienionych elementów linii napowietrznej wymaga szczególnego doboru i nieraz 
specjalistycznego montażu, w zależności od rodzaju i przeznaczenia, wpływów zewnętrznych oraz 
wymagań norm i przepisów.   

51. Jak ustala się wartość zwisu i odległość pionową przewodu od punktu zawieszenia w linii napo-
wietrznej? 

Znajomość wartości zwisu i odległości pionowej przewodu od punktu zawieszenia w dowolnym 
miejscu przęsła linii napowietrznej (Rys. 15) jest konieczna przy ustalaniu wysokości słupów, w 
celu zachowania wymaganych bezpiecznych odległości przewodu od ziemi i krzyżowanych obiek-
tów. 
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Rys. 15. Przęsło linii napowietrznej 

Oznaczenia: α - rozpiętość przęsła, f - zwis,  x - odległość od punktu zawieszenia, 
fx - odległość pionowa przewodu od punktu zawieszenia w dowolnym miejscu przęsła. 

 
Zwis przewodu w przęśle linii napowietrznej ustala się wystarczająco dokładnie: 

- przy założeniu, że przewód linii układa się według krzywej łańcuchowej oraz 
- przy praktycznie stosowanych rozpiętościach przęseł płaskich, upraszczając funkcję i zastę-

pując ją parabolą.  
Wówczas wartość zwisu przewodu oblicza się ze wzoru: 

= 8  

gdzie:  
a - rozpiętość przęsła,  
g - ciężar jednostkowy przewodu,  
σ - naprężenie przewodu w najniższym punkcie.  
Odległość pionową przewodu od punktu zawieszenia w dowolnym miejscu przęsła płaskiego 

oblicza się ze wzoru: 

=
4 ( − )

 

gdzie x - odległość od punktu zawieszenia. 

Zwis przewodu linii napowietrznej zwiększa się ze wzrostem temperatury lub dodatkowym ob-
ciążeniu przewodu. Do projektowania linii przyjmuje się największy zwis normalny, tj. występujący 
w temperaturze granicznej roboczej lub temperaturze - 5 C  i sadzi normalnej. 

52. Jak powinny być zaprojektowane, dobrane i wykonane przewody robocze i odgromowe 
w liniach napowietrznych i jakie powinny spełniać wymagania elektryczne? 

Przewody robocze (fazowe) i odgromowe stosowane w liniach napowietrznych powinny być 
zaprojektowane, dobrane i wykonane tak, aby spełniały wymagania elektryczne i mechaniczne wy-
nikające z parametrów projektowych linii elektroenergetycznej. Powinny charakteryzować się dużą 
przewodnością elektryczną, odpornością na wpływy atmosferyczne oraz dużą wytrzymałością me-
chaniczną i odpornością na drgania. 

Przewody do linii napowietrznych wykonane są najczęściej z aluminium, którego przewodność 
elektryczna wynosi ok. 34m/Ωmm , ze stopów aluminium lub mogą zawierać wzmacniające druty 
stalowe ocynkowane lub aluminiowane. Przewody wykonane z miedzi, pomimo lepszej przewod-
ności od aluminium (ok. 54m/Ωmm ), nie znalazły zastosowania w liniach napowietrznych, ponie-
waż są przede wszystkim cięższe i droższe. 

Przewody do linii napowietrznych wykonane są jako linki skręcone z wielu drutów aluminio-
wych, natomiast dla zwiększenia wytrzymałości mechanicznej, w środku linek o większym przekro-
ju, umieszcza się druty stalowe. Przekrój znamionowy tak wykonanej linki, do której odnosi się 
obciążalność prądowa długotrwała, jest przekrojem drutów aluminiowych.  Oznaczenia tak zbudo-
wanych linek są następujące:  
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- AFL-6 120 mm , gdzie 6 jest stosunkiem przekroju części aluminiowej do części stalowej lub 
. AFLs –przewód stalowo aluminiowy segmentowy, który ze względu kształt drutów warstwy 

zewnętrznej powoduje zmniejszenie średnicy przewodu, przy zachowaniu własności elek-
trycznych i mechanicznych. 

Przy określaniu wymagań dla przewodów fazowych i odgromowych potrzebne może być 
uwzględnienie dodatkowych czynników związanych z pracą linii oraz wpływem środowiska, np. na 
obciążalność prądową, odstępy izolacyjne wewnętrzne i zewnętrzne, straty elektryczne, niezawod-
ność systemu. 

Przy doborze przewodów roboczych i odgromowych linii napowietrznej należy uwzględnić 
rezystancję przewodu, która zależy od jego długości, przekroju poprzecznego i od rodzaju mate-

riału z którego przewód został wykonany. Rezystancję przewodu, w Ω , oblicza się ze wzoru: 

= ∙  

gdzie:  
 – konduktywność, w m/Ω mm ; 
 - długość przewodu, w m; 
– przekrój przewodu, w mm . 

 
      Przy obliczaniu średnicy przewodu fazowego oraz konstrukcji wiązki wieloprzewodowej należy 
brać pod uwagę ulot, poziom hałasu oraz poziom zakłóceń. 
    Znamionowe pole przekroju przewodu nie powinno być mniejsze niż 50 mm2. Zaleca się, aby 
średnica drutów okrągłych w warstwie zewnętrznej była nie mniejsza niż 2,33 mm. 

53. Jakie rodzaje przewodów stosuje się w liniach napowietrznych? 
W liniach napowietrznych stosuje się następujące rodzaje przewodów: 

      1) Przewód nieizolowany (goły) - żyła robocza nie posiada izolacji. Wykorzystywany jest w 
liniach elektroenergetycznych wszystkich napięć; 
     2) Przewód izolowany – żyła  robocza jest izolowana. Wytrzymałość elektryczna izolacji jest 
dostosowana do napięcia znamionowego linii. Powszechnie stosowane w liniach SN i nn . 
      3) Przewód niepełnoizolowany – to przewód roboczy jednożyłowy o warstwie izolacji dosto-
sowanej do pracy w linii napowietrznej o napięciu wyższym niż 1 kV, której wytrzymałość elek-
tryczna nie spełnia wymagań odpowiadających napięciu znamionowemu linii; 
      4) Przewód pełnoizolowany – to przewód o izolacji żył roboczych dostosowanej do warunków 
pracy w linii napowietrznej, której wytrzymałość elektryczna odpowiada napięciu znamionowemu 
linii;  
      5) Przewód pełnoizolowany samonośny – to przewód z izolowanymi żyłami roboczymi, jednak 
bez elementu nośnego;  
      6) Przewód pełnoizolowany podwieszony – to przewód z żyłami roboczymi izolowanymi i wy-
dzielonym elementem nośnym, służącym do zapewnienia wytrzymałości mechanicznej na rozcią-
ganie; 
      7) Przewody izolowane samonośne - wszystkie żyły robocze przewodu bez elementu nośnego- 
spełniają funkcje nośną - powinny być wykonane z drutów aluminiowych twardych lub z drutów 
ze stopu aluminium; 
      8) Przewody z neutralną żyłą nośną - żyła neutralna przewodów dwu-, trój-, cztero- i pięcioży-
łowych lub żyła neutralna o większym przekroju znamionowym (w przewodach sześciożyłowych) 
powinna być wykonana z drutów ze stopu aluminium o podstawowych właściwościach. Pozostałe 
żyły robocze powinny być wykonane z drutów aluminiowych półtwardych lub twardych; 
      9) Przewody z elementem nośnym - element nośny powinien stanowić część przewodu prze-
znaczoną do jego zawieszenia. Żyły robocze powinny być wykonane z drutów aluminiowych. Ele-
ment nośny powinien być wykonany z drutów stalowych ocynkowanych. 
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54. Jakie znormalizowane przekroje linek stosuje się do budowy linii napowietrznych? 
      Do budowy linii napowietrznych stosuje się następujące znormalizowane:  

a) przekroje linek:16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 350, 400, 525, 675, 775, 840 
mm . Linki skręcane sa spiralnie z 7, 19, 37 lub 61 drutów; 

b) średnice drutów:1,16 do 5,05 mm (w przewodach o przekroju do 50 mm  średnice drutów 
aluminowych i stalowych są takie same, natomiast przy większych przekrojach średnice dru-
tów stalowych są mniejsze) oraz 

c) stosunek przekroju aluminium do przekroju stali: 1,25; 1,7; 3; 4; 6; 8; 20. 

55. Jakie przewody stosuje się w liniach napowietrznych w zależności od napięcia znamionowego 
linii? 
1) W liniach niskiego napięcia do 1 kV - stosuje się gołe linki aluminiowe (symbol Al) o prze-
krojach: 16; 25; 35; 50; 70 i 95 mm2 oraz izolowane przewody (polietylen sieciowany) w po-
staci samonośnej wiązki złożonej z izolowanych linek aluminiowych w tzw. systemie cztero-
przewodowym, z ewentualnym dodatkowym przewodem oświetleniowym. W liniach napo-
wietrznych o napięciu znamionowym do 1 kV dopuszcza się stosowanie przewodów jedno-
drutowych gołych z miedzi o przekrojach 10 i 16 mm2. 
2) W liniach o napięciu znamionowym powyżej 1 kV – jako przewody robocze stosuje się linkę 
stalowo-aluminiową (AFL) o stosunku przekroju aluminium do przekroju rdzenia stalowego 6 
:1 lub 8 :1.  
3) W liniach 110 kV i średniego napięcia - stosuje się przewody stalowo-aluminiowe o stosun-
ku przekroju aluminium do stali 6 :1. W liniach 110 kV jest to AFL-6-240 mm2, w szczególnych 
przypadkach AFL-8-350 mm2.  W starszych liniach spotyka się przewody AFL-6-120 lub 185 
mm2. W szczególnych przypadkach,  np. przy modernizacji linii 440 i 110 kV, stosuje się prze-
wody specjalne za stopów aluminium, w celu zwiększenia przekroju bez wymiany istniejących 
konstrukcji wsporczych albo zmniejszenia zwisów poprzez zastosowanie przewodów wysoko-
temperaturowych. W liniach średniego napięcia zaleca się stosować w odgałęzieniach w sieci 
terenowej przewody AFL-6-35, natomiast w magistralnych - AFL-6-70 mm2. W szczególnych 
przypadkach, głównie na początku magistrali, stosuje się przewód AFL-6-120 mm2.  
W liniach do 20 kV stosuje się także przewody aluminiowe z żyłą wielodrutową w izolacji z 
polietylenu sieciowanego typu AALXS; 
4) W liniach 220 i 400 kV - jako przewody robocze stosuje się linkę stalowo-aluminiową o sto-
sunku przekroju aluminium do przekroju rdzenia stalowego 8 :1. W liniach 400 kV jest to AFL- 
8-525 mm2 w wiązce dwuprzewodowej lub trzyprzewodowej. Tak wykonane przewody wiąz-
kowe zmniejszają reaktancję linii i straty spowodowane ulotem oraz skłonność przewodów do 
drgań, zwiększają natomiast zdolność przesyłową linii. 
W liniach 220 kV stosowano pojedynczy przewód AFL-8-525 mm2,, a wcześniej przewody 
różnego typu. W liniach 400 i 750 kV, gdzie natężenie pola elektrycznego jest największe, sto-
sowane są przewody wiązkowe, wykonywane z kilku linek (np. w w linii 400 kV są to dwie lub 
trzy linki) oddalone od siebie na stała odległość za pomocą specjalnych uchwytów rozporo-
wych. Zastosowanie przewodów wiązkowych wpływa na zmniejszenie pola elektrycznego 
wokół przewodu, co zdecydowanie ogranicza powstawanie zjawiska ulotu i wynikające stąd 
straty mocy czynnej.  
5) Do ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi w liniach 400, 220 i 110 kV stosuje się 
jeden lub dwa przewody odgromowe typu AFL-11,7- 50, 70 lub 95 mm2 oraz AFL-6-120 lub 
240 mm2,  w zależności od typu słupów i prądów zwarciowych. Stosuje się również specjalne 
przewody typu OPGW z wbudowanym telekomunikacyjnym kablem światłowodowym, wyko-
rzystywanym do przesyłu informacji dla potrzeb energetyki. 
6) W obszarach zadrzewionych - stosuje się przewody izolowaw osłonie izolacyjnej według 
fińskiego systemu PAS, o zmniejszonej odległości pomiędzy przewodami fazowymi, przy wy-
trzymałości izolacji na zwarcia  i doziemienia określonej próbą napięciową 20 - 22 kV w wo-
dzie; są to przewody typu AAsXS, AAsXSn, AAsXsnu, gdzie: AA - oznacza linkę ze stopu AIMgSi, 
XS - izolację polietylenem sieciowanym, n - niepodtrzymującą palenia, u - uodpornioną na 
promieniowanie ultrafioletow w izolacji pełnej, w postaci wiązki trzech przewodów jednoży-
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łowych i linki nośnej, o symbolu XRaUHAKXS+Fe, gdzie X – oznacza powłokę polietylenową, 
Ra - uszczelnienie promieniowe taśmą aluminiową będące jednocześnie żyłą powrotną. U - 
uszczelnienie wzdłużne, H - pole promieniowe, A - aluminiowa żyłę roboczą, K – kabel elek-
troenergetyczny, XS - izolację polietylenu sieciowanego, Fe - linkę stalową. Napięcia znamio-
nowe wynoszą: 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV, a przekroje żyły roboczej - od 35 do 240 mm2. 
Stosowanie przewodów izolowanych wraz z odpowiednim osprzętem pozwala na uproszcze-
nie budowy linii, zmniejszenie liczby zakłóceń oraz zwiększenie bezpieczeństwa i pewności 
pracy.    

56. Jakie stosuje się rodzaje zawieszania i łączenia przewodów roboczych i odgromowych? 
W praktyce stosuje się dwa rodzaje zawieszania przewodów roboczych i odgromowych: przelo-

towe i odciągowe. W zależności od rodzaju linii przewody zawiesza się na izolatorach stojących lub na 
izolatorach wiszących, lub za pomocą odpowiednich łańcuchów izolatorów - jako przelotowo-
odciągowe. 

1) Zawieszenie przelotowe - stosuje się, gdy na izolator lub łańcuch izolatorów nie działa siła nacią-
gu, albo gdy siła ta jest pomijalnie mała. Tego typu zawieszenie wykonuje się w taki sposób, aby 
przy wystąpieniu znacznej siły wzdłużnej (np. przy zerwaniu przewodu) mogącej uszkodzić słup 
linii, przewód przesunął się w miejscu zawieszenia lub wyślizguje się z uchwytu.  
Do mocowania przewodów służą uchwyty o różnych przeznaczeniach. Zawieszenie przelotowe 
na izolatorach stojących wykonuje się za pomocą drutu wiązałkowego, mocującego przewód do 
główcy izolatora, uchwytu oplotowego lub objemki. Podtrzymanie przewodu na izolatorach wi-
szących lub ich łańcuchach wykonuje się za pomocą uchwytów przelotowych. 

2) Zawieszenie odciągowe - służy do przejęcia siły występującej wzdłuż przewodów spowodo-
wanej niezrównoważonymi naciągami. Stosowane jest również do zawieszenia przewodów na 
załomach linii. Zawieszenie odciągowe na izolatorach stojących wykonuje się przez założenie 
pętli na głowicę izolatora. Pętlę na przewodzie zamyka się za pomocą złączki rurkowej do kar-
bowania lub uchwytu pętlicowego. Na izolatorach wiszących lub ich łańcuchach przy zawie-
szeniu przelotowym podtrzymanie przewodu wykonuje się za pomocą uchwytów przeloto-
wych, a przy zawieszeniu odciągowym przewody mocuje się za pomocą uchwytów odciągo-
wych. Zawieszenie odciągowe powoduje przerwanie ciągłości przewodów i wymaga wykona-
nia mostków. W liniach 110 kV i wyższym uchwyty odciągowe wyposażone są w zacisk do 
przyłączenia mostka. 

3) Zawieszenie przelotowo-odciągowe - łączy cechy zawieszenia przelotowego i odciągowego.  

57. Kiedy stosuje się i na czym polega wykonanie zawieszenia bezpiecznego? 
Zawieszenie bezpieczne przewodów linii napowietrznej stosuje się przy poziomach obostrzenia 

II i III stopnia, którego zadaniem jest zabezpieczenie przed opadnięciem przewodu zerwanego w 
pobliżu izolatora.  

Wykonanie zawieszenia bezpiecznego polega na dodaniu jednego izolatora stojącego lub jedne-
go rzędu w łańcuchu izolatorów, zależnie od rodzaju zastosowanych izolatorów. 

Łączenie przewodów wykonuje się za pomocą złączek i zacisków. Złączki służą do mechaniczne-
go i elektrycznego połączenia przewodów, zaciski tylko do elektrycznego bez przenoszenia siły 
naciągu. Stosowane są złączki rurkowe do karbowania w karbownicach lub zaprasowywane w pra-
skach. Jest bardzo szeroki asortyment zacisków do konkretnego przeznaczenia w liniach z przewo-
dami gołymi lub izolowanymi. W liniach o napięciu 110 kV i wyższym stosuje się ponadto tłumiki 
drgań przewodów. 

58. Jakie może być największe dopuszczalne naprężenie przewodu w linii napowietrznej? 
Największe dopuszczalne naprężenie przewodu w linii napowietrznej, którego nie można prze-

kroczyć w żadnym punkcie zawieszonego przewodu, może być: 
1) Normalne - występujące w temperaturze – 25 C bez sadzi lub w temperaturze – 5 C  i sa-

dzi normalnej; 
2) Zmniejszone - występujące w warunkach jw. w sekcjach odciągowych, w których zastoso-

wano obostrzenie wymagające zwiększenia pewności mechanicznej; 
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3) Normalne katastrofalne - występujące przy temperaturze – 5 C i sadzi katastrofalnej, gdy 
przewód jest zawieszony z naprężeniem normalnym; 

4) Zmniejszone katastrofalne - występujące w warunkach, gdy przewód jest zawieszony z na-
prężeniem zmniejszonym. 

Przewód w czasie montażu linii powinien być tak dobrany, aby w warunkach eksploatacji, w 
żadnym punkcie zawieszonego przewodu, nie wystąpiło przekroczenie maksymalnych dopuszczal-
nych naprężeń.  

Wartość naprężenia zależna jest od temperatury oraz dodatkowego obciążenia wywołanego 
osadzającą się na przewodzie sadzią (w warunkach krajowych pomija się wpływ wiatru na wiel-
kość naprężenia. Naprężenia nie powinny przekraczać granicy sprężystości, przy czym jako warun-
ki powodujące występowanie maksymalnych naprężeń przyjmuje się temperaturę – 25 C bez sa-
dzi lub temperaturę – 5 C  z sadzią. 

Dopuszczalne naprężenia w przewodach linii napowietrznej nie powinny przekraczać: 
1) Naprężenia normalnego dla przęseł linii napowietrznej bez obostrzeń oraz z I i II poziomem               

obostrzenia, 
2) Naprężenia zmniejszonego dla przęseł linii napowietrznej z III poziomem obostrzenia. 

Zabezpieczenie przewodu od drgań mechanicznych zaleca się wykonać przez stosowanie dosta-
tecznie małego naprężenia lub urządzeń tłumiących.  

Najmniejsze przekroje przewodów dopuszczalne ze względu na wytrzymałość mechaniczną po-
dane są w tablicy 1. 

Tablica 1. Najmniejsze przekroje przewodów dopuszczalne ze względu  
na wytrzymałość mechaniczną 

 

59. Do czego służą i jak są zbudowane izolatory w liniach napowietrznych? 
Izolatory służą do mocowania lub podwieszania przewodów linii do konstrukcji wsporczych, 

oddzielania elektrycznie przewodów czynnych linii od części przewodzących konstrukcji wspor-
czych oraz utrzymania ciężaru przewodów, siły naciągu, sadzi i wiatru. 

Wynika stąd, że przewody linii napowietrznych powinny posiadać: odpowiednią wytrzymałość 
elektryczną i mechaniczną oraz odporność na wpływy zewnętrzne.  

Do materiałów izolacyjnych stosowanych do budowy izolatorów zalicza się: porcelane lub szkło 
oraz w niewielkim zakresie elastomer silikonowy, stosowany do budowy izolatorów kompozyto-
wych. 

Typy izolatorów oznacza się następującymi literami: 
L – liniowe;                                         
S – stojące;                                         
K – kołpakowe;                                 
P – pniowe; 
W – wsporcze; 
Z – przeciwzabrudzeniowe. 

 
 
 

 
 

Rodzaj przewodu 

Najmniejszy przekrój przewodu zawieszonego w przęśle, w mm 
Bez obostrzeń Z obostrzeniami I stopnia  

Z obostrzeniem 
II lub II stopnia Un ≤  1 kV  

Un > 1kV 
Un ≤  1 kV  

UN >1kV Rozpiętość przęsła a Rozpiętość przęsła a 
a ≤ 45  a >25m a≤ 45  a >25m 

Miedziany 10 10 10 10 10 10 16 
Aluminiowy 16 25 25 16 25 25 35 
Aluminiowo-stalowy 16 16 16 16 16 25 25 
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Wyróżnia się dwa typy izolatorów: 
a) stojące – do 30 kV:  pniowe, deltowe, wzmocnione, np.:  typu LWP8-24 – gdzie liczba 8 ozna-

cza znamionową wytrzymałość mechaniczną 8 kN, a liczba 24 – najwyższe dopuszczalne na-
pięcie sieci 24 kV, 

b) wiszące – dla napięć WN i NN: jednokołpakowe, wielokaołpakowe lub pniowe, np. LP75/31W 
- liczba 75 oznacza średnicę pnia 75 mm, liczba 31 – liczbę kloszy, W - widlasty system zawie-
szenia i łączenia izolatorów. 

60. Jakie rodzaje izolatorów stosuje się w liniach o napięciu wyższym niż 1 kV? 
W liniach o napięciu wyższym niż 1 kV stosuje się następujące rodzaje izolatorów:  

1) Izolator pniowy - wykonany w taki sposób, aby długość najkrótszej drogi przebicia przez 
materiał izolacyjny była równa, co najmniej połowie drogi przeskoku w powietrzu; 

2) Izolator kołpakowy (Rys.16) - składa się z ceramicznego klosza (porcelana lub szkło) oraz 
kołpaka (na górze) i trzonka (na dole), trwale połączonych z częścią izolacyjną; 

3) Łańcuch izolatorów - tworzą połączone izolatory wiszące pniowe lub kołpakowe wraz 
z osprzętem. Zależnie od przeznaczenia stosuje się łańcuchy przelotowe lub odciągowe, 
różniące się osprzętem oraz wytrzymałością mechaniczną i elektryczną; 

4) Izolator kompozytowy  - zbudowany z pnia wykonanego z włókien mineralnych zespojo-
nych żywicą epoksydową stanowiącego konstrukcję nośną oraz obudowy z gumy siliko-
nowej wraz z ukształtowaną drogą upływu. Oba końce izolatora są zakończone okuciami 
aluminiowymi stosownie do sposobu mocowania. Jest ono zaprasowywane na płaszczu si-
likonowym i dodatkowo uszczelniane klejem silikonowym wulkanizującym w temperatu-
rze otoczenia. Zaletą ich jest mała waga i zakładana trwałość. Mogą być stosowane rów-
nież jako stojące. 

61. Jakie izolatory stosuje się w liniach napowietrznych w zależności od napięcia znamionowego? 
1) W liniach 400 kV - stosuje się łańcuchy tworzone z izolatorów kołpakowych szklanych ty-
pu PS, a w obecnie budowanych - łańcuchy złożone z 3 izolatorów pniowych; 

2) W liniach 220 kV - stosuje się łańcuchy składające się z dwóch izolatorów pniowych, 
rzadziej ze szklanych izolatorów kołpakowych (dawniej również porcelanowych); 

 
Rys. 16. Izolator kołpakowy 

Oznaczenia: 1 - część ceramiczna, 2 - kołpak, 3 - trzonek. 

 
Rys. 17. Izolatory liniowe 

a), b), c) niskiego napięcia (stojący dwuszyjkowy N, szpulowy S, szklany NS); 
d), e), f) wysokiego napięcia (stojący deltowy LDS, stojący pniowy LWP, wiszący pniowy LP)  

Oznaczenia: 1 – szyjka, 2 – klosz, 3 – głowa, 4 – rowek głowy,  
5 – stopa, 6 – pień, 7 – ucho, 8 – trzon, 9 – okap klosza.  
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3) W liniach 110 kV - stosuje się izolatory porcelanowe wiszące różnych typów (np. 
LP75/31W, LP75/17, LPZ75/27W); 

4) W liniach SN - stosuje się głównie izolatory pniowe stojące typu LWP, a w szczególnych 
przypadkach - wiszące typu LP na napięcia znamionowe 15 kV i 20 kV; 

5) W liniach niskiego napięcia - do zawieszenia przelotowego stosuje się izolatory porcela-
nowe lub szklane typu N, jedno- lub dwurowkowe o kilku wielkościach uwzględniają-
cych przekrój przewodów. Do zawieszenia odciągowego instaluje się izolatory szpulo-
we. 

62. Co decyduje o rodzaju dobieranego izolatora liniowego i co zalicza się do podstawowych właści-
wości elektrycznych izolatorów? 

O rodzaju dobieranego izolatora liniowego decyduje: 
1) napięcie znamionowe linii, 
2) obciążenia mechaniczne, 
3) warunki zabrudzeniowe,  
4) doświadczenia eksploatacyjne. 

 
Do podstawowych właściwości elektrycznych izolatorów zalicza się: 

1) napięcie wytrzymywane, 
2) długość drogi przeskoku, 
3) długość drog przepływu. 

63. Na jakiej podstawie określono wytrzymałość elektryczną izolatorów ceramicznych?  
Wymaganą wytrzymałość elektryczną izolatorów ceramicznych linii o napięciu znamionowym 

do 1 kV określa norma PN-E-91030-3:1997. Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe—
izolatory ceramiczne—izolatory wsporcze wnętrzowe.  

Dla linii napowietrznych o napięciu powyżej 1 kV należy kierować się wymaganiami normy PN-
EN 60071-1:2008 Koordynacja izolacji – Część 1: Definicje, zasady i reguły, która określa znamio-
nowe poziomy izolacji urządzeń przeznaczonych do pracy w sieciach elektroenergetycznych po-
szczególnych napięć.  

 
64. Jak uzyskuje się zwiększenie pewności mechanicznej łańcuchów izolatorów i poprzeczników 
izolatorowych?  

Zwiększenie pewności mechanicznej łańcuchów izolatorów uzyskuje się przez dodanie jednego 
rzędu izolatorów więcej niż wynika to z obciążenia mechanicznego.  

Zwiększenie pewności mechanicznej poprzeczników izolatorowych sztywnych polega na doda-
niu górnego pasa poprzecznika. W przypadku poprzeczników wahliwych zwiększenie pewności 
mechanicznej dotyczy górnego pasa poprzecznika i wykonuje się go według zasad przyjętych dla 
łańcuchów izolatorów. 

Izolatory przeznaczone do zawieszania przewodów linii telekomunikacyjnych na słupach linii 
elektroenergetycznych powinny być dobrane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi linii telekomuni-
kacyjnych.  

Wymagana wytrzymałość mechaniczna izolatorów jest sprawdzana obciążeniem siłą zginającą w 
przypadku izolatorów stojących i siłą rozciągającą dla izolatorów wiszących i ich łańcuchów. 

 
65. Według jakich kryteriów dobiera się izolatory do warunków zabrudzeniowych? 

Dobór izolatorów do warunków zabrudzeniowych dokonywany jest przy uwzględnieniu czte-
rech stref zabrudzeniowych o ściśle określonych kryteriach klasyfikacji, uwzględniających rodzaj i 
natężenie opadu pyłów zanieczyszczających oraz konduktywność rozpuszczalnych składników 
zanieczyszczeń. Każdej strefie odpowiada wymagana minimalna droga upływu dla danego napięcia 
nominalnego linii. 

Minimalne drogi upływu izolatorów liniowych w zależności od napięcia nominalnego linii i stre-
fy zabrudzeniowej przedstawiono w tablicy 2. 
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Tablica 2. Dobór izolatorów na podstawie minimalnej drogi upływu 
 
 
 
 
 

 

66. Jakie poziomy obostrzeń zaleca się stosować w liniach napowietrznych? 
W zależności od ważności obiektu, z którym linia napowietrzna krzyżuje się lub do których się 

zbliża, w odcinkach linii na skrzyżowaniach i zbliżeniach stosuje się podwyższone wymagania dla  
elementów linii, określone jako obostrzenia. Te dodatkowe wymagania dotyczą przewodów, izola-
torów, słupów, zawieszenia przewodów i ich mocowania. 

W liniach napowietrznych zaleca się stosować: 
1) I poziom obostrzenia – zapewniający zwiększenie pewności mechanicznej łańcuchów izolato-

rów lub poprzeczników izolatorowych na słupach ograniczających skrzyżowanie (dla przęsła, 
w którym występuje skrzyżowanie); 

2) II poziom obostrzenia – zapewniający zwiększenie pewności mechanicznej łańcuchów izola-
torów lub poprzeczników izolatorowych na słupach w całej sekcji, w której zachodzi skrzy-
żowanie. W przypadku linii z przewodami wiązkowymi wykonanie II poziomu obostrzenia 
jest takie samo jak dla poziomu I; 

3) III poziom obostrzenia – zapewniający zwiększenie pewności mechanicznej łańcuchów izola-
torów lub poprzeczników izolatorowych na słupach w całej sekcji, w której zachodzi skrzy-
żowanie z obiektami. 

67. Jakie rozróżnia się typy i rodzaje słupów w zależności od funkcji spełnianej w linii napowietrznej? 
W zależności od funkcji spełnianej w linii napowietrznej rozróżnia się następujące rodzaje słupów: 
1) Przelotowy P – przeznaczony do podtrzymywania przewodów bez przejmowania naciągu lub 

przejmujący obciążenie równoległe do linii, ustawiony na szlaku prostym lub na załomie linii, 
wynikającym z jego wytrzymałości, przy kącie odchylenia trasy nieprzekraczającym 2  
w przypadku linii powyżej 1 kV i 5  w przypadku linii do 1 kV; 

2) Narożny N – przeznaczony do podtrzymania przewodów i przejmowania wypadkowej nacią-
gu wynikającej z kąta załomu, na którym jest ustawiony; 

3) Mocny M – przeznaczony do przejmowania naciągu przewodów; 
4) Odporowy O – słup mocny, przeznaczony do przejmowania naciągu, ustawiony na szlaku 

prostym lub na załomie przy odchyleniu osi trasy linii od prostej nieprzekraczającym 5o 
i stanowiący punkt oporowy dla umiejscowienia zakłóceń mechanicznych; 

5) Krańcowy K – słup mocny, przeznaczony do przejmowania jednostronnego naciągu przewo-
dów i ustawiony na zakończeniu linii; 

6) Rozgałęźny R – ustawiony w punkcie rozgałęzienia linii i w zależności od spełnianej funkcji    
łączący w sobie cechy różnych słupów; 

7) Odporowo-narożny ON – słup mocny, przeznaczone do przejmowania naciągu i spełniający 
funkcję słupa odporowego oraz narożnego; 

8) Przelotowo-skrzyżowaniowy PS – słup obliczony z uwzględnieniem zwiększonego bezpie-
czeństwa dla przypadków skrzyżowań linii z różnymi obiektami, a z uwagi na swą funkcję- 
odpowiadający słupowi przelotowemu; 

9) Narożno-skrzyżowaniowy NS - słup obliczony z uwzględnieniem zwiększonego bezpieczeń-
stwa, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami normy dla przypadków skrzyżowań linii 
z różnymi obiektami, a z uwagi na swą funkcję - odpowiadający słupowi narożnemu. 

Wymagania wytrzymałościowe stawiane dla poszczególnych typów i rodzajów słupów zależą od 
napięcia znamionowego linii i funkcji słupa. W obecnie budowanych liniach stosuje się słupy beto-
nowe (dla linii niskiego i średniego napięcia) oraz słupy stalowe w liniach o napięciu od 110 kV 
wzwyż.  

Nominalne  
napięcie linii 

[kV] 

Strefa zabrudzeniowa [mm] 

I II III IV 

110 2 100 2 700 3 400 4 300 
220 4 200 5 400 6 800 8 600 
400 7 200 9 200 11 000 11 700 
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Słupy stalowe stosowane w liniach napowietrznych są wykonywane jako kratowe lub rurowe. 
Słupy kratowe są montowane w miejscu budowy linii z gotowych elementów ocynkowanych, łą-
czonych śrubami. Słupy rurowe o przekroju kołowym lub wieloboku są stosowane w szczególnych 
warunkach terenowych lub urbanistycznych. Słupy stalowe są sporadycznie stosowane w liniach 
SN, np. przy krzyżowaniu rzek. 

68. Jakie rodzaje żerdzi żelbetowych i strunobetonowych stosuje się liniach napowietrznych? 
W liniach napowietrznych stosuje się następujące rodzaje żerdzi żelbetowych i strunobetono-

wych: 
1) Żerdzie żelbetowe ŻN -wykonywane w specjalnych wibrujących formach, zapewniające dobre 

wypełnienie betonem szkieletu zbrojenia żerdzi. Stosowane są w liniach niskiego i średniego 
napięcia z przewodami AFL-6-35 i 70 mm  oraz w stacjach słupowych; 

2) Żerdzie żelbetowe ŻW stosowane w liniach SN z przewodami jw.; 
3) Żerdzie strunobetonowe BSW- wykonywane z betonu sprężonego, uzyskanego przez wstęp-

ne naprężenie stalowych prętów zbrojenia siłą rozciągającą w trakcie wypełniania formy be-
tonem; wykorzystuje się tu właściwość znacznie większej wytrzymałości betonu na ściskanie 
niż na rozciąganie. Stosowane w liniach średniego napięcia z przewodami AFL-6 do 120 mm ; 

4) Żerdzie strunobetonowe wirowane o przekroju kołowym - stosowane zależnie od typu w li-
niach niskiego i średniego napięcia, w stacjach słupowych i w fazie początkowej również 
w liniach 110 kV. 

69.  Jakie wymagania powinny być spełnione w przypadku krzyżowania obiektów? 
 W przypadku krzyżowania obiektów powinny być spełnione następujące wymagania: 
1) Należy każdorazowo sprawdzić, czy obliczone odległości od obiektu krzyżowanego są więk-

sze niż 110% , które występują na trzech słupach przed i trzech za skrzyżowaniem; 
      2) Minimalne odległości wewnętrzne pomiędzy częściami pod napięciem a uziemioną konstruk-
cją (przy bezwietrznej pogodzie) powinny, dla linii 220 i 400 kV, wynosić 110% ;  

3) Linia napowietrzna o napięciu powyżej 45 kV powinna być na skrzyżowaniach i zbliżeniach z 
budynkami tak prowadzona i wykonana, aby nie powodowała przeszkód i trudności w użytkowa-
niu i utrzymaniu budynków;  

 4) Przęsło linii znajdujące się nad budynkiem powinno być jak najkrótsze, a przewodów elek-
trycznych nie należy prowadzić nad kominami i budynkami z dachami o pokryciu łatwo zapalnym, 
np. pokrytych słomą, drewnem lub papą ułożoną na drewnie; 

5) Zabrania się krzyżować liniami o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV budynki 
mieszkalne, szkoły, budynki użyteczności publicznej, w których mogą przebywać ludzie; 

6) W przypadkach skrzyżowań i zbliżeń linii elektroenergetycznych do budynków, szkół inter-
natów, szpitali, sanatoriów itp., gdzie stale przebywają ludzie, natężenie pola elektrycznego i ma-
gnetycznego oraz natężenie hałasu pochodzących od linii nie może przekraczać wartości dopusz-
czalnych - określonych w przepisach i normach. 

70. Jakie minimalne odstępy izolacyjne powinny być stosowane w liniach napowietrznych? 
W liniach napowietrznych powinny być stosowane następujące minimalne odstępy izolacyjne: 
1) Del - minimalny odstęp w powietrzu wymagany w celu zapobieżenia wyładowaniu zupełne-

mu pomiędzy przewodem fazowym a obiektami o potencjale ziemi, w czasie przepięć o ła-
godnym lub stromym czole. Del może być albo odstępem wewnętrznym przy rozpatrywaniu 
odstępu pomiędzy przewodem fazowym a konstrukcją słupa, albo odstępem zewnętrznym 
przy rozpatrywaniu odstępu pomiędzy przewodem fazowym a obiektem pod linią; 

2) Dpp - minimalny odstęp w powietrzu wymagany w celu zapobieżenia wyładowaniu zupełne-
mu pomiędzy przewodami fazowymi podczas przepięć o łagodnym lub stromym czole. Dpp 
jest odstępem wewnętrznym; 

3) D50Hz_p_e  - minimalny odstęp w powietrzu wymagany w celu zapobieżenia wyładowaniu zu-
pełnemu przy napięciu o częstotliwości sieciowej pomiędzy przewodem fazowym, a obiek-
tami o potencjale ziemi. D50Hz_p_e jest odstępem wewnętrznym; 
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4) D50Hz_p_p- minimalny odstęp w powietrzu wymagany w celu zapobieżenia wyładowaniu zu-
pełnemu przy napięciu o częstotliwości sieciowej pomiędzy przewodami fazowymi. D50Hz_p_p  

jest odstępem wewnętrznym. 
Minimalne odstępy izolacyjne w powietrzu  (D  i D ) podane są w tablicy 3.  

Tablica 3. Minimalne odstępy izolacyjne w powietrzu 

 
przy czym: 

a – to minimalna przerwa izolacyjna mierzona w linii prostej pomiędzy częściami pod 
napięciem, a częściami uziemionymi;  

 K  -  jest współczynnikiem przerwy. 
71. Jakich obiektów nie powinny krzyżować elektroenergetyczne linie napowietrzne?  

Elektroenergetyczne linie napowietrzne nie powinny krzyżować stacji paliw płynnych i gazo-
wych, budowli zawierających materiały niebezpieczne pożarowo i stref zagrożonych wybuchem, z 
wyjątkiem linii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV. W takim przypadku przęsło 
skrzyżowania należy ograniczyć słupami mocnymi oraz wykonać je z III poziomem obostrzenia. 
Odległość słupa od stacji paliw płynnych (budynek zawierający materiały niebezpieczne pożarowo, 
zbiorniki, pompy) powinna wynosić co najmniej 30 m. 

72. Jak należy wykonać zbliżenie elektroenergetycznych linii napowietrznych  o napięciu powyżej 
45 kV do obiektów przemysłowych?  

Zbliżenie elektroenergetycznych linii napowietrznych o napięciu powyżej 45 kV do budynków pro-
dukcyjnych, stałych składowisk, zbiorników lub innych urządzeń technologicznych z materiałami wy-
buchowymi lub strefami zagrożonymi wybuchem oraz stacji paliw należy wykonać zgodnie ze specjal-
nymi przepisami budowy tych urządzeń i w uzgodnieniu z właściwym organem administracyjnym.  

W przypadku braku uregulowań prawnych w tym zakresie, linia powinna przebiegać tak, aby 
odległość skrajnego przewodu linii od wymienionych obiektów była równa co najmniej wysokości 
zawieszenia najwyższego przewodu nieuziemionego na słupie.  

Jeśli istnieje konieczność przejścia bliżej niż w odległości mniejszej niż 1,5 -krotnej wysokości 
zawieszenia najwyżej położonego przewodu nieuziemionego, wówczas należy przewody linii za-
wiesić z III poziomem obostrzenia. 

 

Najwyższe  
napięcie sieci 

Us  [kV] 

Minimalne odstępy w powietrzu 

Del (m) Dpp (m) D50Hz_p_e (m)                
Kg = 1,45 

D50Hz_p_p (m)               
Kg = 1,85 

3,6 0,08 0,10 - - 
7,2 0,09 0,10 - - 
12 0,12 0,15 - - 

17,5 0,16 0,20 - - 
24 0,22 0,25 - - 
38 0,35 0,40 - - 
52 0,60 0,70 0,11 0,17 

72.5 0,70 0,80 0,15 0,23 
100 0,90 1,05 0,19 0,30 
123 1,00 1,15 0,23 0,37 
145 1,20 1,40 0,27 0,42 
170 1,30 1,50 0,31 0,49 
245 1,70 2,00 0,43 0,69 
300 2,10 2,40 0,51 0,83 
420 2,80 3,20 0,70 1,17 
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1 . 4 .  L i n i e  k a blow e  

73. Z jakich podstawowych elementów składa się każda linia kablowa?  
Każda linia kablowa składa się z ułożonego na wyznaczonej trasie kabla wielożyłowego lub ułożo-

nych kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilku jedno- lub wielożyłowych kabli połączo-
nych równolegle, łącznie z osprzętem przeznaczonym do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia linii, 
łączących urządzenia elektryczne jedno- lub wielofazowe albo jedno- lub wielobiegunowe. 

Zasady projektowania i budowy elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych linii kablowych prądu 
stałego i przemiennego na napięcie znamionowe nieprzekraczające 110 kV oraz sygnalizacyjnych 
linii kablowych, zostały podane w normie N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 
kablowe. Projektowanie i budowa. Aktualizacja 2014. 

74. Jak zbudowany jest kabel elektroenergetyczny?   
Kabel elektroenergetyczny zbudowany jest z jednej lub więcej żył izolowanych, zaopatrzony w 

powłokę wykonaną z metalu lub niemetalową oraz ewentualnie, w zależności od wymaganych wa-
runków eksploatacji - w osłonę ochronną i pancerz.  

Obecnie powszechnie stosowane kable niskiego i średniego napięcia posiadają izolację żył i po-
włoki z polwinitu, polietylenu sieciowanego lub gumy etylenowo-propylenowej. Kable o izolacji 
papierowej i powłoce ołowianej są stosowane coraz rzadziej z powodu dużych kosztów produkcji 
oraz pracochłonnego instalowania muf i głowic. 

W przypadku przewidywanych zagrożeń mechanicznych kable elektroenergetyczne powinny 
być wykonane jako opancerzone zarówno taśmami stalowymi, jak i drutami stalowymi ocynkowa-
nymi okrągłymi lub profilowanymi. Opancerzenie kabla drutami umożliwia przenoszenie znacz-
nych naprężeń wzdłużnych. 

Kable o napięciu znamionowym do 1 kV (wykorzystywane najczęściej w instalacjach elektrycz-
nych) budowane są jako wielożyłowe. W układzie trójfazowym sieci TN-C  składają się z trzech żył 
fazowych (L) i czwartej zyły ochronno-neutralnej (PEN), natomiast w układzie TN-S - z trzech żył 
fazowych (L), żyły ochronnej (PE) i żyły neutralnej (N). 

Obwody jednofazowe budowane są w zasadzie na kablach trójżyłowych (L, PE i N) – w układzie 
TN-S oraz dwużyłowych (L i PEN) – w układzie TN-C.  

Kable na napięcie wyższe niż 1 kV budowane są jako jednożyłowe, stosowane najczęściej w li-
niach kablowych średniego napięcia i 110 kV. 

Żyły kabli wielożyłowych budowane są z pojedynczych drutów, które nie mogą być okrągłe lub 
sektorowe (w kształcie wycinka koła). Zastosowanie żył sektorowych zamiast okrągłych pozwala 
zmniejszyć średnicę kabla i zużycie materiałów na powłokę. Żył sektorowych nie stosuje się w 
przypadku kabli średniego napięcia, ponieważ zwiększone natężenie pola elektrycznego na krawę-
dziach żył powodowałoby narażenie izolacji w ich miejscach i zmniejszenie trwałości kabla. Prak-
tycznie żył sektorowych nie stosuje się również w kablach jednożyłowych o przekroju żył nieprze-
kraczającym 10 mm2 oraz w kablach o napięciu przekraczającym 6 kV.  

Żyły kabli elektroenergetycznych wykonuje się najczęściej z aluminium. W liniach kablowych o 
specjalnym przeznaczeniu oraz w liniach kablowych o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym są 
stosowane kable z żyłami miedzianymi.  

W zależności od budowy i przeznaczenia kabel może być układany w ziemi, pod wodą, w kana-
łach i tunelach kablowych, w pomieszczeniach na ścianie, na konstrukcjach, w rurkach lub zawie-
szany w powietrzu. Sposób ułożenia kabla ma zasadniczy wpływ na jego dopuszczalną obciążalność 
prądową. Te same kable ułożone w ziemi mają o 20÷30% obciążalność prądową większą, niż gdy 
są prowadzone w powietrzu. 

75. Jak powinny być wykonane tunele i pomieszczenia kablowe? 
Wymaga się, aby tunele i pomieszczenia kablowe były wykonane z materiałów niepalnych w 

sposób uniemożliwiający przenikanie do ich wnętrza wody i zanieczyszczeń. Powinny mieć od-
wodnienie i odpowiednio dostosowane przewietrzanie naturalne lub sztuczne, posiadać przejścia 
komunikacyjne o wysokości w świetle, co najmniej 200 cm i szerokości 80 cm, zapewniające sku-
teczną ewakuację ludzi. Tunele o długości ponad 20 m powinny być wyposażone w oświetlenie 
elektryczne.  
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Zaleca się ponadto, aby tunele o długości przekraczającej 100 m były podzielone przegrodami, 
o odporności ogniowej nie mniejszej niż 60 min. na strefy pożarowe o długości nieprzekraczającej 
100 m. Poszczególne strefy pożarowe powinny być podzielone przegrodami przeciwpożarowymi 
o odporności ogniowej 30 min. na odcinki po około 50 m. 

76. Jak powinny być wykonane kanały, estakady, szyby i studnie kablowe? 
Kanały, szyby, estakady i studzienki kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych. 
Kanały kablowe - powinny być wykonane z materiałów niepalnych, przykryte płytami zdejmo-

walnymi na całej długości kanału.  
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wykonanie kanałów bez możliwości dostępu z góry, 

na długości nie większej niż 200 cm. W  przypadkach, gdy kanały kablowe nie są zasypywane pia-
skiem na całej długości, to powinny być podzielone na strefy pożarowe odpowiednimi ścianami 
oddzielenia pożarowego nieutrudniającymi odwodnienia kanałów. Długość strefy pożarowej nie 
powinna przekraczać 100 m. W uzasadnionych przypadkach zamiast ściany oddzielenia pożarowe-
go dopuszcza się stosowane osłony otaczającej w postaci warstwy (powłoki) ognioochronnej na-
niesionej na izolacyjną powłokę lub osłonę kabla na długości, co najmniej 150 cm. Dotyczy to kabli 
w powłokach lub osłonach izolacyjnych wykonanych z materiałów termoplastycznych. 

Estakady kablowe - powinny być wykonane z materiałów o odpowiedniej wytrzymałości me-
chanicznej, wyposażone w odpowiednie półki, drabinki kablowe lub korytka kablowe. Metalowe 
konstrukcje estakady powinny być uziemione. Kable układane na estakadach nie wymagają two-
rzenia stref pożarowych. Jeżeli dla układanych kabli istnieje zagrożenie pożarowe od zewnątrz, to 
kable te powinny być prowadzone w ogniochronnych kanałach kablowych lub powinny być pokry-
te powłoką ognioochronną na długości zagrożenia. 

Szyby kablowe – wykonuje się z materiałów niepalnych, podzielone na strefy pożarowe gro-
dziami przeciwpożarowymi. Oddzielenia przeciwpożarowe należy wykonać z materiałów gwaran-
tujących szczelność oraz odpowiednią izolacyjność ogniową nie mniejszą niż 90 min. Dopuszcza się 
stosowanie osłon ogniochronnych o długościach nie krótszych niż 4 m. Do każdej strefy pożarowej 
należy zapewnić dostęp umożliwiający wykonywanie prac eksploatacyjnych.  

Studzienki kablowe - powinny być wykonane z materiałów niepalnych, przykryte zdejmowal-
nymi płytami lub mieć zamykany właz. Ich wielkość powinna umożliwić przeciąganie, zmianę kie-
runku ułożenia oraz wykonanie połączeń kabli. Uchwyty kablowe należy umieszczać w odległości 
30 cm od zakończenia muf.  

77. Jak powinny być wykonane osłony otaczające? 
Osłony otaczające powinny być wykonane z materiałów odpornych na działanie czynników ze-

wnętrznych, ułożone w sposób uniemożliwiający zbieranie się w nich wody i zamulanie.  
Wnętrza osłon otaczających nie powinny powodować uszkodzeń zewnętrznej warstwy chronio-

nego kabla. Wymaga się, aby osłony otaczające po ułożeniu kabli powinny, w miejscu wyprowadze-
nia kabli, być uszczelnione materiałem niepalnym 

Zaleca się wypełnienie bentonitem kablowym wszystkich osłon otaczających kable o napięciu 
znamionowym  64/110 kV i długości większej od 6 m. Kable ułożone w przepustach rurowych 
wykonanych metodą przewiertu sterowanego powinny być wypełnione bentonitem kablowym. 

78. Co należy uwzględnić przy doborze kabli elektroenergetycznych? 
 Przy doborze kabli elektroenergetycznych należy uwzględnić przede wszystkim ich parametry 

elektryczne, budowę, przeznaczenie i obciążalność prądową długotrwałą. Istotną informacją w tym 
przypadku jest również uwzględnienie warunków, w jakich kable będą eksploatowane, czyli poten-
cjalne wpływy zewnętrzne, na które mogą być narażone podczas eksploatacji.  

W zależności od wpływów zewnętrznych i sposobu układania należy dobierać kable, które mają 
izolację wykonaną z odpowiedniego materiału. Właściwy dobór kabli powoduje, iż są one bardziej 
trwałe i dostosowane do warunków otoczenia, nie stanowią zagrożenia, a izolacja nie ulega szybkie-
mu uszkodzeniu.  

Przykłady doboru kabli w zależności od wpływów zewnętrznych podane są w tablicy 4. 
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Tablica 4. Przykłady doboru kabli w zależności od wpływów zewnętrznych 
Wpływy zewnętrzne Rodzaj pomieszczenia Wymagania dla izolacji kabla 

Niska wilgotność 
Pomieszczenia suche, mieszkania, 
szkoły, budynki zamieszkania  
zbiorowego 

Kable ogólnego przeznaczenia 

Wysoka wilgotność Pomieszczenia o dużej wilgotności, 
wiaty, piwnice, magazyny 

Kable z izolacją odporną na wnikanie 
wilgoci 

Obszary i przestrzenie 
o bardzo dużej wilgotności 

Instalacje podziemne, napowietrzne, 
pralnie, myjnie samochodów 

Kable z izolacją odporną na działanie  
wilgoci i wpływy atmosferyczne 

Wysoka temperatura 
Pomieszczenia o temperaturze  
powyżej temperatury otoczenia,  
np. odlewnie, huty 

Kable z izolacją odporną na działanie 
podwyższonej temperatury 

Niska temperatura Pomieszczenia o temperaturze  
poniżej 10 o C, np. chłodnie 

Kable z izolacją z materiału  
mrozoodpornego 

Obszary szczególnie  
zagrożone możliwością  
powstania pożaru 

Magazyny materiałów łatwopalnych, 
kina, teatry, centra handlowe 

Kable z izolacją z materiałów trudno  
zapalnych nierozprzestrzeniających  
płomienia, o małej wartości wydzielanej 
energii, niewydzielających podczas  
spalania substancji szkodliwych  
i toksycznych 

Obszary zagrożone  
wybuchem 

Magazyny cieczy i gazów,  
pomieszczenia, w których może  
wytworzyć się mieszanina pyłów  
lub par z powietrzem 

Kable o odpowiedniej konstrukcji  
umożliwiającej wykonanie instalacji  
i uszczelnień w przejściach, do których  
są doprowadzone 

Materiały agresywne  
chemicznie 

Magazyny i pomieszczenia  
produkcyjne 

Izolacja kabla powinna być wykonana  
z materiałów odpornych na działanie 
występujących substancji 

Oleje smary, paliwa 
Pomieszczenia magazynowe,  
stacje benzynowe, rafinerie,  
bazy paliw płynnych 

Izolacja wykonana z tworzyw odpornych 
na działanie olejów i rozpuszczalników 

 

79. Jakie parametry elektryczne oraz wymagania dotyczące budowy i zasad układania należy 
uwzględnić przy doborze kabli elektroenergetycznych? 

Przy doborze kabli elektroenergetycznych należy uwzględnić: 
1) Napięcie znamionowe kabli 

   Przewody i kable elektroenergetyczne budowane są obecnie na napięcia znamionowe  
/ , np.: 300/300, 300/500, 450/750 oraz 600/1000, przy których mogą trwale pracować 

bez uszkodzeń izolacji, 
            gdzie - dopuszczalna wartość skuteczna napięcia pomiędzy żyłą a ziemią lub ekranem, w V; 

    - dopuszczalna wartość skuteczna napięcia między poszczególnymi żyłami, w V. 
Przewody i kable o specjalnym przeznaczeniu mogą być wykonywane na inne napięcia 

znamionowe. Napięcie znamionowe kabla powinno być nie mniejsze niż napięcie znamiono-
we sieci, do której linia wykonana tym kablem będzie przyłączona; 

2) Przekroje żył kabla 
   Normy polskie i międzynarodowe określają następujące znormalizowane przekroje żył 
przewodów i kabli: 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120, 150; 185; 240; 
300; 400; 625; 800 i 1000 mm2. W liniach kablowych wysokich napięć stosuje się kable  
o przekrojach 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm . 

Przy doborze przekroju żył kabla należy uwzględnić warunki eksploatacyjne linii kablowej 
tak, aby wartość prądu obciążenia kabla była nie większa od dopuszczalnej wartości obcią-
żalności prądowej długotrwałej, a wartość prądu zwarciowego nie przekraczała dopuszczal-
nych wartości temperatur żył roboczych i powrotnych kabla podanych przez producenta. 

Przekroje żył kabli  o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV powinny być dobrane 
również w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia oraz wymagań dotyczących ochrony 
przed porażeniem elektrycznym.  

Jeżeli na różnych odcinkach linii kablowej występują różne warunki odprowadzania ciepła, 
to przekrój żył roboczych należy dobrać do najbardziej niesprzyjających warunków chłodzenia, 
mogących wystąpić w określonych warunkach eksploatacji. 
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W innym przypadku, dopuszcza się dobór przekroju żył kabli bez uwzględniania tempera-
tury dopuszczalnej przy zwarciach, jeżeli linia kablowa zasila pojedynczy odbiornik albo: 

a) linia kablowa jest ułożona w taki sposób, że skutki jej uszkodzenia nie przenoszą się 
na inne linie kablowe, 

b) istnieje uzasadnienie techniczne i ekonomiczne,  
c) linia kablowa nie przebiega przez pomieszczenia zagrożone pożarem lub wybuchem 

oraz praktycznie nie dopuszcza się do układania takich linii z innymi kablami. 
3) Izolację żył 

   Żyły kabli powinny posiadać odpowiednią izolację, w celu odizolowania ich od siebie i od 
innych kabli oraz od części przewodzących dostępnych. Rodzaj i grubość warstwy izolacyjnej 
zależy od napięcia znamionowego kabla. Powinna ona zapewniać odpowiednią odporność i 
trwałość kabla. W kablach trójżyłowych o izolacji papierowo-olejowej występuje tzw. izolacja 
rdzeniowa, która jako dodatkowa warstwa izolacji papierowej nałożona jest na wszystkie izo-
lowane żyły kabla. 

Dostępne obecnie kable elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia mają izolację 
i powłokę z tworzyw sztucznych. Izolacja żył w tych kablach jest wykonana z następujących 
materiałów:  

- polwinit (Y), oznaczony PCV, PVC, PCW,   
- polietylen sieciowany (XS), termoplastyczny (X), oznaczony PRC lub XLPE,  
- guma etylenowo-propylenowa (EPR). 

W zależności od wpływów zewnętrznych w nowych instalacjach elektrycznych: 
a) o dużych narażeniach mechanicznych należy układać kable z izolacją polwinitową, 
b) o niekorzystnych warunkach dla układu elektroizolacyjnego sieci jak np. podwyższo-

na temperatura, duża wilgotność, należy układać kable z izolacją z polietylenu siecio-
wanego (XS),  

c) ze względu na wyższą obciążalność prądową długotrwałą, korzystnym jest stosowa-
nie kabli z izolacją z polietylenu sieciowanego. 

W kablach z ekranami indywidualnymi (H) może być stosowana wyłącznie izolacja polie-
tylenowa wykonana zarówno z polietylenu termoplastycznego (X), jak i z polietylenu siecio-
wanego (XS)  

W kablach 110 KV i średniego napięcia (SN) izolowanych polietylenem, stosuje się żyłę 
powrotną miedzianą, chroniącą kabel przed zniszczeniem przy zwarciach doziemnych. Prze-
krój żyły powrotnej wymiarowany jest na około 80% wytrzymałości zwarciowej żyły robo-
czej. W kablach o izolacji papierowo-olejowej funkcję tę pełni powłoka ołowiana. Nie dopusz-
cza się stosowania kabli o izolacji papierowej przesyconej syciwem ściekającym. 

4) Powłoki, pancerze i osłony kabli 
Powłoki, pancerze i osłony kabli służą do ochrony izolacji kabla przed wpływami zewnętrz-
nymi na całej trasie linii kablowej. 
Powłoka uszczelnia izolację kabla i zapobiega wpływom wilgoci na izolację. Jeżeli powłoka 
jest metalowa to wyrównuje natężenie pola elektrycznego w izolacji i chroni izolację przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
Pancerz kabla służy do ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi. Tworzą go najczęściej 
druty lub taśmy stalowe owinięte wokół kabla. 
Osłona powłoki chroni ją przed bezpośrednim nawinięciem pancerza, natomiast osłona ze-
wnętrzna izoluje stalowy pancerz od wpływu wilgoci. Osłonę powłoki oraz osłonę zewnętrz-
ną kabla wykonuje się z polwinitu lub polietylenu. 
Przy doborze kabli należy przestrzegać następujących zasad: 

a) w przypadku, gdy przewiduje się występowanie w kablach naprężeń rozciągających, to 
należy wówczas stosować kable opancerzone drutami, 

b) w miejscach narażonych na przemieszczenie gruntu oraz w strefach działania prądów 
błądzących należy stosować kable w osłonach z tworzyw sztucznych, 

c) żyły kabli sygnalizacyjnych powinny być chronione przed oddziaływaniem pół elektro-
magnetycznych, jeżeli takie pola mogłyby zakłócić działanie zasilanych obwodów. 
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80. Jak oznacza się kable elektroenergetyczne symbolami literowymi określającymi ich budowę? 
Kable elektroenergetyczne niskiego napięcia powinny być oznaczone symbolami literowymi do-

kładnie określającymi ich budowę. Oznaczenie zawiera literę K (kabel) oraz inne symbole podane 
w kolejności podanej w tablicy 5. Oznaczenia krajowe najczęściej spotykanych kabli elektroenerge-
tycznych niskiego napięcia przestawiono tablicy 5. 

 
Tablica 5. Zasady oznaczania kabli elektroenergetycznych niskiego napięcia 

Kable do budowy linii niskiego napięcia (0,6/1 kV) 
Objaśnienia Oznaczenia kabla Objaśnienia 

Y   - powłoka polwinitowa 
K   - kabel 
Y   - izolacja polwinitowa 
żo - kabel z żyłą ochronną 

YAKYFpy 
YAKYFpyżo 

Y   - powłoka polwinitowa 
A   - żyła aluminiowa 
K   - kabel 
Y   - izolacja polwinitowa 
Fp - pancerz z drutów stalowych profilowa-
nych 
y   - osłona polwinitowa 
żo - kabel z żyłą ochronną 

Y   - powłoka polwinitowa 
A   - żyła aluminiowa 
K   - kabel 
Y   - izolacja polwinitowa 
żo - kabel z żyłą ochronną YKYFoy 

YKYFoyżo 
Y   - powłoka polwinitowa 
K   - kabel 
Y   - izolacja polwinitowa 
Fo - pancerz z drutów stalowych okrągłych 
y   - osłona polwinitowa 
żo - kabel z żyłą ochronną 

Y   - powłoka polwinitowa 
K   - kabel 
Y   - izolacja polwinitowa 
Ft  - taśma stalowa (pan-
cerz) 
Y   - osłona polwinitowa 
żo - kabel z żyłą ochronną 

YAKYFoy 
YAKYFoyżo 

Y   - powłoka polwinitowa 
A   - żyła aluminiowa 
K   - kabel 
Y   - izolacja polwinitowa 
Fo - pancerz z drutów stalowych okrągłych 
Y   - osłona polwinitowa 
żo - kabel z żyłą ochronną 

Y   - powłoka polwinitowa 
A   - żyła aluminiowa 
K   - kabel 
Y   - izolacja polwinitowa 
Ft  - taśma stalowa (pan-
cerz) 
Y  - osłona polwinitowa 
żo - kabel z żyłą ochronną 

YKXS 
YKXSżo 

Y  - powłoka polwinitowa 
K  - kabel 
XS - izolacja z polietylenu sieciowanego 
żo - kabel z żyłą ochronną Y   - powłoka polwinitowa 

K   - kabel 
Y   - izolacja polwinitowa 
Fp - pancerz z drutów sta-

lowych 
Y  - osłona polwinitowa 
żo - kabel z żyłą ochronną 

YAKXS 
YAKXSżo 

Y   - powłoka polwinitowa 
A   - żyła aluminiowa 
K   - kabel 
XS - izolacja z polietylenu sieciowanego 
żo - kabel z żyłą ochronną 

 

81. Z jakich elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia kabli składa się 
podstawowy osprzęt linii kablowych?  

Podstawowy osprzęt linii kablowych składa się z następujących elementów przeznaczonych do 
wykonywania i osłony połączeń między kablami, rozgałęzienia i zakończenia kabli. Łączenie dwóch 
odcinków kabla wykonuje się za pomocą mufy, a zakończenie kabla przy użyciu specjalnej głowicy. 

a) Mufy kablowe - muszą zapewnić właściwości elektryczne i mechaniczne połączenia nie gor-
sze od właściwości kabla. Konstrukcja mufy zależy od napięcia znamionowego, rodzaju kabla, 
liczby i przekroju żył oraz technologii wykonania. W sieciach SN stosuje się mufy przelotowe, 
łączące odcinki tego samego rodzaju kabla i przejściowe, łączące różne rodzaje kabli, np. trój-
fazowe kable w izolacji papierowo - olejowej i jednofazowe kable w izolacji z tworzywa 
sztucznego. W sieci nn stosuje się mufy przelotowe i rozgałęźne;  

b) Głowice kablowe - muszą zapewniać właściwą wytrzymałość elektryczną i mechaniczną za-
kończenia kabla, uszczelnienie przed wilgocią i wyciekiem syciwa. Ich konstrukcja zależy od 
napięcia znamionowego, napowietrznego lub wnętrzowego przeznaczenia, liczby i przekroju 
żył, rodzaju izolacji i technologii wykonania. 

Do osprzętu kablowego zalicza się również: złączki, zaciski, rozpórki, taśmy izoalcyjne, syciwa, 
zalewy i wiele innych niezbędnych na etapie montażu. 
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82. Co należy uwzględnić przy wyborze trasy linii kablowej? 
 Przy wyborze trasy linii kablowej należy ograniczyć do niezbędnego minimum liczbę skrzyżo-

wań i zbliżeń z innymi urządzeniami, przejść przez ściany i stropy oraz przez obszary narażające 
kabel na wibracje. 

Przyjęte warunki ułożenia nie powinny utrudniać odprowadzenia ciepła do otoczenia lub nara-
żać kabel na wpływ temperatury z zewnątrz. Temperatura kabla przy układaniu nie powinna być 
mniejsza od wielkości podanej przez producenta kabla.  

Trasa linii kablowej powinna zapewniać łatwy i przejrzysty dostęp zarówno przy budowie, jak i 
w czasie eksploatacji.  

Wybór trasy linii kablowej należy ustalić z uwzględnieniem następujących zasad: 
1) kable nie powinny być narażone na uszkodzenia mechaniczne i szkodliwe wpływy czynni-

ków zewnętrznych, w szczególności układane: 
a) na mostach, wiaduktach i przyczółkach, 
b) na wysokości przekraczającej 200 cm w miejscach dostępnych dla osób nienależących 

do obsługi urządzeń, 
c) w ziemi, pod torami, drogami itp.; 

2) kable prowadzone przez pomieszczenia i strefy zagrożone wybuchem lub pożarem należy 
ograniczyć do kabli zasilających urządzenia w tych pomieszczeniach lub strefach, po speł-
nieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach i normach; 

3) trasa kabli ułożonych w ziemi powinna być wyznaczona wzdłuż dróg, ulic lub przez trawni-
ki w pasach do tego przeznaczonych; 

4) trasa kabli ułożonych wzdłuż rzek i brzegów jezior powinna być wyznaczona poza miej-
scami narażonymi na podmywanie przez wodę; 

5) liczba skrzyżowań i zbliżeń kabli z innymi urządzeniami na trasie oraz liczbę przejść przez 
ściany, stropy, obszary narażające kabel na wibracje i inne przeszkody powinna być ograni-
czona do niezbędnego minimum i wynikać z uwarunkowań wyznaczonej trasy i technologii 
wykonania linii kablowej; 

6) linie kablowe prowadzone na terenach rolniczych mogą być prowadzone pod dnem rowów 
melioracyjnych; 

7) linie kablowe prowadzone na terenach rolniczych powinny być prowadzone w osłonach 
otaczających lub na zwiększonej głębokości układania do:  
- 1 m - dla kabli o napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV, 
- 1,2 m - dla kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV;  

8) linie kablowe zasilania rezerwowego lub awaryjnego należy prowadzić inną trasą niż linie 
zasilania podstawowego. 

 

83. Jakie wymagania techniczne i organizacyjne należy uwzględnić podczas układania kabli? 
Podczas układania kabli elektroenergetycznych należy uwzględnić następujące wymagania 

techniczne i organizacyjne: 
1) Na każdym etapie budowy linii kablowej należy przestrzegać przepisy i zasady bezpieczeń-

stwa i higieny pracy oraz wymagania zawarte w instrukcji organizacji bezpiecznej pracy; 
2) Zastosowana technologia powinna uniemożliwiać:  

- mechaniczne uszkodzenie układanych kabli oraz innych kabli i urządzeń znajdujących się 
na trasie budowanej linii kablowej. 

- tarcie zewnętrznej strony kabla o ściany lub dno wykopu, kanału albo tunelu oraz - prze-
kroczenie dopuszczalnej siły naciągu kabla; 

3) Przy mechanicznym układaniu kabel może być ciągnięty za płaszcz lub za żyły kabla. W 
każdym przypadku nie wolno przekroczyć maksymalnej siły ciągnięcia podanej przez pro-
ducenta. Jeśli wartość ta nie jest znana, to maksymalną siłę ciągnięcia żył kabla ( ) obli-
cza się ze wzoru:  

= ∙    [N] 
gdzie: 

 - suma przekrojów poprzecznych ciągnionych żył roboczych kabla, w mm ; 
 - współczynnik określający dopuszczalne naprężenie, w N/mm ,  
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Dla kabli: 
- zbrojonych taśmą stalową lub oplotem z drutów stalowych  = 160 [N/mm ], 
- niezbrojonych, dla miedzi  = 60 [N/mm ], dla aluminium miękkiego  
    = 25  [N/mm ], dla aluminium twardego  = do 45 [N/mm ]. 

4) Maszyna ciągnąca (ciągarka) powinna być wyposażona w sprzęgło ograniczające 
dopuszczalną siłę ciągnięcia oraz dynamometr i urządzenie rejestrujące wartość siły 
ciągnięcia. 

5) Należy zapewnić, aby temperatura kabli przy układaniu nie była niższa od wartości podanej 
przez producenta kabli; 

6) W czasie układania kabla należy bezwzględnie wykluczyć możliwość uszkodzenia powłoki 
lub układu izolacyjnego kabla. W przypadku uszkodzenia, uszkodzony odcinek należy wy-
mienić na nowy; 

7) Przy układaniu kabel można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień 
gięcia powinien być nie mniejszy od podanego przez producenta lub jeżeli brak danych, to 
promień gięcia kabla powinien być nie mniejszy niż: 

- 25-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli olejowych i kabli o izolacji po-
lietylenowej o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV,  

- 20-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli jednożyłowych,  
- 15-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli wielożyłowych,  
- 10-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli sygnalizacyjnych; 

8) Kable należy układać w taki sposób, aby w normalnych warunkach pracy nie wywoływały 
niepożądanych zjawisk w innych liniach kablowych. Kable ułożone obok siebie nie powinny 
się stykać. Dopuszcza się stykanie ze sobą na całej długości kabli: 

- sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi, 
- sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV przyłączonymi do tego same-

go odbiornika, 
- elektroenergetycznych jednożyłowych stanowiących jednotorową linię kablową, 
- elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urządzeń oświetleniowych, 
- elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, jeżeli kable te nie rezerwują 

się wzajemnie; 
9) Wymaga się, aby kable jednożyłowe, obciążone prądem przemiennym o powłokach meta-

lowych lub kable jednożyłowe opancerzone lub kable jednożyłowe z żyłą powrotną były 
układane tak, aby nagrzewanie kabli przez indukowane prądy było jak najmniejsze; 

10) Osłony otaczające oraz zamocowania kabli jednożyłowych powinny być wykonane z mate-
riału niemagnetycznego oraz powinny być dostosowane do sił dynamicznych występują-
cych przy zwarciach w danej linii. 
Dopuszcza się stosowanie osłon otaczających i zamocowań wykonanych z materiału magne-
tycznego, jeżeli nie tworzą zamkniętych obwodów magnetycznych. W osłonie otaczającej 
z materiału magnetycznego dopuszcza się ułożenie kabli jednożyłowych tworzących trójfa-
zową linię kablową; 

11) Jeżeli kable układa się pionowo lub pochyło, to powinny być one tak zamocowane, aby siła 
naciągu nie wywoływała nadmiernych naprężeń w kablu, nie powodowała osiowego prze-
sunięcia kabla i jego elementów budowy i aby miejsca połączeń, tj. mufy i głowice nie były 
narażone na naprężenia wzdłużne. 
Jeżeli nie można uniknąć siły naciągu w miejscu łączenia kabli opancerzonych drutami, to 
do łączenia tych kabli należy stosować mufy przystosowane do przenoszenia naciągu, 
uniemożliwiające połączenie pancerzy obu odcinków kabli. W przypadku łączenia innych 
kabli należy przy mufie zostawić zapas wystarczający do skompensowania możliwych prze-
sunięć kabla. 
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84. Jak powinny być oznaczone kable elektroenergetyczne ułożone w ziemi, w powietrzu oraz w 
tunelach i kanałach? 

Kable elektroenergetyczne ułożone w ziemi, w powietrzu oraz w tunelach i kanałach, powinny 
być oznaczane w sposób następujący : 

1) Kable ułożone w ziemi należy zaopatrzyć na całej długości trasy kablowej w trwałe oznacz-
niki (opaski kablowe) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mu-
fach, krzyżowaniu, wejściach do kanałów i osłonach otaczających; 

2) Kable ułożone w powietrzu powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki (opaski kablo-
we) przy głowicach i odbiornikach oraz w takich miejscach i odstępach, aby identyfikacja 
kabla była jednoznaczna; 

3) Kable ułożone w tunelach i kanałach powinny mieć oznaczniki (opaski kablowe) umiesz-
czone w odstępach nie większych niż 20 m. 
Na oznacznikach (opaskach kablowych) należy umieścić trwałe napisy zawierające: 
- numer ewidencyjny linii, 
- typ kabla, 
- znak użytkownika kabla, 
- rok ułożenia kabla, 
- symbol wykonawcy, 
- długość kabla. 

Przy oznaczaniu kabli sygnalizacyjnych dopuszcza się nieumieszczanie na oznacznikach typu kabla. 

85.  Jakie wymagania powinny być spełnione przy oznaczaniu trasy kablowej? 
Przy oznaczaniu trasy kablowej powinny być spełnione następujące wymagania: 

1) Trasa linii kablowych ułożonych w ziemi powinna być na całej długości trasy, na określonej 
głębokości względem powierzchni zewnętrznej kabli lub osłon otaczających, oznaczona za 
pomocą folii perforowanej lub siatki z tworzywa sztucznego o trwałym kolorze:  
a) niebieskim - kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, 
b) czerwonym - kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV; 

2) Folia lub siatka powinna znajdować się w wykopie nad ułożonym kablem (rurą) w odległo-
ści nie mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 35 cm (Rys. 18); 

3) Grubość folii powinna być nie mniejsza niż 0,3 mm, a siatki - 1,5 mm; 
4) Folie i siatki powinny być wykonane z tworzywa sztucznego, które w temperaturze 20o C 

ma wydłużenie przy zerwaniu co najmniej 200 %; 
5) Krawędzie folii lub siatki powinny wystawać co najmniej 50 mm poza zewnętrzną krawędź 

ułożonych kabli; 
6) Trasa kabli ułożonych w ziemi na terenach niezabudowanych powinna być dodatkowo ozna-

czona ponad powierzchnią ziemi, trwałymi i widocznymi oznacznikami osadzonymi w gruncie:  
a) na prostym odcinku w odstępach nie większych niż 100 m, 
b) w miejscu zmiany kierunku ułożenia kabla oraz w miejscach skrzyżowań i zbliżeń, 
c) przy skrzyżowaniach z rzekami spławnymi i żeglugowymi położenie kabla należy do-

datkowo oznaczyć na obu brzegach tablicami ostrzegawczymi dobrze widocznymi ze 
środka rzeki. 

Oznaczniki powinny być wykonane jako betonowe bloczki, zakotwione co najmniej 30 cm 
w gruncie i wystające ponad poziom gruntu na wysokość 20 cm. 
Na czołowej powierzchni nad gruntem oznacznik powinien zawierać wygrawerowany sym-
bol: K – kabel lub M - mufa. 

86. Jak należy chronić kable układane w warunkach, w których mogą wystąpić naprężenia mecha-
niczne, w strefach działania prądów błądzących, w środowisku o wysokim stopniu korozyjności oraz 
narażone na promieniowane UV? 

Kable układane w warunkach, w których mogą wystąpić naprężenia mechaniczne należy ukła-
dać w osłonach otaczających. W miejscach wyjścia kabla z osłony otaczającej należy go ułożyć i za-
bezpieczyć tak, aby nie były narażone na uszkodzenie, a zwłaszcza na ścinanie i zgniatanie 

W szczególności należy chronić kable: 
1) ułożone na mostach, wiaduktach, przyczółkach,  
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2) ułożone w ziemi pod drogami, torami, itp. 
3) ułożone na wysokości nieprzekraczającej 200 cm od powierzchni w miejscach dostępnych 

dla osób postronnych. 
W środowisku o wysokim stopniu korozyjności należy stosować kable posiadające ochronne 

powłoki zewnętrzne. 
Kable ułożone w strefach działania prądów błądzących powinny mieć odpowiednie powłoki lub 

być wyposażone w osłony odporne na ich działanie. 
Odcinki linii kablowej narażone na działanie promieni UV powinny być osłonięte lub wykonane 

kablami odpornymi na ich działanie. 

87. Jak układa się kable bezpośrednio w ziemi?  
1) Kable układa się bezpośrednio na piaszczystym dnie wykopu lub w innych przypadkach - na 

przygotowanej warstwie piasku o grubości nie mniejszej niż 10 cm (Rys. 18). Ułożone w wy-
kopie kable należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 - 15 cm, powyżej ich 
górnej powierzchni, a następnie warstwą piasku lub rodzimego gruntu;  

2) Kable można również układać na warstwie lub w warstwie wypełnienia kontrolowanego 
o określonej rezystywności cieplnej np. w betonicie;  

3) Dopuszcza się stosowanie zamiast piasku innych mieszanin wypełniających pod warunkiem, 
że rezystywność cieplna piasku i mieszanin w stanie wysuszenia nie będzie większa od 2,5 
K∙m/W. Zaleca się jednak stosowanie mieszanin otaczających kable o rezystywności cieplnej 
w stanie wysuszenia nie większej od 2 K∙m/W.  
Wymaga się, aby zastosowane mieszaniny otaczające kable posiadały świadectwo producenta 
potwierdzające ich własności elektryczne i cieplne w stanie wysuszenia i by były ubite po za-
sypaniu do gęstości nie mniejszej niż ok.1,6 t/m ;  

4) W przypadku skrzyżowań oznaczenia linii krzyżujących się powinny znajdować się na tej sa-
mej wysokości; 

5) Przy układaniu bednarki uziemiającej w tym samym wykopie, w którym ułożono kabel, bed-
narkę należy zakopać w dnie rowu kablowego na głębokości co najmniej 10 cm; 

6) Do obliczeń obciążalności prądowej linii kablowej należy wziąć pod uwagę rodzaj i parametry 
cieplne warstw piasku wypełnienia rowu kablowego. 

88. Jaka powinna być głębokość ułożenia kabli w ziemi?  
Głębokość ułożenia kabli w ziemi (Rys. 18), mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gór-

nej powierzchni kabla, powinna wynosić: 
50 cm  kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, ułożonych pod chodnikiem, drogą rowero-

wą i przeznaczonych do oświetlenia ulicznego, do oświetlenia znaków drogowych i 
sygnalizacji ruchu ulicznego oraz reklam itp.; 

70 cm  kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, ułożonych poza użytkami rolnymi; 
80 cm  kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz nie wyższym niż 30 kV, uło-

żonych poza użytkami rolnymi; 
90 cm  kabli o napięciu znamionowym do 30 kV, ułożonych na użytkach rolnych; 

100 cm  kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV. 
W przypadku, gdy głębokości te nie mogą być zachowane, np. przy wprowadzaniu kabli do bu-

dynku, przy skrzyżowaniu lub obejściu urządzeń podziemnych, to dopuszczalne jest ułożenie kabla 
na mniejszej głębokości, pod warunkiem zapewnienia na tym odcinku kabla, odpowiedniej osłony 
otaczającej. Ułożenie kabla na mniejszej głębokości może mieć wpływ na obciążalność prądową linii 
i musi być uwzględnione w obliczeniach obciążalności prądowej linii. 

Kable o napięciu znamionowym do 30 kV mogą być układane w ziemi, w dwóch lub więcej war-
stwach, na podanych głębokościach. Pionowa odległość między warstwami kabli powinna wynosić, 
co najmniej 15 cm. Nie dopuszcza się warstwowego układania kabli o napięciu znamionowym wyż-
szym niż 30 kV, jeżeli odległość pionowa między warstwami jest mniejsza niż 70 cm i jeżeli linie 
należą do różnych właścicieli.  

Sposób ułożenia kabla w rowie kablowym przedstawia rysunek 18. 
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Rys. 18. Rów kablowy 

89. Jak należy układać kable wzdłuż dróg i ulic? 
Trasa kablowa powinna przebiegać poza częściami dróg i ulic przeznaczonych do ruchu kołowe-

go w odległości, co najmniej 50 cm od jezdni. Odległość kabli od pni istniejących drzew lub projek-
towanego zadrzewienia należy uzgodnić z odpowiednimi władzami terenowymi. 

Kable w osłonach otaczających mogą być układanie w częściach ulic i dróg przeznaczonych do 
ruchu kołowego na głębokości co najmniej: 

  80 cm - kabli o napięciu znamionowym do 30 kV, 
100 cm - kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV. 

Zastosowane osłony otaczające kabli ułożonych pod drogami i ulicami nie mogą utrudniać do-
konywania napraw lub wymiany osłoniętego kabla. 

W normie N-SEP –E-004 określone zostały:  
a) najmniejsze dopuszczalne odległości między kablami ułożonymi bezpośrednio w ziemi, nie-

należącymi do tej samej linii kablowej 
b) najmniejsze dopuszczalne odległości kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożo-

nych bezpośrednio w ziemi, od innych urządzeń podziemnych. 

90. Jak  powinny  być chronione  kable  układane  bezpośrednio  w  wodzie  i  pod  dnem  rzek,   
w tunelach kablowych, kanałach i pomieszczeniach? 

Kable elektroenergetyczne przeznaczone do układania bezpośrednio w wodzie i pod dnem rzek, 
powinny być opancerzone o osłonie antykorozyjnej wytłoczonej z tworzywa sztucznego. Inne kable 
układane w takich warunkach powinny być umieszczone w osłonach otaczających wypełnionych 
bentonitem kablowym.  

Kable elektroenergetyczne przeznaczone do układania w tunelach kablowych, kanałach i po-
mieszczeniach powinny mieć zwiększoną odporność na rozprzestrzenianie się płomienia.  

Izolacyjne powłoki kabli na napięcie znamionowe  64/110 kV układane w takich warunkach  
lub jeżeli kabel stosowany jest w układzie z krzyżowaniem żył powrotnych, to izolacyjne powłoki 
tych kabli powinny być pokryte wytłoczoną warstwą przewodzącą 

91. Jak należy wykonać skrzyżowanie kabli z drogami ulicami, szosami, torami szynowymi, rzekami, 
kanałami i szlakami wodnymi oraz urządzeniami podziemnymi i innymi kablami? 

Ogólnie wymaga się, aby skrzyżowania kabli z drogami ulicami, szosami, torami szynowymi, 
rzekami, kanałami i szlakami wodnymi oraz urządzeniami podziemnymi i innymi kablami, wykonać 
pod kątem zbliżonym do 90  i w miarę możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządze-
nia. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne ułożone bezpośrednio w ziemi powinny być chro-
nione przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości, co najmniej po 50 cm w obie 
strony od miejsca skrzyżowania, za pomocą osłony. 
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Zaleca się, aby w czasie budowy linii kablowych w miejscu skrzyżowania z drogami, ulicami, to-
rami szynowymi, ułożyć rezerwowe osłony otaczające dla potrzeb wymiany w trakcie eksploatacji 
odcinków linii kablowych (co najmniej jedną rurę na jeden tor). 

92. Jak należy wykonać skrzyżowanie kabli z drogami kołowymi? 
Skrzyżowanie kabli z drogami kołowymi należy wykonać po zapewnieniu odpowiedniej ochrony 

kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Wymaga się, aby odległość pionowa między górną częścią osłony otaczającej lub kablem, a górną 

powierzchnią drogi, była nie mniejsza niż 80 cm przy układaniu kabli o napięciu znamionowym 
   ≤ 30 kV, natomiast nie mniejsza niż 100 cm przy układaniu kabli o napięciu znamionowym  > 
30 kV. 

Podobnie odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu odwadniającego powinna 
wynosić co najmniej 50 cm w przypadku kabli o napięciu znamionowym  ≤ 30 kV oraz co naj-
mniej 80 cm - kabli o napięciu znamionowym  > 30 kV. 

Wymaga się również, aby: 
a) osłony otaczające wystawały poza krawężnik lub krawędź jezdni: 

- 50 cm z każdej strony w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 30 kV, 
- 100 cm w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV;  

b) rów odwadniający lub nasyp znajdował się w odległości 100 cm z każdej strony bez względu 
na wartość napięcia znamionowego linii. 

93. Jak należy wykonać skrzyżowanie kabli z rzekami i innymi szlakami wodnymi i jakie powinny 
być zachowane minimalne odległości? 

W przypadku skrzyżowania kabli z rzekami (szlakami wodnymi) kabel powinien być ułożony na 
prostym i głębokim odcinku rzeki, na którym dno i brzegi nie podlegają podmywaniu. 

W miejscu wyprowadzenia kabla spod wody należy go chronić osłoną otaczającą na odcinku od 
najniższego do najwyższego powodziowego poziomu wody z zapasem, co najmniej 100 cm z każdej 
strony, ponadto na brzegach rzeki i szlaków wodnych kabel powinien być umocowany i chroniony 
przed odsłonięciem, które może powstać na skutek naruszenia linii brzegowej 

.Jeżeli występuje skrzyżowanie kabla ze szlakami wodnymi: 
a) spławnymi i żeglownymi - kabel powinien być zagłębiony na całej długości w dno na co naj-

mniej 100 cm, nie wliczając w to warstw zamulenia oraz zasypany żwirem i kamieniami; je-
żeli dno jest skaliste i głębokość wody przekracza 4 m, to dopuszczalne jest ułożenie kabla 
bezpośrednio na dnie tak, aby dotykał on dna na całej jego długości oraz był zabezpieczony 
przed przesuwaniem i uszkodzeniem; 

b) niespławnymi, przy długości skrzyżowania:  
− nieprzekraczającej ≤ 20 m - kabel o napięciu znamionowym do 30 kV powinien być uło-

żony na dnie w osłonie otaczającej lub zagłębiony w dno na głębokość 50 cm;  
− powyżej 20 m, kabel powinien być zagłębiony na całej długości w dno na głębokość mi-

nimum 50 cm.  
Niezależnie od długości skrzyżowania kable 110 kV powinny być zagłębione w dno wykopu na 

głębokości co najmniej 100 cm. Dopuszcza się również wykonanie skrzyżowania ze szlakami nie-
spławnymi za pomocą estakady kablowej; należy unikać krzyżowania rzeki w odległości mniejszej 
niż 50 m poniżej stopni wodnych, przełomów i innych konstrukcji zaburzających nurt rzeki. 

94. Jakie wymagania powinny być spełnione przy układaniu kabli w osłonach otaczających w ziemi? 
Przy układaniu kabli w osłonach otaczających w ziemi wymaga się, aby były one ze sobą szczel-

nie połączone w sposób uniemożliwiający przedostawanie się do wnętrza wody i aby nie były za-
mulane. 

W praktyce stosuje się zasadę, że w jednej osłonie otaczającej układa się tylko jeden kabel. W 
jednej osłonie otaczającej mogą być umieszczone: kable jednożyłowe tworzące układ wielofazowy, 
kable sygnalizacyjne oraz kable elektroenergetyczne i kable sygnalizacyjne przyłączone do tego 
samego urządzenia. Kable jednożyłowe o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV powinny być 
ułożone w oddzielnych osłonach otaczających. 
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Jednocześnie należy zapewnić, aby średnica wewnętrzna osłony otaczającej była równa, co naj-
mniej 1,5-krotnej zewnętrznej średnicy wprowadzonego kabla, jednak nie mniejsza niż 50 mm.  

Jeżeli w jednej osłonie otaczającej jest ułożonych kilka kabli, to powierzchnia otworu nie powin-
na być mniejsza niż trzykrotna suma powierzchni przekrojów ułożonych kabli. Miejsca wprowa-
dzenia kabli do osłon otaczających powinny być uszczelnione, a kable zabezpieczone przed uszko-
dzeniem. 

Wymaga się, aby głębokość umieszczenia osłon otaczających w ziemi, mierzona od powierzchni 
terenu do górnej powierzchni osłony linii kabla o napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV, 
powinna wynosić co najmniej: 

- 40 cm - przy układaniu kabli pod chodnikami, 
      - 80 cm - przy układaniu kabli w częściach dróg i ulic przeznaczonych do ruchu kołowego. 
     Zmniejszenie podanych głębokości może nastąpić jeżeli wymusza to konstrukcja budowli na tra-
sie kabla lub przeszkoda, której nie można usunąć lub obejść. 

Głębokość umieszczenia osłon otaczających w ziemi, mierzona od powierzchni terenu do górnej 
powierzchni osłony linii kablowej o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV, powinna wynosić 
co najmniej 100 cm. 

95. Jak powinny być układane kable w kanałach i tunelach? 
Kable układane w kanałach i tunelach kablowych, o zwiększonej odporności na rozprzestrzenia-

nie się płomienia, powinny być układane na konstrukcjach wsporczych, na ścianach (w odległości, 
co najmniej 1 cm od ściany) i na dnie kanału lub tunelu. Dopuszcza się jednak układanie kabli na 
konstrukcjach lub uchwytach podwieszonych do stropu tunelu. Zabrania się układania kabli w 
miejscach przeznaczonych do poruszania się obsługi. Przejścia kabli przez przegrody w tunelach 
powinny być uszczelnione materiałem niepalnym. Dopuszcza się zasypywanie kanałów kablowych 
piaskiem, szczególnie w przypadkach zagrożenia wybuchem lub pożarem. 

Zaleca się, aby kable o różnych napięciach znamionowych (  do 30 kV) lub kable sygnalizacyj-
ne były ułożone na oddzielnych pólkach w następującej kolejności od dołu: 

1) kable sygnalizacyjne, 
2) kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 1 kV, 
3) kable elektroenergetyczne o najwyższym napięciu znamionowym, 
4) kable elektroenergetyczne o kolejnym niższym napięciu znamionowym. 

Dopuszcza się ułożenie obok siebie na wspólnej półce kabli: 
a) elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV i sygnalizacyjnych, jeżeli kable te 

należą do tego samego urządzenia; 
b) elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV i sygnalizacyjnych, jeżeli kable te 

nie należą do tego samego urządzenia, pod warunkiem umieszczenia pomiędzy nimi prze-
grody metalowej; 

c) elektroenergetycznych o napięciu wyższym niż 1 kV i kabli sygnalizacyjnych należących do 
tego samego urządzenia, pod warunkiem umieszczenia pomiędzy nimi przegrody metalo-
wej. 

Kable o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV powinny być prowadzone odrębnymi trasami. 
Dopuszcza się ułożenie kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV wspólną trasą pod wa-

runkiem oddzielenia ich od innych kabli przegrodą ognioodporną o wytrzymałości ogniowej 60 . 
Odległość między kablami lub wiązkami kabli elektroenergetycznych o tym samym napięciu 

znamionowym (  do 30 kV) powinna być nie mniejsza niż: 
a) średnica zewnętrzna ułożonego obok kabla o większej średnicy, 
b) dwukrotna średnica kabla jednożyłowego ułożonego w wiązce kabli tworzących układ 

wielofazowy. 
Odległość między kablami elektroenergetycznymi o różnych napięciach znamionowych (nie 

wyższych niż 30 kV) oraz pomiędzy warstwami kabli elektroenergetycznych o tych samych lub 
różnych napięciach znamionowych powinny być nie mniejsze niż 15 cm. Dotyczy to również odle-
głości między warstwami kabli elektroenergetycznych i warstwami kabli sygnalizacyjnych. 

Kable mogą być układane na konstrukcjach wsporczych mocowanych do ścian, stropów lub po-
sadzek. 
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Kable układane na ścianach i pod stropami powinny być mocowane za pomocą uchwytów lub 
wieszaków. Uchwyty lub wieszaki nie powinny powodować uszkodzeń ani deformacji kabli. Na 
konstrukcjach wsporczych poziomych kable o napięciu znamionowym do 1 kV mogą być ułożone 
swobodnie, a na konstrukcjach wsporczych pionowych lub pochyłych powinny być mocowane w 
sposób uniemożliwiający ich swobodne przemieszczanie. 

Odległość między miejscami zamocowania lub zawieszenia kabla w kanałach lub tunelach po-
winna być tak dobrana, aby kabel nie załamywał się i nie był nadmiernie naprężony pod własnym 
ciężarem. Zwis kabli nie może przekraczać 5% odległości między zamocowaniami. 

Natomiast odległość między miejscami zamocowania zawieszenia lub podparcia kabla nie była 
większa niż 6-krotna zewnętrzna średnica kabla. 

Dopuszcza się, aby odległość między zamocowaniami kabli o napięciu znamionowym linii do 
30 kV nie przekraczała: 

  80 cm - przy układaniu poziomym lub pochyłym pod kątem nie większym niż 30o, 
120 cm - przy układaniu pionowym lub pochyłym pod kątem większym niż 30o. 

Zaleca się mocować kable po obu stronach mufy i pod głowicą kablową w odległości odpowied-
nio nie większej niż 30 - 50 cm. 

Należy unikać wzajemnego krzyżowania się kabli w kanałach i tunelach. 
Przy skrzyżowaniach w tunelach i kanałach kabli różnych użytkowników, zaleca się układanie 

ich na różnych poziomach. W przypadku konieczności skrzyżowania grup kabli ułożonych na prze-
ciwległych ścianach tunelu na jednym poziomie, odległość między warstwami kabli powinna wyno-
sić co najmniej 15 cm. 

W miejscu skrzyżowania tuneli lub kanałów położonych na jednym poziomie, kable obu tuneli 
(kanałów) powinny być oddzielone od siebie osłonami na całej długości skrzyżowania. 

96. Kiedy dopuszcza się wykorzystanie kanałów kablowych i tuneli do prowadzenia w nich rurocią-
gów? 

Wykorzystanie kanałów kablowych i tuneli do prowadzenia w nich rurociągów wodnych, wenty-
lacyjnych, kanalizacyjnych i gazów niepalnych oraz rurociągów z gazami palnymi, może być do-
puszczalne, jeśli odpowiednie przepisy dotyczące układania rurociągów zezwalają na układanie ich 
wspólnie z kablami określonych napięć i typów. 

Wymaga się, aby tunele lub kanały kablowe, w których są prowadzone rurociągi gazowe, były 
wyposażone w urządzenia wykrywające i sygnalizujące ulatnianie się gazu z rurociągu. Dopuszcza 
się również układanie kabli w kanałach i tunelach rurociągów cieplnych, przy czym przekrój żył i 
typ tych kabli powinien być dobrany z uwzględnieniem oddziaływania cieplnego. 

97. Jakie pod względem budowy kable należy układać na mostach, wiaduktach, molach, nabrzeżach i 
estakadach kablowych i w jaki sposób? 

Wymaga się, aby na mostach, wiaduktach, molach i nabrzeżach były układane kable opancerzo-
ne drutami stalowymi. Dopuszcza się układanie kabli nieopancerzonych w osłonach otaczających 
lub w kanałach. Na mostach drewnianych należy układać kable o osłonach z materiału nierozprze-
strzeniającego płomieni. 

Na mostach, wiaduktach, molach i nabrzeżach należy układać kable tak, aby: 
a) nie powodowały zmniejszenia wytrzymałości mechanicznej mostu, mola, nabrzeża lub wia-

duktu; 
b) były chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas użytkowania oraz w czasie 

prac konserwacyjnych i remontowych mostu, mola, nabrzeża lub wiaduktu. Izolacyjne po-
włoki kabli 110 kV układanych na estakadach powinny być pokryte wytłoczoną lub nałożo-
ną warstwą przewodzącą, uodpornioną na działanie promieniowania ultrafioletowego. 

   Na mostach, molach i nabrzeżach kable należy układać: 
 - na konstrukcjach, 
 - pod chodnikami, 
 - w kanałach. 
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Zaleca się układanie kabli w osłonach otaczających. W miejscach narażenia kabli na naprężenia 
mechaniczne, należy je układać z zapasem umożliwiającym kompensowanie zmian wywołanych 
warunkami otoczenia. 

Na estakadach kable należy układać na konstrukcjach wsporczych. Przy budowie linii kablowej 
na mostach, wiaduktach, molach i estakadach kablowych nie zaleca się wykonywania muf kablo-
wych. W przypadkach koniecznych mufy powinny być umiejscowione i mocowane na specjalnych 
konstrukcjach (podestach). 

98. Jak należy układać kable bezhalogenowe ognioodporne? 
Przy projektowaniu i budowie linii kablowych z wykorzystaniem kabli bezhalogenowych posia-

dających cechę ognioodporności, należy spełniać wymagania producenta, wynikające z ustaleń z 
inwestorem oraz rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Kable bezhalogenowe należy układać na konstrukcjach wsporczych, które wraz z kablem stano-
wią ognioodporny zespól kablowy posiadający atest wydany przez certifikowaną jednostkę badaw-
czą. 

Kable posiadające cechę ognioodporności prowadzone poziomo lub pochyło pod kątem mniej-
szym niż 15 od poziomu należy układać w korytkach, na drabinkach lub w uchwytach, natomiast 
kable ognioodporne prowadzone pochyło pod kątem większym niż 15  od poziomu lub prowadzo-
ne pionowo należy mocować w uchwytach przymocowanych do konstrukcji wsporczych lub bezpo-
średnio do ścian. 

Konstrukcje wsporcze korytek i drabinek powinny mieć dodatkowo drugi punkt podparcia lub 
zawieszenia. Kotwy, kołki i śruby mocujące konstrukcje wsporcze i uchwyty powinny mieć odpor-
ność ogniową zapewniającą ich poprawne funkcjonowanie do czasu zgodnie z przeznaczeniem.  

Trasy kabli należy tak wyznaczać, aby w razie pożaru kable nie były narażone na spadające z gó-
ry przedmioty. 

99. Jak należy układać kable w budynkach? 
      Kable w budynkach, o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie się płomienia, należy ukła-
dać: 

a) bezpośrednio przy ścianach i pod sufitami na odpowiednio przygotowanych konstrukcjach 
nośnych, 

b) w kanałach kablowych, w ścianach, stropach lub pod posadzkami, w osłonach lub bez osłon, 
w sposób umożliwiający demontaż kabli. 

Trwale wmurowanie kabli w ściany, posadzki lub stropy jest niedopuszczalne. Przy wprowa-
dzeniu do budynku kabel powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi 
osłoną otaczającą o średnicy wewnętrznej większej, o co najmniej 50% od średnicy ze-
wnętrznej kabla. Osłony otaczające powinny przechodzić przez całą grubość fundamentu lub 
ściany budynku ze spadem w kierunku zewnętrznym. Miejsce wprowadzenia kabla do bu-
dynku należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się wody do wnętrza budynku. 

Przejścia kabli przez ściany wewnętrzne i stropy budynków należy uszczelnić materiałem trud-
nopalnym o odporności ogniowej nie mniejszej niż odporność ogniowa ścian i stropów dzielących 
pomieszczenia, w którym zostało zastosowane. W przypadku przejścia kabli przez ściany lub stropy 
oddzielające pomieszczenia wilgotne, niezabezpieczone pod względem wybuchowym lub w których 
istnieją pary i gazy żrące, otwory przepustowe należy wypełnić materiałem odpornym na te czynniki. 

W pomieszczeniach zagrożonych wybuchem lub pożarem należy wykonać przepusty oddzielne 
dla każdego kabla. 

100. Jakie powinny być najmniejsze dopuszczalne odległości kabli elektroenergetycznych i sygnali-
zacyjnych od rurociągów w budynkach? 

 Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych od ruro-
ciągów w budynkach wynoszą: 

1) Od rurociągów sprężonego powietrza, wentylacyjnych, wodociągowych, gazów palnych o ci-
śnieniu do 0,04 MPa: 

- niewymagających bieżącej konserwacji*) – 20 cm, 
- wymagających okresowej konserwacji – 100 cm; 
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2) Od rurociągów cieplnych izolowanych wodnych i parowych: 
- niewymagających bieżącej konserwacji – 50 cm, 
- wymagających okresowej konserwacji – 100 cm; 

3) Od rurociągów cieplnych nieizolowanych wodnych i parowych: 
- niewymagających bieżącej konserwacji – 120 cm, 
- wymagających okresowej konserwacji – 120 cm; 

4) Od rurociągów z cieczami palnymi: 
- niewymagających bieżącej konserwacji – 100 cm, 
- wymagających okresowej konserwacji – 150 cm; 

5) Inne urządzenia technologiczne: 
- niewymagających bieżącej konserwacji – 100 cm, 
- wymagających okresowej konserwacji – 150 cm. 

*) Odcinki rurociągów z zaworami, zasuwami itp. armaturą należy uważać za wymagające okre-
sowej konserwacji. 

 
101.   Co należy sprawdzić i jakie badania wykonać przy przyjęciu linii kablowej do eksploatacji? 

 Przy przyjęciu linii kablowej do eksploatacji należy: 
1) sprawdzić kompletność dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej, 
2) sprawdzić nowo wybudowaną, przebudowaną lub wyremontowaną linię kablową wraz 

z urządzeniami dodatkowymi, pod kątem zgodności z dokumentacją techniczną i wymaga-
niami przepisów i norm, 

3) wykonać zalecany zakres badań odbiorczych, 
4) przeprowadzić próby funkcjonalne, 
5) sporządzić protokół przyjęcia linii do eksploatacji. W odniesieniu do linii kablowych o pod-

stawowym znaczeniu wykonuje się również pomiar rezystancji pętli żył oraz pomiar po-
jemności żył. 

Dokumentacja techniczna linii kablowej powinna obejmować: 
- projekt techniczny wraz z uzgodnieniami, 
- rysunki wykonawcze. 

Dokumentacja eksploatacyjna linii kablowej powinna zawierać: 
- dokumenty przyjęcia linii do eksploatacji, 
- kartę ewidencyjną linii, 
- szczegółową instrukcję ruchu i eksploatacji,  
- wykaz urządzeń i części zamiennych, 
- szczegółowe plany linii wykonane w podziałce 1:250 w zakresie ustalonym instrukcją eks-

ploatacji, 
- zbiorcze plany sieci kablowej o podziałce 1:10 000 dla sieci o napięciu wyższym niż 1kV lub 

1:50 000 dla sieci do 1 kV. 
102. Co należy określić w programie pracy linii kablowej o napięciu wyższym niż 1 kV? 
      Eksploatacja linii kablowych o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV powinna być prowa-
dzona w oparciu o program pracy. Na polecenie kierownika jednostki organizacyjnej program pra-
cy może być również opracowany dla linii o napięciu do 1 kV. 

W programie pracy linii kablowej o napięciu wyższym niż 1 kV należy określić: 
- układy połączeń sieci dla ruchu w warunkach normalnych i przy zakłóceniach, 
- wymagane poziomy napięć, 
- wartości mocy zwarciowej, 
- rozpływ mocy czynnej i biernej, 
- dopuszczalne obciążenia, 
- nastawienia zabezpieczeń i automatyki łączeniowej, 
- ograniczenia poboru mocy, stałe lub okresowe, 
- wytyczne racjonalnej gospodarki energią elektryczną. 

Program pracy powinien być aktualizowany:  
- raz na rok dla linii o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym,  
- co 5 lat dla linii o napięciu niższym niż 110 kV. 
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103. Co obejmuje badanie odbiorcze linii kablowej i jakie badania pomiary należy wykonać podczas 
badania odbiorczego? 

Badanie odbiorcze linii kablowej obejmuje sprawdzenie zgodności wykonania linii kablowej z: 
- projektem budowlanym i wykonawczym, 
- z wymaganiami przepisów i norm przedmiotowych, według których zostały wykonane (ate-

sty, protokoły odbioru itp.).  
Podczas badania odbiorczego linii kablowej należy wykonać: 
a) pomiar zgodności faz oraz sprawdzenie ciągłości żył roboczych i żył powrotnych napięciem 

stałym o wartości nie wyższej niż 24 V, 
b) pomiar rezystancji izolacji żył kabla miernikiem rezystancji izolacji 2500 V,  
c) badanie wytrzymałości elektrycznej izolacji żył kabla, 
d) próbę szczelności osłony/powłoki izolacyjnej kabla napięciem stałym lub wyprostowanym 

o polaryzacji dodatniej, 
e) pomiar rezystancji żył roboczych i powrotnych kabla metodą techniczną w układzie z po-

prawnie mierzonym napięciem lub mostkiem Thomsona, 
f) pomiar pojemności kabla mostkiem do pomiaru pojemności. 
g) pomiar prądu upływu dla kabli o napięciu wyższym niż 1 kV. 

 

104.   Z wykorzystaniem jakich napięć probierczych wykonuje się badania diagnostyczne kabli i linii 
kablowych? 

Badania diagnostyczne kabli i linii kablowych nowo budowanych, przebudowywanych, remon-
towanych lub znajdujących się w eksploatacji wykonuje się z wykorzystaniem napięć probierczych 
dobranych w zależności od wartości napięcia znamionowego linii i określonego czasu próby. 

Wartość napięcia probierczego w badaniach diagnostycznych nie powinna przekraczać wartości 
1,3 . Dopuszcza się również wykonanie badań diagnostycznych napięciem o innych kształtach 
i częstotliwościach. Zaleca się wykonywanie tych badań napięciem nie wyższym jak 0,7 . 

Badania diagnostyczne wykonane napięciem wyższym ni 1,3  wymagają wykonania badań 
odbiorczych linii kablowej w zakresie próby napięciowej izolacji kabli. 

Należy pamiętać, że badania diagnostyczne mogą być przeprowadzone tylko za zgodą właścicie-
la linii, który otrzymał pisemną informację o metodyce badań i spodziewanych efektach, a także o 
zagrożeniach linii spowodowanych przeprowadzeniem badań diagnostycznych.  

1 . 5  S t a c j e  e l e k t r o en e r g e t yc z n e  

105.  Czym w sieci jest stacja elektroenergetyczna i z jakich składa się elementów? 
Stacja elektroenergetyczna jest podstawowym węzłem sieci elektroenergetycznej, składającym 

się z zespołu urządzeń służących do przetwarzania lub transformacji energii elektrycznej dla celów: 
przesyłania w systemie, rozdziału w sieciach rozdzielczych i obniżania napięcia do poziomu, na 
którym możliwe jest stosowanie elektrycznych urządzeń powszechnego użytku.  

W dużych stacjach występują ponadto wydzielone pomieszczenia wyposażone w odpowiednią 
aparaturę kontrolno-pomiarową, urządzenia i elementy sterownicze oraz wskaźniki stanu połączeń 
i pracujących elementów stacji. Głównymi urządzeniami w stacjach elektroenergetycznych są roz-
dzielnice, transformatory i nastawnie.  
      Przesyłanie, rozdział i odbiór energii elektrycznej, wymaga korzystania ze stacji elektroenerge-
tycznych, które mogą być: 

- systemowymi stacjami elektroenergetycznymi (NN), 
- stacjami rozdzielczymi (WN) oraz  
- rozlicznymi stacjami transformatorowymi, zamieniającymi średnie napięcie (SN) na napięcie 

powszechnie stosowane w instalacjach odbiorczych (230/400 V). 
Z rozdzielaniem energii elektrycznej w stacji wiążą się takie funkcje jak: regulacja napięcia 

w sieci, kompensacja mocy biernej, utrzymanie warunków zwarciowych na właściwym poziomie 
oraz wyłączanie i włączanie elementów sieci (linii i transformatorów).  
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106. Jakie urządzenia i obwody wchodzą w skład stacji elektroenergetycznej? 
W skład stacji (rozdzielni) elektroenergetycznej wchodzą następujące urządzenia i obwody: 

1) Rozdzielnice – stanowiące podstawowy zespół szyn zbiorczych, pół i urządzeń rozdziel-
czych, zabezpieczeniowych, pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych, które wraz z 
elementami izolacyjnymi, wsporczymi i osłonowymi, tworzą układ zdolny do rozdzielania 
energii elektrycznej, przy jednym napięciu znamionowym; 

2) Obwody główne  - składające się z doprowadzonych do stacji linii elektroenergetycznych, 
rozdzielnicy głównej oraz przyłączonych do szyn zbiorczych urządzeń głównych stacji;  

3) Obwody wtórne (niskonapięciowe) - obejmujące wszystkie elementy, w których w warun-
kach normalnych płyną prądy proporcjonalne do prądów w obwodach głównych. W skład 
obwodów pomocniczych wchodzą układy zabezpieczeń, automatyki, pomiarów, telestero-
wania i telepomiarów; 

4) Urządzenia pomocnicze, - umożliwiające prawidłową pracę stacji. Do urządzeń pomocni-
czych zalicza się instalacje i dodatkowe źródła prądu, instalacje sprężonego powietrza, 
oświetlenie i ogrzewanie elektryczne stacji; 

 5) Instalacje ochronne, - to stosowane elementy ochrony przeciwporażeniowej, przeciwprze-
pięciowej, odgromowej i przeciwpożarowej. 

107. Jak można podzielić układy połączeń stacji elektroenergetycznych, ze względu na budowę?  
Układy połączeń stacji elektroenergetycznych można podzielić, ze względu na budowę, na dwie 

zasadnicze grupy: na układy szynowe (zawierające wyodrębnione szyny zbiorcze) i układy bezszy-
nowe.  

W obrębie układów szynowych wyróżnia się układy: jednosystemowe, dwusystemowe i trójsys-
temowe. Dodatkowo każdy układ szynowy stacji może być sekcjonowany (dzielony na sekcje) oraz 
uzupełniony o dodatkowe pomocnicze (obejściowe) szyny zbiorcze.  

W obrębie układów bezszynowych wyróżnia się układy: blokowe, mostkowe i wielobokowe. 

108. Jakie wyróżnia się, w zależności od przeznaczenia, pola rozdzielcze stacji elektroenergetycznej? 
Podstawowym elementem stacji elektroenergetycznej jest rozdzielnica, złożona z pól rozdziel-

czych spełniających określone funkcje.  
Wyposażenie takiego pola zależy, oprócz spełnianej przez nie funkcji, także od napięcia znamio-

nowego i wymaganej niezawodności pracy. W zależności od przeznaczenia wyróżnia się następują-
ce pola rozdzielcze: 

1) liniowe, 
2) transformatorowe, 
3) łączników szyn (sekcyjne i systemowe), 
4) pomiarowe, 
5) potrzeb własnych, 
6) ograniczników przepięć (odgromnikowe), 
7) inne, wg potrzeb. 

109. Jak powinny być wyposażone pola liniowe w stacjach elektroenergetycznych średnich, wyso-
kich i najwyższych napięć? 

Pola liniowe łączą linie elektroenergetyczne z szynami zbiorczymi stacji. Pola te mogą być na-
powietrzne lub kablowe, dopływowe (zasilające) i odpływowe (odbiorcze). W stacjach średniego 
napięcia (SN) pola liniowe wyposaża się, zamiast wyłącznika, w bezpieczniki i rozłączniki lub bez-
pieczniki i odłączniki (Rys. 19 a, b). W uproszczonym rozwiązaniu (Rys. 19 b) rozłącznik przerywa 
prąd roboczy, a bezpiecznik prąd zwarciowy. Możliwe są dwa sposoby współpracy rozłącznika z 
bezpiecznikiem, tj. praca niezależna obu urządzeń lub pobudzenie rozłącznika poprzez wybijak 
bezpiecznika w rozłączniku bezpiecznikowym. Dalsze uproszczenie przedstawia rysunek 19a, gdzie 
odłącznik przerywa prądy jałowe (pojemnościowe linii), a obciążenie wyłącza się w stacji na końcu 
linii. 

Pola liniowe odpływowe 110 kV w układzie z pojedynczym i podwójnym systemem szyn zbior-
czych (Rys.19 c, d) wyposaża się w przekładniki napięciowe za przekładnikami prądowymi. Umoż-
liwia to przeprowadzenie synchronizacji lub stwierdzenie napięcia w linii.  
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W polach liniowych stacji wysokich napięć i najwyższych napięć oraz w rozdzielniach średniego 
napięcia z rozdzielnicami jednoczłonowymi stosowane są zawsze odłączniki od strony szyn zbior-
czych, przed wyłącznikami, nazywane odłącznikami szynowymi. 

W polach liniowych, w których możliwe jest pojawienie się napięcia z obydwu stron wyłącznika 
oraz w liniach napowietrznych stosuje się odłączniki za wyłącznikami, zwane odłącznikami linio-
wymi (Rys. 19 c, d, e). Dostęp do wyłącznika jest możliwy po wyłączeniu pola zarówno od strony 
szyn, jak i od strony linii. W ten sposób zapewnia się również ochronę przed przepięciami pocho-
dzenia atmosferycznego. W liniach kablowych, zasilanych tylko z szyn zbiorczych, wystarcza tylko 
jeden odłącznik, zainstalowany pomiędzy szynami a wyłącznikiem. 

Pole liniowe odpływowe 220 kV w układzie z podwójnym systemem szyn zbiorczych przedsta-
wia rysunek 19 e. Przekładniki napięciowe kondensatorowe w tym polu i w innych polach linio-
wych 220 kV i 400 kV są często instalowane za odłącznikiem liniowym (patrząc od strony szyn 
zbiorczych), gdyż są również wykorzystywane jako połączenie urządzeń w.cz linią. 

W polach liniowych 220 kV, z racji uciążliwości stosowania uziemiaczy przenośnych, stosuje się 
powszechnie noże uziemiające na odłącznikach, a gdy nie ma takiej możliwości - uziemniki. Najczę-
ściej stosuje się noże uziemiające tylko na jednym z odłączników szynowych. 

Przykładowe układy pól liniowych przedstawia rysunek 19: 

 
Rys. 19. Pola liniowe 

Oznaczenia: a) SN uproszczone z odłącznikiem i bezpiecznikiem, b) SN uproszczone z roz-
łącznikiem i bezpiecznikiem (rozłącznikiem bezpiecznikowym), c) 110 kV odpływowe (od-
biorcze) w układzie z pojedynczym systemem szyn zbiorczych, d) 110 kV odpływowe (od-

biorcze) w układzie z podwójnym systemem szyn zbiorczych, e) 220 kV odpływowe (odbior-
cze) w układzie z podwójnym systemem szyn zbiorczych. 

 
W polach rozdzielnic dwuczłonowych (rys. 20. f, g), wyłącznik jest instalowany na specjalnym 

członie ruchomym (wózku). Przy wysuniętym członie ruchomym tworzą się widoczne przerwy 
izolacyjne, dzięki czemu możliwe jest w tych rozwiązaniach wyeliminowanie odłączników. Stoso-
wane są specjalne blokady uniemożliwiające przykładowo wysunięcie wózka przy załączonym wy-
łączniku. Przekładniki są instalowane poza członem ruchomym. Konstrukcje rozdzielnic dwuczło-
nowych w stacjach o podwójnym systemie szyn zbiorczych wykonuje się przeważnie w wersji z 
odłącznikami, rzadziej spotykane są dwa pola z wyłącznikami (rys. 20. h, i). 
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Rys. 20. Pola liniowe SN w rozdzielnicach dwuczłonowych prefabrykowanych 

Oznaczenia: P - połączenie szczękowe części stałej z częścią ruchomą, 
f - w układzie z pojedynczym systemem szyn zbiorczych i wyłącznikiem w członie ruchomym, 

g - w układzie z wyłącznikiem i kompletem przekładników w członie ruchomym, 
h - w układzie z podwójnym systemem szyn zbiorczych i dwoma wyłącznikami na jedno pole, 

i - w układzie z podwójnym systemem szyn zbiorczych. 

110. Jak powinny być wyposażone pola transformatorowe w stacji elektroenergetycznej? 
Pola transformatorowe służą do połączenia uzwojeń transformatora z układem szyn zbiorczych. 

Kolejność umieszczania elementów obwodu głównego w polu transformatora jest taka sama jak 
w polach liniowych. Przykład pola transformatorowego SN dla transformatora dwuuzwojeniowego 
w rozdzielnicy z pojedynczym systemem szyn zbiorczych przedstawiono na rysunku 21a. W tym 
polu, oprócz wyłącznika i odłącznika szynowego, umieszczony został przekładnik prądowy. W in-
nych rozwiązaniach umieszcza się dodatkowo przekładnik napięciowy wykorzystywany głownie 
do celów pomiarowych. 
      Pole transformatorowe SN dla transformatora dwuuzwojeniowego w rozdzielnicy z podwójnym 
systemem szyn zbiorczych przedstawia rysunek 21b. W polu tym występują dwa odłączniki szyno-
we umożliwiające przyłączenie transformatora do określonego systemu szyn zbiorczych.  
      Pole transformatorowe SN dla transformatora trójuzwojeniowego przedstawia rysunek 21c.  

W tym rozwiązaniu wymaga się odłącznika transformatorowego między wyłącznikiem a trans-
formatorem. Jeżeli przewiduje się pracę transformatora przy wyłączonym uzwojeniu jednego na-
pięcia, to wymagany jest odłącznik transformatorowy dla transformatora trójuzwojeniowego. Moż-
liwe jest wtedy pojawienie się na wyłączniku napięcia pochodzącego od transformatora pracujące-
go jako dwuuzwojeniowy. Dostęp do wyłącznika jest możliwy dopiero po otwarciu obu odłączni-
ków znajdujących się bezpośrednio przy nim. Podobnie jak w polach liniowych, stosuje się po-
wszechnie pola transformatorowe uproszczone.  

W zależności od mocy znamionowej transformatora i wymagań odbiorców, wyłącznik może być 
zastąpiony układem rozłącznik - bezpiecznik lub odłącznik - bezpiecznik. Pola transformatorowe 
w stacjach średnich, wysokich i najwyższych napięć są wyposażone w wyłączniki. W polach trans-
formatorowych z transformatorami dwuuzwojeniowymi odłączniki instaluje się jedynie od strony 
szyn zbiorczych. Natomiast w przypadku transformatorów trójuzwojeniowych odłączniki należy 
instalować po obydwu stronach wyłączników (Rys. 21c).  

Dostęp do wyłącznika jest możliwy dopiero po otwarciu obydwu odłączników, zarówno od stro-
ny szyn, jak i od transformatora, który po wyłączeniu jednego uzwojenia może nadal pracować jako 
dwuuzwojeniowy. 

Podobne rozwiązania stosuje się w polach transformatorowych WN i NN. Pola te zawierają 
ograniczniki przepięć usytuowane bezpośrednio przy transformatorze lub chroniące punkt neu-
tralny transformatora oraz odłączniki w punkcie neutralnym umożliwiające zmianę wartości skła-
dowej symetrycznej zerowej prądu zwarciowego. Na rysunku 21d przedstawiono przykładowe 
rozwiązanie pola autotransformatora NN (np. 220/110 kV). 
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Rys. 21. Pola transformatorowe 

Oznaczenia: f) SN w rozdzielnicy z pojedynczym systemem szyn zbiorczych, g) SN dla transforma-
tora dwuuzwojeniowego z rozdzielnicy z podwójnym systemem szyn zbiorczych, h) SN dla trans-

formatora trójuzwojeniowego, i) WN i NN dla autotransformatora. 
 

Pole liniowe i transformatorowe stacji średnich napięć, zwłaszcza stacji pracujących w sieciach 
komunalnych, wyposaża się często jedynie w bezpieczniki i rozłącznik (rys. 19b), przeznaczony do 
włączania i wyłączania prądów roboczych. Dalszym uproszczeniem rozwiązania jest zastosowanie 
odłączników zamiast rozłączników, co jest typowym rozwiązaniem w terenowych stacjach słupo-
wych. Prądy obciążeniowe są wtedy włączane po stronie niskiego napięcia, a odłącznik musi mieć 
zdolność łączeniową wystarczającą do przerwania prądu pracy jałowej transformatora. Ze względu 
na niewielkie wartości prądów znamionowych bezpieczników wysokiego napięcia, rozwiązanie pól 
transformatorowych z bezpiecznikami może być stosowane tylko przy stosunkowo niewielkich 
mocach znamionowych transformatorów. 

111. Jak wyposaża się pola pomiarowe i odgromnikowe stacji elektroenergetycznej?  
 W niektórych rozdzielnicach stacji elektroenergetycznej stosuje się pola pomiarowe wyposażo-

ne w odłącznik, zabezpieczenie oraz przekładniki napięciowe i ewentualnie w przekładniki prądo-
we. 

 W rozwiązaniach praktycznych w poszczególnych polach stosuje się od 2 do 4, a niekiedy nawet 
więcej, szeregowo połączonych przekładników prądowych lub jeden przekładnik wielordzeniowy, 
o różnych mocach znamionowych i klasach dokładności poszczególnych uzwojeń. 

Przekładniki prądowe i napięciowe umieszcza się w taki sposób, aby zwarcie wewnętrzne 
w przekładniku mogło być wyłączone przez wyłącznik lub bezpiecznik zainstalowany w tym polu 
i nie powodowało zakłóceń w pracy innych elementów rozdzielnicy. 

Przekładniki napięciowe średniego napięcia przyłącza się do szyn za pośrednictwem odłączni-
ków i bezpieczników chroniących szyny przed zwarciami w samych przekładnikach. W rozdziel-
niach o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym przekładniki napięciowe przyłącza się do szyn za 
pomocą odłączników. W przypadkach zwarć w uzwojeniach pierwotnych przekładników muszą 
w tych układach działać wyłączniki w polach zasilających. 

Przekładniki napięciowe pojemnościowe o napięciu 220 kV i 400 kV są często instalowane przed 
odłącznikiem liniowym, od strony linii. 

Pola odgromnikowe stosuje się w przypadku potrzeby stosowania ochrony przed wyładowa-
niami atmosferycznymi stacji transformatorowej. Jeżeli ochrona przed przepięciami jest konieczna, 
wówczas ochronniki przeciwprzepięciowe umieszcza się w specjalnie przygotowanym polu przyłą-
czonym do szyn zbiorczych przez odłącznik.. 

Ze względów eksploatacyjnych korzystne jest szerokie stosowanie uziemników umożliwiających 
łatwe uziemianie odpowiednich fragmentów linii i rozdzielnicy podczas przeglądów konserwacyj-
nych i prac remontowych aparatów i urządzeń wysokiego napięcia. W stacjach o napięciu znamio-
nowym od 110 kV do 400 kV stosuje się taką liczbę uziemników, aby całkowicie wyeliminować sto-
sowanie uziemiaczy przenośnych. 
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112. W jakich rozwiązaniach mogą być realizowane i czym charakteryzują się układy blokowe stacji 
elektroenergetycznej? 

Układy bezszynowe - blokowe i mostkowe - należą do najprostszych układów stacji i stosowane 
są w obiektach zasilanych jedną lub dwiema liniami, bez konieczności rozdziału energii na większą 
liczbę odpływów na danym poziomie napięcia. W układach tych przed transformatorem najczęściej 
stosuje się tylko rozłącznik lub odłącznik, rzadziej wyłącznik. 

Układy blokowe charakteryzują się szeregowym połączeniem wszystkich elementów obwodu 
głównego - bez pośrednictwa szyn zbiorczych (Rys. 22). Rozwiązania takie stosuje się w oddziało-
wych stacjach transformatorowo-rozdzielczych SN/nn w zakładach przemysłowych (przy promie-
niowym układzie sieci rozdzielczej SN) oraz w jednoblokowych stacjach wiejskich SN/nn, zasila-
nych na ogół z odczepu od napowietrznej linii magistralnej SN. Jednym z typowych przykładów 
układu jednoblokowego są terenowe stacje słupowe (rys. 22a). 

Układy blokowe dla sieci 110 kV mogą być realizowane w trzech rozwiązaniach: z wyłącznikiem 
oraz w układach uproszczonych ze zwiernikiem lub odłącznikiem. Układ z wyłącznikiem jest w 
obrębie układów blokowych rozwiązaniem najlepszym pod względem eksploatacyjnym, dlatego 
jest najczęściej stosowanym układem (Rys. 22b, c).  

W razie zakłóceń w pracy transformatora, zadziałanie zwiernika powoduje metaliczne zwarcie 
z ziemią, a w konsekwencji zadziałanie stosownych zabezpieczeń w stacji zasilającej i wyłączenie 
linii. Jest to znaczna uciążliwość w eksploatacji stacji elektroenergetycznej, dlatego rozwiązanie to 
stosowane jest obecnie bardzo rzadko. 

Układ z odłącznikiem ma bardzo ograniczone zastosowanie do krótkich linii 110 kV wyposażo-
nych w specjalne łącze teletechniczne od zabezpieczeń do wyłącznika, które w razie zwarcia w 
transformatorze przekazuje impuls do stacji zasilającej i powoduje wyłączenie linii. 

Niezawodność pracy stacji o układzie z dwoma blokami można znacznie zwiększyć stosując po-
przeczne połączenie linii w stacji odbiorczej (rys. 22d). Połączenie to polega na zainstalowaniu od-
łącznika lub wyłącznika z odłącznikami. W ten sposób uzyskuje się najprostszy układ mostkowy H, 
który umożliwia wzajemne rezerwowanie zarówno linii, jak i transformatorów. Możliwości eksplo-
atacyjne zależą od rodzaju zastosowanych łączników. 

 
Rys. 22. Układy blokowe 

Oznaczenia: Układ jednoblokowy: a) dla sieci SN zasilającej terenową stację słupową, 
b, c) dla sieci 110 kV z wyłącznikiem i w układzie uproszczonym ze zwiernikiem.  

d) układ dwublokowy ze zwiernikiem, Z – zwiernik. 

113. Jakie rozróżnia się układy mostkowe?  
Układ mostkowy jest odpowiednio rozbudowanym układem z dwoma blokami linia-

transformator. Układy takie stosuje się głownie w rozdzielniach 110 kV i w małych rozdzielniach 220 
kV zasilanych dwiema liniami elektroenergetycznymi. Zastosowanie w układzie z dwoma blokami 
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linia-transformator poprzecznego połączenia linii w stacji odbiorczej, umożliwia z jednej strony wza-
jemne rezerwowanie zarówno linii jak i transformatorów, z drugiej - znacznie zwiększa niezawod-
ność pracy stacji. 

W zależności od rodzaju i liczby zainstalowanych łączników w połączeniu poprzecznym (po-
przeczce) oraz polach liniowych i transformatorowych powstają układy o zróżnicowanych właści-
wościach i możliwościach eksploatacyjnych. Połączenie realizowane poprzez zastosowanie dwóch 
odłączników lub wyłącznika z odłącznikami tworzy się układ mostkowy H. 

W zależności od rodzaju i liczby zainstalowanych łączników w polach liniowych i transformato-
rowych oraz poprzeczce rozróżnia się układy: 

1) niepełne, wyposażone w trzy wyłączniki ( w polu poprzecznym i w polach liniowych) oraz 
2) pełne H, z pięcioma wyłącznikami (jednym w polu poprzecznym i czterema w polach linii 

wych i transformatorowych) (Rys. 23). 

 
Rys. 23. Układ mostkowy pełny H5 

 
      Liczba zainstalowanych wyłączników rozróżnia następujące układy: 

H1 - jednowyłącznikowe (wyłącznik znajduje się w poprzeczce);  
H2 - dwuwyłącznikowe (wyłączniki umieszcza się albo w polach liniowych albo  
         w polach transformatorowych); 
H3 - trójwyłącznikowe (wyłączniki znajdują się w polach liniowych lub w poprzeczce, albo  
         w polach transformatorowych i poprzeczce); 
H4 - czterowyłącznikowe (wyłączniki są usytuowane w polach liniowych i polach  
         transformatorowych); 
H5 - pięciowyłącznikowe (jak w układzie H4 i dodatkowo w poprzeczce). 

114. Jakie układy pracy linii i transformatorów są możliwe w układach mostkowych, w zależności od 
potrzeb oraz okoliczności?  

W układach mostkowych - w zależności od potrzeb oraz okoliczności - możliwa jest praca: 
a) dwóch linii i dwóch transformatorów, przy otwartej poprzeczce;  
b) dwóch linii i dwóch transformatorów, przy zamkniętej poprzeczce (praca równoległa); 
c) dwóch linii i jednego transformatora, 
d) jednej linii i dwóch transformatorów, 
e) jednej linii i jednego transformatora, 
f) dwóch linii - przy przelotowym przesyle energii przez poprzeczkę. 

115. Jakie układy wieloblokowe stosuje się w rozdzielniach najwyższych napięć oraz jakie są ich 
zalety i wady? 

Układy wieloblokowe stosuje się w rozdzielniach najwyższych napięć 400 kV. Najczęściej są to 
rozwiązania o kształcie czworoboku z dwiema liniami i z dwoma transformatorami (Rys. 24) oraz 
w kształcie trójkąta z dwiema liniami i jednym transformatorem. W Rosji, USA i Kanadzie 
w rozdzielniach najwyższych napięć spotyka się układy o kształcie sześcioboku z dwoma lub trze-
ma transformatorami oraz odpowiednio - z czterema lub trzema liniami. 
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Niezależnie od kształtu wieloboku w każdym jego boku znajduje się wyłącznik i dwa odłączniki. 
Linie i transformatory są przyłączone do wierzchołków wieloboku. W normalnych warunkach sta-
cja pracuje przy zamkniętych wszystkich łącznikach. 

 
Rys. 24. Układ wieloblokowy o kształcie czworoboku 

Praca linii lub transformatora w układzie czworoboku powoduje, w przypadku zakłócenia, dzia-
łanie dwóch wyłączników zlokalizowanych w polach bezpośrednio z nimi związanych, przy zacho-
waniu ciągłości pracy wszystkich pozostałych elementów układu. Natomiast zwarcie w dowolnym 
wyłączniku powoduje w następstwie zadziałanie włączników zlokalizowanych w sąsiednich bokach 
wieloboku, a w konsekwencji wyłączenie dwóch pół przylegających do uszkodzonego wyłącznika.         
Powrót do normalnego stanu pracy układu nie sprawia trudności. 

Czynności łączeniowe przy użyciu odłączników możliwe są jedynie w stanie bezprądowym. 
Układy wieloblokowe cechują następujące zalety: 

- możliwość rezerwowania wyłączników, 
- wykonywanie wyłącznikami wszelkich czynności łączeniowych związanych ze zmianą układu 

połączeń stacji, 
- duża niezawodność pracy stacji. 

Do wad układów wieloblokowych zalicza się w szczególności: 
- ograniczoną możliwość rozbudowy układu połączeń rozdzielni, 
- konieczność doboru aparatury na pełne obciążenie węzła, 
- skomplikowany układ zabezpieczeń (wymagający zmian nastawień przy zmianie układu pra-

cy). 

116. Jakie - ze względu na układ szyn zbiorczych - można wyróżnić rozdzielnice? 
Ze względu na układ szyn zbiorczych można wyróżnić rozdzielnice:  

- z pojedynczym systemem szyn zbiorczych, 
- z pojedynczym sekcjonowanym systemem szyn zbiorczych,  
- z podwójnym systemem szyn zbiorczych, 
- z podwójnym sekcjonowanym systemem szyn zbiorczych, 
 - z połączeniami obejściowymi. 

117. Czym charakteryzują się pojedyncze i podwójne układy szyn zbiorczych? 
Pojedynczy system szyn zbiorczych jest układem najtańszym, w którym uszkodzenie jakiego-

kolwiek elementu powoduje wyłączenie z ruchu całej rozdzielni. Również rozbudowa układu wy-
maga wyłączenia całej rozdzielnicy na czas rozbudowy. Dlatego też stosuje się bardzo często po-
dział systemu na sekcje. Liczba sekcji najczęściej odpowiada liczbie pól zasilających. Podwójny sys-
tem szyn zbiorczych charakteryzuje się wysokim stopniem elastyczności i wysoką niezawodnością.   
W zależności od liczby wyłączników w polu i ewentualnego sekcjonowania poszczególnych syste-
mów, można uzyskać układ o bardzo dużych możliwościach dokonywania połączeń zarówno w 
warunkach ruchowych jak i awaryjnych. 
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118. Dlaczego rozdzielnice z połączeniami obejściowymi są korzystne ze względów eksploatacyjnych? 
      Rozdzielnice z połączeniami obejściowymi, pozwalają na przeprowadzenie remontu 
wyłącznika w dowolnym polu bez przerwy w pracy rozdzielnicy, poprzez połączenie na 
czas remontu danego pola z szynami zbiorczymi za pośrednictwem tzw. „połączenia obej-
ściowego” lub „szyn obejściowych” (Rys. 25). W przypadku szyn obejściowych, remonto-
wany wyłącznik zostaje zastąpiony przez wyłącznik sprzęgła poprzecznego S. 
 

 
Rys. 25. Układy obejściowe rozdzielnicy  

a) pojedynczy układ szyn zbiorczych z szynami obejściowymi,  
b) podwójny układ szyn zbiorczych z połączeniem obejściowym; S - sprzęgło poprzeczne. 

 

119. Jak dzieli się stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne pod względem rozwiązań konstrukcyj-
nych i przeznaczenia? 

Stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne dzieli się pod względem konstrukcyjnym na wnętrzowe 
i napowietrzne. Stacje wnętrzowe można podzielić na: osłonięte z izolacją powietrzną i hermety-
zowane z izolacją gazową (SF ). Ze względu na duże koszty przystosowania urządzeń do obwodu 
głównego i układów sterowniczych, a także do warunków napowietrznych, stacje hermetyzowane 
buduje się powszechnie jako wnętrzowe. Może być ona usytuowana w specjalnie do tego celu wy-
budowanym pomieszczeniu. 

Stacje napowietrzne wykonywane są jako: 
- średniowysokie, w których aparatura łączeniowa jest umieszczona na wysokości nie mniejszej 

niż 3 m, a pozostałe urządzenia stacji znajdują się za ogrodzeniem. 
- wysokie, w których odłączniki są umieszczone na wysokości 8-10 m, a pozostała aparatura jest 

instalowana w układach pionowych jedna nad drugą. 
W rozdzielniach średniowysokich urządzenia powinny być rozmieszczone tak, aby personel ob-

sługi mógł poruszać się bezpiecznie na terenie stacji - z zachowaniem dopuszczalnych odległości do 
części urządzeń znajdujących się pod napięciem. Natomiast rozdzielnie wysokie zajmują znacznie 
mniej miejsca, ale są znacznie droższe. 

Stacje napowietrzne są stosowane powszechnie, począwszy od 30 kV wzwyż, z wyjątkiem sytua-
cji gdy: 

- występuje duże zapylenie terenu, 
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- otaczająca atmosfera zawiera związki gazowe o silnie korodujących właściwościach oraz  
- w warunkach nadmorskich. 

W sieciach rozdzielczych występują stacje napowietrzne SN do 30 kV, na których konstrukcję 
wsporczą stanowi słup, na której znajduje się transformator o mocy do 630 kVA oraz rozłącznik SN 
lub odłącznik SN z bezpiecznikami. W dolnej części słupa znajduje się rozdzielnica niskiego napię-
cia, do której przyłączone są obwody odbiorcze. 

Do charakterystycznych cech stacji napowietrznych, w stosunku do wnętrzowych, należy zali-
czyć: łatwość budowy i rozbudowy w stosunkowo krótkim czasie, zajmowanie dużego terenu, 
przejrzystość układu połączeń stacji, warunki eksploatacyjne zależne od warunków zewnętrznych 
oraz konieczność posiadania rozbudowanej ochrony odgromowej. 

Stacje wnętrzowe stosuje się przede wszystkim dla napięć 30 kV, z wyjątkiem stacji słupowych, 
oraz tam, gdzie jest to uzasadnione innymi względami. W dużych aglomeracjach miejskich takie 
rozwiązania stosuje się niekiedy w stacjach 110 kV. Stacje wnętrzowe, najczęściej o zbyt dużej ku-
baturze, charakteryzuje niezależność warunków eksploatacji od warunków wpływów zewnętrz-
nych, małe zapotrzebowanie terenu i łatwiejsza lokalizacja, stosunkowo długi cykl budowy, trud-
ność rozbudowy oraz duże skupienie urządzeń sprzyjające występowaniu awarii. 

Ogólne wymagania zarówno dla wnętrzowych, jak i napowietrznych stacji elektroenergetycz-
nych w zakresie konstrukcji rozdzielni i całych stacji dotyczą: 

- wyboru źródeł i sposobu zasilania stacji, układu szyn zbiorczych, wyposażenia w transforma-
tory, aparaturę rozdzielczą, pomiarową i inną oraz ich rozmieszczenie w obiekcie, w sposób 
spełniający różnorodne wymagania odbiorców; 

- doboru właściwej izolacji rozdzielni i zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy czę-
ściami czynnymi a uziemionymi częściami konstrukcji; 

- dostosowania rozdzielni do warunków zwarciowych; 
- ochrony przed działaniem łuku elektrycznego; 
- bezpieczeństwa obsługi. 

120.  Jakie urządzenia i odbiorniki  stanowią potrzeby własne stacji elektroenergetycznej i z jakich 
korzysta się źródeł zasilania? 

Potrzeby własne stacji elektroenergetycznej stanowią urządzenia i odbiorniki prądu przemien-
nego oraz prądu stałego zainstalowane w stacji, niezbędne do zapewnienia prawidłowej pracy sta-
cji zarówno w warunkach normalnych, jak i zakłóceniowych. 

Ważną grupą potrzeb własnych stacji elektroenergetycznej są również instalacje i urządzenia ob-
wodów pomocniczych prądu przemiennego i prądu stałego, które mają istotny wpływ na prawidłową 
pracę urządzeń obwodów głównych i bezpieczeństwo obsługi stacji. 

Zapotrzebowanie urządzeń potrzeb własnych na moc prądu przemiennego zależy od wielkości 
stacji oraz zainstalowanych urządzeń i zawiera się w przedziale od 20 do 500 kW, na napięcie 
230/400 V. 

Odbiorniki potrzeb własnych prądu przemiennego są przyłączone do wydzielonej rozdzielnicy 
zasilanej z transformatora potrzeb własnych. W stacjach 110 kV stosuje się dwa transformatory 
o mocy 75 lub 100 kVA, zasilane z dwóch sekcji szyn rozdzielnicy SN. Każdy transformator powi-
nien pokrywać pełne zapotrzebowanie stacji na moc. W stacjach 220 i 400 kV zwykle instaluje się 
trzy transformatory potrzeb własnych: dwa zasilane z trzeciego uzwojenia transformatorów 220 
kV lub 400 kV, a trzeci - z lokalnej sieci SN. W szczególnie ważnych stacjach instaluje się, jako zasi-
lanie awaryjne, agregaty prądotwórcze. 

W małych stacjach o jednym źródle zasilania rozdzielnica potrzeb własnych prądu przemienne-
go może mieć tylko jedno zasilanie. Dopuszcza się także zasilanie odbiorników potrzeb własnych 
bezpośrednio z wydzielonej części rozdzielnicy sieciowej o napięciu 400/230 V (np. w stacjach 
miejskich lub przemysłowych oddziałowych). 

Odbiorniki o szczególnych wymaganiach co do ciągłości zasilania oraz parametrów napięcia za-
silającego (urządzenia telemechaniki, komputery itp.) zasila się z jednofazowej rozdzielnicy napię-
cia przemiennego bezprzerwowego. Rozdzielnica taka jest zasilana przez dwie przetwornice tyry-
storowe z sieci o napięciu 230/400 V oraz z baterii akumulatorów 230 V.  Odbiorniki prądu stałego 
potrzeb własnych zasila się z baterii akumulatorów zlokalizowanych na terenie stacji.  
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W stacjach 110 kV zwykle instaluje się jedną baterię akumulatorów o napięciu 230 V, a w dużych 
stacjach o napięciu 230 i 400 kV - dwie baterie: 230 V - do zasilania automatyki, sterowania łączni-
ków, sygnalizacji, przetwornic itp. oraz 24 V (lub 48 V) - do zasilania urządzeń telemechaniki i łącz-
ności. 

121. Jakie urządzenia automatyki stosuje się w stacjach elektroenergetycznych? 
Stacje elektroenergetyczne są punktami węzłowymi w systemie elektroenergetycznym, w któ-

rych wykonuje się czynności związane z prowadzeniem ruchu stacji, przez obsługę wspomaganą 
urządzeniami automatyki stacyjnej. W stacjach bez stałej obsługi zadania prowadzenia ruchu wy-
konują urządzenia automatyki.  

Automatyka stacyjna obejmuje trzy podstawowe działy: 
1) automatykę zabezpieczeniową - której zadaniem jest wyłączanie uszkodzonych elementów 

sieci, sygnalizowanie (lub wyłączanie) elementów przeciążonych oraz samoczynne przywra-
canie zasilania przez układy SPZ lub SZR, 

2) automatykę systemową - do zadań której należy nadzorowanie i regulacja warunków pracy 
sieci poprzez automatyczną regulację napięcia, samoczynne częstotliwościowe odciążenie i 
optymalizację parametrów sieci przy zmieniających się warunkach pracy, 

3) stacyjną automatykę lokalną - realizującą czynności związane z prowadzeniem ruchu stacji 
(sterowaniem sekwencjami przełączeń, rejestracją stanów pracy, łączeniem urządzeń pomoc-
niczych). 

Automatyka zabezpieczeniowa dzieli się na eliminacyjną, prewencyjną i restytucyjną, przy czym: 
- automatyka eliminująca jest przeznaczona do eliminowania z pracy tych urządzeń i linii, 

w których wystąpiło uszkodzenie uniemożliwiające prawidłową pracę innych elementów 
systemu. Do najgroźniejszych uszkodzeń zalicza się wszelkiego rodzaju zwarcia, szczególnie 
jednak te, przy których występują duże wartości prądów zwarciowych. 

- automatyka prewencyjna ma na celu zapobieganie zakłóceniom, jakie mogą wystąpić w pracy 
systemu elektroenergetycznego, przez wykrywanie, sygnalizację i likwidację zakłóceniowych 
stanów pracy systemu lub jego elementów, takich jak przeciążenie, nadmierne wahania i od-
chylenia napięcia oraz częstotliwości 

- automatyka restytucyjna ma za zadanie zarówno samoczynną zmianę konfiguracji tych części 
systemu elektroenergetycznego, w których wystąpiło zakłócenie i działanie automatyki pre-
wencyjnej lub eliminującej, jak również przywrócenie normalnego lub najbardziej optymal-
nego, w warunkach istniejących ograniczeń, stanu pracy sytemu. Do automatyki restytucyjnej 
zalicza się między innymi układy: samoczynnego ponownego załączania (SPZ) i samoczynne-
go załączania do pracy elementów rezerwowych (SZR). 
Automatykę zabezpieczeniową poszczególnych urządzeń elektroenergetycznych stacji, takich 
jak transformatory, szyny zbiorcze, linie elektroenergetyczne i inne, realizuje się obecnie 
przez zastosowanie zintegrowanych urządzeń elektronicznych, komputerów i cyfrowych 
przekaźników z mikroprocesorami, realizujących wiele różnorodnych funkcji. 
Automatyka zabezpieczeniowa działa bardzo szybko (w czasie od kilku do kilkudziesięciu mi-
lisekund); stawia się jej wysokie wymagania niezawodnościowe.  

Automatyka systemowa jest związana z prowadzeniem ruchu systemu elektroenergetycznego, 
zarówno w stanie pracy normalnej, jak i w stanie zakłóceń. Obejmuje ona automatykę: 

- regulacyjną (ARN, sterowanie mocą bierną), 
- prewencyjną (SCO, kołysania mocy, dzielnie sieci) oraz  
- optymalizacyjną (utrzymanie optymalnych poziomów napięć, minimalizację strat siecio-

wych). 
Stacyjna automatyka lokalna obejmuje: 

- automatykę prowadzenia ruchu stacji (np. automatyczną rejestrację zdarzeń, układ kompu-
terowy określający dopuszczalne w danej chwili przeciążenie transformatorów), 

- lokalną automatykę łączeniową (sekwencyjne sterowanie łącznikami, automatyczne otwie-
ranie odłącznika transformatorowego w rozdzielnicy o układzie H) oraz 

- automatykę urządzeń pomocniczych (sterowanie sprężarkami powietrza, chłodzeniem trans-
formatorów, SZR potrzeb własnych itp.). 
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1 . 6 .  Tr a nsf o rm a tor y  

122. Czym jest transformator i jaki jest zakres jego zastosowań? 
Transformator jest statycznym urządzeniem elektrycznym, działającym na zasadzie indukcji 

elektromagnetycznej wzajemnej, służącym do przetwarzania układu napięć i prądów przemien-
nych na jeden lub kilka układów napięć i prądów najczęściej o innych wartościach, przy zachowa-
niu stałej częstotliwości.  

Potrzeba transformacji w układach prądu przemiennego występuje zarówno w systemie elek-
troenergetycznym, przy przesyłaniu energii elektrycznej na duże odległości oraz jej rozdzielaniu, 
jak też w zakładach przemysłowych i w gospodarstwach domowych. Istnieje więc duże zapotrze-
bowanie na wiele różnych rodzajów transformatorów. 

Oprócz zastosowań w układach elektroenergetycznych, w których występują w większości 
transformatory wielkich mocy, używa się również liczne odmiany transformatorów do zastosowań 
specjalnych. Należą do nich głównie transformatory pomiarowe zwane przekładnikami, transfor-
matory spawalnicze i prostownikowe, autotransformatory, przesuwniki fazowe, a także transfor-
matory miniaturowe stosowane w układach automatyki, elektroniki i przesyłania informacji. 

Zakres mocy stosowanych obecnie  transformatorów jest bardzo szeroki. Do największych zalicza 
się transformatory siłowe budowane obecnie na moce rzędu 1GVA, zaś transformatory w układach 
elektronicznych – na moc rzędu kilku 1 VA lub nawet poniżej. Napięcia transformatorów – zależnie od 
przeznaczenia – wynoszą od kilku woltów do setek kilowoltów.  

Pomimo tak dużej różnorodności stosowanych obecnie typów transformatorów oraz zakresu ich 
mocy i napięć, pociągającej za sobą mnogość rozwiązań konstrukcyjnych, to zasada ich działania jest 
zawsze taka sama. 

123. Z jakich podstawowych elementów składa się każdy transformator? 
Każdy transformator składa się z następujących podstawowych elementów: 

a) rdzenia ferromagnetycznego stanowiącego obwód magnetyczny oraz 
b) dwóch obwodów elektrycznych: 

- uzwojenia pierwotnego oraz 
- uzwojenia wtórnego. 

Obwód magnetyczny - tworzy rdzeń złożony z pakietu blach transformatorowych o grubości 0,3 
do 0,5 mm, wzajemnie od siebie odizolowanych, np. warstwą lakieru, krzemu, papieru, szkła wod-
nego itp. Części rdzenia, na których są umieszczone uzwojenia, nazywa się kolumnami lub słupami, 
a części łączące kolumny od góry i od dołu - jarzmami. Przestrzeń między kolumną a jarzmem na-
zywa się oknem (Rys. 26 i 27). Izolacja oddzielająca blachy transformatorowe ogranicza przepływ 
prądów wirowych i zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu się rdzenia. W układach rzeczywistych 
spotyka się szereg typów transformatorów o różnorodnej konfikuracji obwodu magnetycznego. 

Obwód elektryczny – stanowią  uzwojenia wykonane w układzie współśrodkowym (cylindrycz-
nym) lub krążkowym z przewodów miedzianych, podzielone na połówki i umieszczone na obu ko-
lumnach rdzenia.  

Uzwojenie górnego napięcia jest najczęściej podzielone na kilka cewek, oddzielonych od siebie 
szczelinami umożliwiającymi lepsze chłodzenie. Uzwojenie dolnego napięcia jest dokładnie odizo-
lowane od uzwojenia górnego napięcia. 

Obwód elektryczny transformatora jednofazowego składa się z dwóch niezależnych uzwojeń 
o znanej liczbie zwojów umieszczonych na obu kolumnach transformatora oraz jarzmo górne i dol-
ne łączące obie kolumny.  

Na rysunku 26 przedstawiono transformator jednofazowy, w którym na obu kolumnach umiesz-
czone są dwa niezależne uzwojenia o znanej liczbie zwojów oraz jarzma: górne i dolne łączące obie 
kolumny. 

W tym przypadku stronę pierwotną transformatora stanowi uzwojenie, do którego podłączone 
jest źródło transformowanej energii elektrycznej, tzw. uzwojenie pierwotne o liczbie zwojów z1. 
Stroną wtórną o liczbie zwojów z2 jest uzwojenie, do którego przyłączony jest odbiornik energii 
elektrycznej o impedancji  (Ry. 26). 
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Rys. 26. Przykład obwodu elektrycznego transformatora jednofazowego 

Oznaczenia: 1 - główny strumień magnetyczny ∅,  ∅  - strumień rozproszenia uzwojenia pierwot-
nego, ∅  - strumień rozproszenia uzwojenia wtórnego. 2 - jarzmo górne i dolne, 3 - kolumny. 

Z1 - liczba zwojów uzwojenia pierwotnego, Z2 - liczba zwojów uzwojenia wtórnego. 

124. Jak dzieli się transformatory jednofazowe ze względu na kształt obwodu magnetycznego? 
Ze względu na kształt obwodu magnetycznego transformatory jednofazowe dzieli się na: 
- rdzeniowe,  
- płaszczowe. 
W transformatorze rdzeniowym (Rys. 27a) uzwojenia pierwotne i wtórne są dzielone na połów-

ki i umieszczone na obu kolumnach. Pola przekroju kolumn i jarzm są wówczas jednakowe.  
W transformatorach płaszczowych (Rys. 27b) oba uzwojenia - pierwotne i wtórne - są umiesz-

czone tylko na kolumnie środkowej.  
Pole przekroju tej kolumny jest około dwukrotnie większe niż pola przekrojów kolumn ze-

wnętrznych i jarzm. A zatem, strumień magnetyczny zamykający się w kolumnie środkowej jest 
dwukrotnie większy niż strumienie zamykające się przez kolumny i jarzma skrajne.  

Liczba zwojów uzwojenia wynika z wartości napięcia znamionowego transformatora i wymia-
rów rdzenia. 

 
Rys. 27. Transformator jednofazowy  

Oznaczenia: a) rdzeniowy, b) płaszczowy, 1 jarzmo górne, 2 - jarzmo dolne,  
3 - kolumna, 4 - uzwojenie wtórne, 5 - uzwojenie pierwotne. 

125. Jak dzieli się transformatory ze względu na różnice w budowie? 
Ze względu na różnice w budowie transformatory dzieli się na trzy grupy: 

1) Transformatory energetyczne - nazywane również transformatorami mocy - stosowane 
przy przesyle i rozdziale energii elektrycznej; 

2) Transformatory małej mocy – stosowane w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, 
w automatyce, łączności, telemechanice; 

3) Transformatory specjalne – budowane dla różnych celów specjalnych, np. przekładniki po-
miarowe, transformatory spawalnicze, probiercze, prostownikowe, bezpieczeństwa.  

126. Jaka jest zasada działania transformatora jednofazowego? 
Zasadę działania transformatora jednofazowego można wyjaśnić na przykładzie transformatora 

idealnego (tzn. bez strat i rozproszeń magnetycznych), o rozwartych zaciskach uzwojenia wtórnego 
- w stanie jałowym (Rys. 28). 



64 
 

 
Rys. 28. Transformator idealny - stan jałowy 

Po przyłożeniu do zacisków uzwojenia pierwotnego o liczbie zwojów z1 napięcia sinusoidalnie 
zmiennego o skutecznej wartości (t) =  cosω  i o częstotliwości , popłynie w nim prąd  
zwany prądem biegu jałowego . 

Pod wpływem prądu magnesującego  =  zostanie wzbudzony w rdzeniu transformatora 
strumień magnetyczny ∅(t)  = ∅ , opóźniony w fazie o kąt π/2 w stosunku do źródłowego 
napięcia i wartości maksymalnej strumienia ∅ .  

Strumień magnetyczny ∅(t), skojarzony z uzwojeniami: pierwotnym o liczbie zwojów  i wtór-
nym o liczbie zwojów , umieszczonymi na kolumnie rdzenia, indukuje w nich, zgodnie z prawem 
indukcji elektromagnetycznej, napięcia elektromotoryczne (sem) (i analogicznie ) o warto-
ściach chwilowych: 

= − ∙
d∅(t)

dt = ∙ ∙ ∅ ∙ cos  
Wartości skuteczne tych napięć indukowanych w uzwojeniu pierwotnym i wtórnym wynoszą: 

= 4,44  ∅   
= 4,44  ∅   

Iloraz indukowanego napięcia w uzwojeniu pierwotnym i napięcia w uzwojeniu wtórnym  
określa przekładnię napięciową transformatora, równą przekładni zwojowej : 

= =  

Przekładnia jest parametrem transformatora określającym jego zdolność do zmiany wartości 
napięcia i prądu przy stałej częstotliwości. 

Siły elektromotoryczne indukowane w obu uzwojeniach pozostają do siebie w stosunku liczb 
zwojów i wartości napięć obu uzwojeń: 

≈ =  

127.  Jakie zmiany występują w transformatorze idealnym w przypadku jego obciążenia? 
W przypadku obciążenia transformatora idealnego, pod wpływem siły elektromotorycznej , 

o przebiegu przesuniętym w stosunku do strumienia ∅ o kąt  = /2, w uzwojeniu wtórnym poja-
wi się prąd  o przebiegu przesuniętym w stosunku do przebiegu =  o kąt fazowy , zależny 
od charakteru odbiornika . 

Oprócz przepływu =   pojawi się w transformatorze również przepływ =  , który 
wytworzy strumień przeciwdziałający, w wyniku czego, wypadkowy strumień ∅ oraz tym samym 
i  będą mniejsze niż w stanie jałowym transformatora idealnego. Ponieważ napięcie źródła ener-
gii transformowanej jest nadal takie same i równe , popłynie w sieci dodatkowy prąd . W wyni-
ku tego przepływu wypadkowy strumień magnetyczny ∅ zachowa swoją poprzednią wartość. Tak 
więc w transformatorze idealnym prąd obciążenia zależy wyłącznie od  i od . Ponieważ w 
transformatorze idealnym moc pozorna = , można wyciągnąć wniosek, że: 

= =  
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co oznacza, że po podwyższeniu napięcia za pomocą transformatora prąd się nie zmniejsza, a 
przy jego obniżaniu prąd wzrasta. 

128.  Jakie inne funkcje, oprócz podstawowego zadania, może pełnić transformator? 
Oprócz podstawowego zadania (zmiana wartości napięcia i prądu przy stałej częstotliwości) 

transformator może pełnić również inne funkcje, np.: 
1) izolować od siebie galwanicznie obwody elektryczne (np. transformator separacyjny), 
2) służyć jako filtr do eliminacji składowych stałych prądu i napięcia, przy zachowaniu skła-

dowych przemiennych, 
3) wzajemnie dopasowywać parametry dwóch części obwodu elektrycznego, aby uzyskać op-

tymalne warunki ich współpracy, 
4) jako czwórnik o odpowiedniej impedancji może być włączony między źródło i odbiornik, 

np. w celu ograniczenia prądu zwarcia. 

129.  Jakie zmiany występują w transformatorze rzeczywistym po przyłączeniu odbiornika do zaci-
sków uzwojenia wtórnego? 

Po przyłączeniu do uzwojenia wtórnego transformatora rzeczywistego o przekładni 1:1 ( =
) odbiornika, w zamkniętym obwodzie tego uzwojenia, pod wpływem siły elektromotorycznej , 

popłynie prąd przemienny  (Rys. 29). Powstały przepływ  w uzwojeniu wtórnym wytworzy 
strumień rozproszenia ∅ . Zmieni się również wartość prądu  w uzwojeniu pierwotnym i war-
tość strumienia rozproszenia ∅ wytworzonego przez przepływ pierwotny .  

W tym czasie, gdy w uzwojeniach pierwotnym i wtórnym płyną prądy   , strumień magne-
tyczny ∅ zamykający się przez rdzeń transformatora jest strumieniem wypadkowym powstałym w 
wyniku działania dwóch przepływów -   . W powstałym układzie energia elektryczna dostar-
czana do uzwojenia pierwotnego przy napięciu  i prądzie  zostaje przetworzona na energię 
elektryczną otrzymywaną z uzwojenia wtórnego przy napięciu  i prądzie . 

 
Rys. 29. Transformator rzeczywisty 

Φr1 - strumień rozproszenia uzwojenia pierwotnego,    
Φr2 - strumień rozproszenia uzwojenia wtórnego. 

 
Występujące w transformatorze rzeczywistym strumienie rozproszenia ∅   ∅  zamykają się 

przez powietrze i sprzęgają się tylko z jednym uzwojeniem: ∅  z uzwojeniem pierwotnym o liczbie 
zwojów , ∅  z uzwojeniem wtórnym o liczbie zwojów . W efekcie, wytworzony w rdzeniu rze-
czywisty strumień magnetyczny ∅ sprzężony z dwoma uzwojeniami będzie nieco mniejszy niż 
w transformatorze idealnym. Wynika stąd następujący wniosek: nie cała energia bierna bierze 
udział w wytwarzaniu siły elektromotorycznej. 

130.  Jakie straty mocy uwzględniają rezystancje i reaktancje w schemacie zastępczym transformato-
ra rzeczywistego?  

Schemat zastępczy transformatora rzeczywistego o przekładni 1 : 1 ułatwia opis analityczny po-
szczególnych jego wielkości, bez konieczności każdorazowego ich przeliczania (Rys. 30).  
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Rys. 30. Schemat zastępczy transformatora rzeczywistego 

Xr1, Xr2 - reaktancje odpowiadające strumieniom rozproszenia odpowiednio:  
uzwojenia 1 (∅ ) i uzwojenia 2 (∅ ).  

 
W układzie przedstawionym na rysunku 30: 

- straty mocy czynnej w uzwojeniach transformatora uwzględniają rezystancje   ,  
- straty mocy czynnej w rdzeniu uwzględnia rezystancja ,  
- straty mocy biernej na rozproszenie strumienia uwzględniają reaktancje   . 

Dla transformatora o przekładni większej niż 1, wartości wielkości uzwojenia wtórnego (napię-
cia, prądu) można przeliczyć do poziomu wielkości uzwojenia pierwotnego z uwzględnieniem rze-
czywistej przekładni. 
131.   Z czym związane są straty mocy występujące w uzwojeniach i rdzeniu transformatora rzeczy-
wistego?  

Straty mocy występujące w uzwojeniach pierwotnym i wtórnym transformatora rzeczywistego są 
związane z przepływem prądów w obwodach o określonej rezystancji. Są to tzw. straty w miedzi oraz 
straty w rdzeniu magnetycznym, czyli straty histerezowe i wiroprądowe. Straty w rdzeniu (∆ ) są 
sumą strat mocy wywołane histerezą obwodu magnetycznego (∆ ) i strat mocy wywołane prądami 
wirowymi (∆ ), czyli: 

∆ = ∆ + ∆  
Straty histerezowe (∆Ph) związane są z magnesowaniem rdzenia ferromagnetycznego i wynikają 

z istnienia pętli histerezy magnetycznej. Sinusoidalnie zmienny strumień magnetyczny wywołuje 
dwukrotne przemagnesowanie rdzenia w ciągu okresu.  

Straty histerezowe w rdzeniu są proporcjonalne do częstotliwości i w przybliżeniu do kwadratu 
amplitudy indukcji magnetycznej  (przy wartościach   ≥ 1T): 

∆ = ∙ ∙  

132.  Jak można wyjaśnić zjawisko prądów wirowych? 
Zjawisko prądów wirowych można wyjaśnić na przykładzie masy metalowej znajdującej się 

w polu magnetycznym (Rys. 31a). Jeżeli pole magnetyczne porusza się z prędkością  to w masie 
metalowej indukuje się siła elektromotoryczna o zwrocie wynikającym z reguły prawej dłoni, którą 
można wyznaczyć ze wzoru:  = ± d∅/dt. 

Pod wpływem tej siły w masie metalowej, będącej dobrym przewodnikiem, płyną prądy zamy-
kające się po drodze o jak najmniejszej rezystancji. Prądy te tworzą wiry - stąd nazwa prądy wiro-
we. 

Z punktu widzenia zjawiska prądów wirowych jest sprawą obojętną, czy masa metalowa znajdu-
jąca się w ruchu jest umieszczona w stałym (lub zmiennym) polu magnetycznym, czy też zmienne 
w czasie pole magnetyczne przenika nieruchomą masę metalową. W transformatorach mamy do 
czynienia z nieruchomym rdzeniem ferromagnetycznym, umieszczonym w zmiennym polu magne-
tycznym. Prądy wirowe są w większości urządzeń elektrycznych zjawiskiem niepożądanym, gdyż 
powodują występowanie strat energii zamienianej na ciepło. 
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Rys. 31. Powstawanie prądów wirowych 

(a) w masie metalowej,  (b) w pakiecie blach. 

W celu ograniczenia prądów wirowych rdzenie maszyn i urządzeń elektrycznych wykonuje się 
z blach bądź specjalnych materiałów ferromagnetycznych o dużej rezystywności. Na rysunku 31b 
przedstawiono fragment rdzenia wykonanego z przesadnie grubych blach tak, aby można było za-
znaczyć linie prądów wirowych. Blachy te są od siebie odizolowane cienkim papierem i czasami 
lakierowane. Prądy wirowe zamykają się w obrębie każdej blachy, napotykając na swej drodze 
większą rezystancję ze względu na znacznie mniejszy przekrój. Straty wiroprądowe są proporcjo-
nalne do kwadratu grubości blach, do kwadratu częstotliwości i do kwadratu amplitudy indukcji ma-
gnetycznej, a odwrotnie proporcjonalne do rezystywności blachy. 

Zwiększenie około 5-krotnie rezystywności stali można uzyskać przez dodatek krzemu, w ilości 
około  2,5  do  4,5  %. Straty wiroprądowe występują niezależnie od strat histerezowych i 
wywołane są prądami wirowymi w rdzeniu transformatora. 
133.   KIedy transformator znajduje się w stanie pracy jałowej? 

Transformator znajduje się w stanie pracy jałowej wówczas, gdy jedno uzwojenie przyłączone 
jest do źródła zasilania, a drugie jest otwarte (Rys. 32). Stan ten często określa się również w prak-
tyce jako stan jałowy transformatora, w którym: 

- w uzwojeniu pierwotnym płynie prąd, który nazywa się prądem jałowym   
- w uzwojeniu wtórnym (nieobciążonym) prąd = 0,  = ∞. 
Prąd, który płynie w uzwojeniu pierwotnym, można wyrazić zależnością: 

= = +  
gdzie: 

 - składowa czynna prądu jałowego ; 
  - składowa bierna prądu jałowego . 
 

Pod wpływem prądu magnesującego =  zostanie wzbudzony w rdzeniu transformatora 
strumień magnetyczny  ∅(t)  =  ∅ sin , opóźniony w fazie o kąt /2 w stosunku do źródłowego 
napięcia  i wartości maksymalnej ∅ . Prąd  wytwarza strumień magnetyczny, który jest sumą 
strumienia głównego ∅ i strumienia rozproszenia ∅ . Strumień główny ∅ skojarzony z uzwojenia-
mi - pierwotnym o liczbie zwojów  i wtórnym o liczbie zwojów  - indukuje w obu uzwojeniach 
odpowiednio siły elektromotoryczne:    o wartościach skutecznych, określone zależnościami: 

 
= 4,44  ∅   

= 4,44  ∅   
gdzie: 

,  - wartości skuteczne sił elektromotorycznych, w V; 
,  - liczby zwojów uzwojeń, odpowiednio pierwotnego i wtórnego; 

∅  - amplituda sinusoidalnie zmiennego strumienia głównego, w Wb;  
– częstotliwość, w Hz. 



68 
 

W transformatorach mocy prąd stanu jałowego stanowi 1% prądu znamionowego transforma-
torów dużej mocy i 10% prądu znamionowego transformatorów małej mocy. Współczynnik mocy 
transformatora w stanie jałowym cosφ ≈ 0,1. 

Moc czynna  pobierana przez transformator w stanie jałowym jest przetwarzana w całości na 
ciepło. Wydzielana energia cieplna jest skutkiem strat mocy w rdzeniu, strat w uzwojeniu pierwot-
nym i strat w izolacji. Straty w izolacji i uzwojeniu pierwotnym są pomijalne w porównaniu ze stra-
tami w rdzeniu. 

Straty mocy w rdzeniu są określone zależnością: 
 

∆ =  +   = ∆ + ∆  
przy czym: 

,  - stałe o wartościach zależnych od rodzaju materiału rdzenia; 
∆  - straty, których przyczyną są prądy wirowe. 

A zatem można przyjąć, że moc czynna pobierana przez transformator w stanie jałowym Po jest 
w przybliżeniu równa stratom w rdzeniu, czyli 

≈ ∆  
Transformator w stanie jałowym jest zasilany napięciem o wartości skutecznej U1. Amplituda 

strumienia magnetycznego powstającego pod wpływem tego napięcia wynosi: 
 

∅ = 4,44 ≈ 4,44  

 

 
Rys. 32. Stan jałowy transformatora 

Strumień ten jest liniowo zależny od napięcia U1. Wartość natężenia prądu pobieranego przez 
transformator w stanie jałowym wynosi: 

≈ = ≈  

gdzie:  
 - prąd magnesujący; składowa prądu biegu jałowego wytwarzająca strumień główny, w A; 
 - reaktancja indukcyjna uzwojenia pierwotnego związana ze strumieniem głównym, w Ω. 

W transformatorach z rdzeniem stalowym wielkość  zależy od stanu nasycenia obwodu ma-
gnetycznego, a więc również od wartości napięcia zasilania, któremu odpowiada pewien strumień 
magnetyczny ( ≈E = ∅}. Znając wartość tego strumienia, można wyznaczyć wartość prądu  
z charakterystyki magnesowania obwodu, czyli z zależności ∅ = ( ). 

134.   Co wynika z charakterystyki stanu jałowego transformatora? 
Z charakterystyki stanu jałowego transformatora (Rys. 33a), którą określa zależność prądu ja-

łowego  od napięcia wynika, że praca transformatora przy napięciu wyższym niż znamionowe 
powoduje znaczny wzrost prądu jałowego. 
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Rys. 33. Charakterystyki stanu jałowego transformatora 

 
Z charakterystyki ∆ = ( ) przedstwionej na rysunku 33b wynika, że zasilanie transforma-

tora napięciem wyższym niż znamionowe powoduje znaczny wzrost strat w rdzeniu, natomiast 
zmniejszenie częstotliwości poniżej znamionowej (przy znamionowym napięciu) powoduje nad-
mierne nagrzewanie się rdzenia, ze względu na wzrost strat histerezowych oraz wzrost prądu ja-
łowego na skutek zmniejszenia się wartości . 

135.   Jaki jest wpływ charakteru obciążenia transformatora na wartość napięcia wtórnego, przy zna-
mionowym napięciu pierwotnym i stałej wartości współczynnika mocy odbiornika?  

Transformator znajduje się w stanie obciążenia wówczas, gdy jedno uzwojenie przyłączone jest 
do źródła zasilania, a do zacisków drugiego przyłączony jest odbiornik. Od charakteru impedancji 
tego odbiornika zależy faza prądu wtórnego  i wartość napięcia wtórnego . Napięcie wtórne 
osiąga wartość największą, przekraczająca nawet wartość znamionową wówczas, gdy transforma-
tor jest obciążony odbiornikiem o charakterze pojemnościowym.  

Jeżeli transformator jest obciążony odbiornikiem o charakterze indukcyjnym, to przy wzroście 
obciążenia napięcie wtórne maleje, natomiast przy odbiorniku pojemnościowym - rośnie. Wpływ 
charakteru obciążenia na wartość napięcia wtórnego, przy znamionowym napięciu pierwotnym i 
stałej wartości współczynnika mocy odbiornika, przedstawiono na rysunku 34 

  
Rys. 34. Wpływ charakteru obciążenia na wartość napięcia wtórnego, przy znamionowym napięciu 

pierwotnym i stałej wartości współczynnika mocy odbiornika 
W celu utrzymania stałego poziomu napięcia zapewniającego prawidłową pracę zasilanych od-

biorników niezbędna jest regulacja napięcia. Regulacja taka może odbywać się przez utrzymanie 
stałej wartości strumienia magnetycznego, dzięki zmianie liczby zwojów uzwojenia pierwotnego. 
Wartość strat w stanie obciążenia transformatora wynosi: 

∆ = ∆ + ∆  
gdzie: 

∆  - straty w uzwojeniu pierwotnym i wtórnym transformatora, w W. 
Sprawność transformatora można określić równaniem: 

= = + Δ = 1 −
Δ
+ Δ  
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gdzie: 
 - moc pobierana przez transformator ( =  cos ), w W;  
 - moc oddawana przez transformator ( =   cos ), w W. 

Transformator posiada największą sprawność, gdy straty w miedzi są równe stratom w żelazie.  

136.  Kiedy występuje stan zwarcia transformatora i jakie wyróżnia się rodzaje zwarcia? 
Stan zwarcia transformatora występuje wówczas, gdy jedno z uzwojeń zasilane jest ze 

źródła energii elektrycznej, natomiast zaciski drugiego uzwojenia są zwarte. Napięcie na 
zaciskach uzwojenia zwartego jest równe zeru i chociaż prąd w nim płynie - nie występuje 
oddawanie mocy na zewnątrz do odbiornika.  

Całkowita moc pobierana przez transformator w stanie zwarcia pokrywa wyłącznie po-
wstałe straty. Przetwarza się ona całkowicie na ciepło. Schemat zastępczy transformatora 
w stanie zwarcia przedstawia rysunek 35. 

 
Rys. 35. Schemat zastępczy transformatora w stanie zwarcia 

Wyróżnia się dwa rodzaje zwarcia transformatora: 
a) zwarcie awaryjne - występuje w praktyce przy pełnym napięciu zasilającym, 
b) zwarcie pomiarowe - realizowane w warunkach laboratoryjnych - pozwala wyznaczyć sze-

reg danych charakterystycznych transformatora na podstawie przeprowadzonych pomia-
rów. 

137.  Jakie skutki wywołuje stan zwarcia transformatora? 
Jeżeli napięcie na uzwojeniu wtórnym jest równe zero, to napięcie na uzwojeniu pierwotnym 

rozkłada się jedynie na impedancjach uzwojeń transformatora. Indukowana siła elektromotoryczna 
=  jest równa w przybliżeniu połowie napięcia pierwotnego . W stanie zwarcia pomiarowe-

go napięcie  wynosi kilka procent napięcia znamionowego.  
Prąd magnesujący , zmieniający się w funkcji napięcia według krzywej magnesowania, jest 

pomijalnie mały w stosunku do prądów znamionowych w uzwojeniach transformatora. Oznacza to 
bardzo dużą wartość reaktancji  w schemacie zastępczym transformatora, czyli przerwę w gałęzi 
poprzecznej.  

Straty w rdzeniu ∆  są proporcjonalne do kwadratu indukcji, czyli do kwadratu napięcia (gdyż 
~ , którego wartość w tym przypadku jest rzędu kilku procent napięcia znamionowego, dlatego 

można je pominąć, gdyż stanowią one ułamek procenta strat znamionowych w rdzeniu. Oznacza to 
bardzo dużą rezystancję  w schemacie zastępczym, czyli przerwę w gałęzi . Stąd wynika, że 
przerwa występuje w całej gałęzi poprzecznej w schemacie zastępczym transformatora w stanie 
zwarcia.  

Wartość prądu = + ≈ 0. 
W schemacie zastępczym transformatora w stanie zwarcia (Rys. 35) pozostają tylko połączone 

szeregowo rezystancje ,  i reaktancje , , 
przy czym: 

+ =  - rezystancja zwarcia,  
+ =  - reaktancja zwarcia. 
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A zatem impedancja zwarcia wynosi: 
= +  

 
W przypadku zwarcia awaryjnego prąd płynący w uzwojeniu transformatora, przy znamiono-

wym napięciu  na jego zaciskach i po ustąpieniu stanu nieustalonego, nazywa się ustalonym prą-
dem zwarcia transformatora  . Można to zapisać w postaci: 

 
= ∙ . 

138.  Jak oblicza się napięcie zwarcia transformatora? 
Napięcie zwarcia transformatora  to napięcie, które przyłożone do strony pierwotnej, przy 

zwartej stronie wtórnej, powoduje przepływ prądu znamionowego. Stąd = .  
Napięcie zwarcia można obliczyć z zależności: 

= ∙ N    
gdzie: 

 - prąd znamionowy w uzwojeniu zasilanym, w A, 
 - impedancja zwarcia sprowadzona na stronę uzwojenia zasilanego, w Ω. 

Napięcie zwarcia można wyrazić w procentach wartości napięcia znamionowego odpowiedniej 
strony transformatora: 

% = ∙ 100 % 

W transformatorach energetycznych wymagana wartość napięcia zwarcia wynosi: 
 

= (0,03 ÷ 0,15)  −   (3% ÷ 15%)  
Po zwarciu awaryjnym uzwojenia wtórnego transformatora przez kilka lub kilkanaście sekund 

trwa w transformatorze stan przejściowy. Stan ten przechodzi następnie w stan ustalony charakte-
ryzujący się ustalonym prądem zwarcia, określonym zależnością: 

=  

gdzie: 
 - napięcie znamionowe po stronie pierwotnej transformatora, w V; 
 - impedancja zwarcia transformatora, w Ω. 

Napięcie zwarcia decyduje o zakresie wahań napięcia strony wtórnej przy zmianach obciążenia, 
wartości prądu przy zwarciu i przydatności do pracy równoległej z innymi transformatorami. 

139.  Ile wynosi ustalona wartość prądu zwarcia i moc pobierana w czasie zwarcia transformatora? 
Ustalona wartość prądu zwarcia dla dowolnej strony transformatora wynosi: 

= = N  
100

%
 

Z zależności tej wynika, że ustalony prąd zwarciowy może być około 8 ÷ 25 razy większy niż 
prąd znamionowy. 

Moc pobierana w czasie zwarcia transformatora równa jest sumie strat, czyli: 
= ∆ + ∆ + ∆ =  N cos  

przy czym: 
- straty w izolacji ∆  są pomijalnie małe, w W; 
- straty w uzwojeniach ∆  zależą od wartości prądu, natomiast; 
- straty w rdzeniu ∆  zależą pośrednio od wartości napięcia zasilania. 

Można przyjąć, że moc pobierana przez transformator w stanie zwarcia jest w przybliżeniu rów-
na stratom w jego uzwojeniach (stratom w miedzi): ≈ ∆  
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140.  Jak wyznacza się charakterystykę zwarcia transformatora? 
Charakterystykę zwarcia transformatora wyznacza się przyjmując, że rezystancja  jest  w  

przybliżeniu równa rezystancji , natomiast straty w uzwojeniu strony pierwotnej są tego samego 
rzędu, co straty w uzwojeniu strony wtórnej.  

Na rysunku 36 przedstawiono charakterystyki zwarcia transformatora, czyli;  
= f ( ),  = f ( ). 

 
Rys. 36. Charakterystyki zwarcia transformatora 

141. Jak dzieli się transformatory energetyczne pod względem mocy znamionowych? 
Transformatory energetyczne wielkich mocy stanowią podstawową grupę spośród wszystkich 

stosowanych transformatorów. Znajdują szerokie zastosowanie w systemie elektroenergetycznym 
- w podsystemach przesyłowym i rozdzielczym. 

Pod względem mocy znamionowych transformatory energetyczne dzieli się na 3 grupy: 
- I grupa - transformatory o mocy większej niż 100 MVA lub transformatory o górnym napię-

ciu nie mniejszym niż 220 kV, 
- II grupa - transformatory o mocy większej od 1600 kVA niezaliczane do grupy I, 
- III grupa - transformatory o mocy nie większej niż 1600 kVA. 

142.  Jak dzieli się transformatory energetyczne ze względu na zastosowanie? 
Bardzo dużą rolę w funkcjonowaniu systemu elektroenergetycznego spełniają trójfazowe trans-

formatory energetyczne (zwane transformatorami mocy). Ze względu na ich zastosowanie, charak-
terystykę i parametry pracy transformatory energetyczne dzieli się na trzy podstawowe grupy: 

1) Transformatory blokowe - stosowane w elektrowniach w celu podwyższenia napięcia wy-
tworzonego w generatorze (nawet do 25 kV) do poziomu napięcia sieci przesyłowej (220 kV, 
400 kV). Moc transformatora blokowego przekracza 1000 MVA.  

2) Transformatory sieciowe – stosowane jako sprzęgające sieci przesyłowe najwyższych napięć 
(np. 220 kV i 400 kV) lub jako transformatory obniżające napięcie sieci przesyłowej do war-
tości napięcia sieci rozdzielczej. Ich moce sięgają 500 MVA.  

3) Transformatory rozdzielcze – stosowane do obniżania napięcia sieci rozdzielczej do wartości 
napięcia 400/230 V. Moce transformatorów rozdzielczych wynoszą od 40 do 630 kVA, nato-
miast moce transformatorów zasilających zakłady przemysłowe - od 250 do 1600 kVA. 

143.  Z czego wynika znaczenie układów trójfazowych w systemie elektroenergetycznym? 
Przy przesyłaniu i rozdzielaniu energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym zasadni-

czą funkcję spełniają układy trójfazowe napięć i prądów. Znaczenie układów trójfazowych wynika 
z możliwości ekonomicznego wytwarzania, przetwarzania oraz przesyłania energii elektrycznej, 
a także z możliwości łatwego wytworzenia pól wirujących w maszynach elektrycznych trójfazo-
wych prądu przemiennego.  

Do przetwarzania napięć i prądów układów trójfazowych wykorzystuje się transformatory trój-
fazowe. To dzięki nim energia elektryczna stała się bardzie dostępna, gdyż umożliwiają one przesy-
łanie dużych energii na duże odległości przy niewielkich stratach.  
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Konieczność stosowania transformatorów przy przesyłaniu energii wynika stąd, że tę samą moc 
pozorną ( ) można przesyłać liniami elektroenergetycznymi przy niskim napięciu  i dużym prą-
dzie  lub przy wysokim napięciu U2 i małym prądzie . Wynika to z zależności: 

 
=  =   

144.  Na czym polega zmniejszenie strat związanych z przesyłaniem energii elektrycznej? 
Elektrownie podstawowe systemu elektroenergetycznego wytwarzają energię elektryczną o na-

pięciu do 25 kV przy prądzie rzędu tysięcy amperów. Przesyłanie energii elektrycznej o takich pa-
rametrach powodowałoby ogromne straty (proporcjonalnie do kwadratu natężenia prądu).  

Zmniejszenie strat związanych z przesyłaniem energii elektrycznej, przy użyciu transformato-
rów energetycznych, polega na podwyższeniu napięcia w liniach przesyłowych a następnie - stop-
niowemu obniżaniu w liniach rozdzielczych do poziomów napięć wymaganych dla zakładów prze-
mysłowych i odbiorców (do zasilania elektrycznych urządzeń powszechnego użytku na napięcie 
230/400 V).  

145.  Jak można utworzyć trójfazowy układ transformacji? 
Trójfazowy układ transformacji można utworzyć przez zestawienie i odpowiednie połączenie ze 

sobą trzech transformatorów jednofazowych (Rys. 37a) lub stosując równoważny układ trójko-
lumnowy (Rys. 37b).  

Rdzenie transformatorów trójfazowych mogą być wykonane jako symetryczne, w których stru-
mienie magnetyczne każdej fazy mają równe drogi w kolumnach lub wykonane jako asymetryczne, 
po umieszczeniu wszystkich trzech kolumn rdzenia w jednej płaszczyźnie (Rys. 37b). Strumienie 
magnetyczne każdej fazy w układzie asymetrycznym mają różne drogi w kolumnach. 

Rdzenie transformatorów wykonuje się z blach transformatorowych o grubości 0,3 do 0,5 mm, 
pokrytych cienką warstwą materiału izolacyjnego (najczęściej lakieru, papieru lub szkła wodnego), 
złożone w pakiety. Odizolowanie od siebie poszczególnych blach ogranicza przepływ prądów wi-
rowych i zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu się rdzenia. Na każdej kolumnie umieszcza się 
uzwojenie pierwotne i wtórne wykonane z przewodów miedzianych izolowanych. 

 
Rys. 37. Trójfazowy układ transformacji 

a) składający się z trzech połączonych transformatorów jednofazowych, 
b) stosowany jako równoważny układ trójkolumnowy transformatora trójfazowego. 

 
Uzwojenie górnego napięcia jest podzielone na kilka cewek, między którymi pozostawia się 

szczeliny umożliwiające lepsze chłodzenie. Uzwojenie dolnego napięcia powinno być dokładnie 
odizolowane od uzwojenia górnego napięcia. 

Aby zmniejszyć straty powstające w wyniku nierównomiernego rozkładu prądu w przewodzie 
o dużym przekroju (zjawisko naskórkowości), stosuje się przewody dzielone na kilka gałęzi równo-
ległych. Poszczególne gałęzie muszą mieć jednakowe rezystancje (czyli jednakowe długości) oraz 
jednakowe reaktancje (muszą być jednakowo położone względem strumienia rozproszenia). Zasto-
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sowanie odpowiedniego sposobu nawijania uzwojenia (dzielenie na cewki oddzielone przekładka-
mi) znacznie polepsza warunki chłodzenia uzwojenia. 

Dla ułatwienia chłodzenie rdzenia między pakietami blach zostawia się wolne przestrzenie, któ-
re tworzą kanały wentylacyjne pozwalające na obieg czynnika chłodzącego.  

146. Jak dzieli się transformatory energetyczne ze względu na rodzaj czynnika chłodzącego? 
Ze względu na rodzaj czynnika chłodzącego transformatory energetyczne dzieli się na następu-

jące grupy: 
- transformatory powietrzne (chłodzone powietrzem), 
- transformatory olejowe (chłodzone olejem), 
- transformatory suche. 

1) Transformatory powietrzne - są najczęściej chłodzone w obiegu otwartym, w którym powie-
trze chłodzące jest pobierane bezpośrednio z otoczenia transformatora. Transformatory takie są 
stosowane przeważnie w pomieszczeniach zagrożonych pożarem. 

2) Transformatory olejowe - rdzeń wraz z uzwojeniami są umieszczone w kadzi wypełnionej 
olejem transformatorowym. Kadź transformatora jest wykonana z blachy, przy czym dno i po-
krywa są wzmocnione (zawsze grubsze od ścianek bocznych). Nagrzany w czasie pracy transfor-
matora olej ma mniejszą gęstość i wskutek konwekcji unosi się, by następnie płynąć wzdłuż ścia-
nek kadzi lub wewnątrz rurek chłodzących wychodzących na zewnątrz i opadać w kierunku dna 
w miarę obniżania się temperatury. Olej oddaje ciepło do otoczenia przez ścianki kadzi. Wypełnia 
on kanały chłodzące w rdzeniu i między uzwojeniami spełniając jednocześnie rolę czynnika chło-
dzącego i izolacyjnego. Właściwości fizykochemiczne oleju transformatorowego muszą spełniać 
wysokie wymagania. Stąd stały nadzór nad jakością oleju stanowi niezwykle ważny element w 
eksploatacji transformatorów. 

W transformatorach małej mocy wystarcza chłodzenie naturalne oleju, które uzyskuje się przez 
zwiększenie zewnętrznej powierzchni kadzi, np.: rury chłodzące, radiatory itp. 

W transformatorach dużej mocy stosuje się chłodzenie olejowe z przewietrzaniem wymuszo-
nym za pomocą wentylatorów powietrznych wzmagających ruch powietrza, a więc przyspieszają-
cych odbieranie ciepła od kadzi. 

W transformatorach blokowych najwyższej mocy stosuje się chłodzenie wodno-olejowe, przy 
którym olej jest przetaczany w obiegu przez znajdującą się na zewnątrz chłodnicę wodną. 

  3) Transformatory suche – rdzeń wraz z uzwojeniami znajduje się w powietrzu lub w izolacji.  

147. Jakie rozróżnia się układy i grupy połączeń transformatorów trójfazowych? 
W transformatorach trójfazowych stosowane są trzy układy połączeń: w gwiazdę, trójkąt i zyg-

zak. Połączenia te posiadają określone symbole graficzne i literowe oraz znormalizowane oznacze-
nia końcówek wyprowadzeń uzwojenia pierwotnego i wtórnego. Oznaczenia te są następujące: 

a) końce uzwojeń transformatora oznacza się dużymi literami A, B, C, a przewód neutralny - N,  
b) strony transformatora (górną, średnią i dolną) oznacza się cyframi umieszczonymi przed lite-

rą oznaczającą fazę np. 1A, 2A, 3A, przy czym: cyfra 1 odpowiada stronie górnego napięcia,  
cyfra 2 - średniego, a cyfra 3 - dolnego napięcia.  
Końcówki uzwojeń oznacza się cyframi umieszczonymi za literą. Cyfra 1 oznacza początek, 
a cyfra 2 koniec uzwojenia. W przypadku, gdy jedno uzwojenie transformatora jest podzielone 
na części, to końce poszczególnych części uzwojenia oznacza się kolejnymi cyframi 3,4 itd. 

148. Jakie stosuje się układy i schematy połączeń uzwojeń, symbole graficzne i oznaczenia literowe 
uzwojeń transformatorów trójfazowych? 
                  Uzwojenia pierwotne i wtórne transformatora są zwykle łączone w gwiazdę (Y, y) lub w trójkąt (D, 
d), co oznacza się odpowiednimi symbolami przedstawionymi w tablicy 6. Układ gwiazda-zygzak 
(Y, z) spotyka się często w układach oświetleniowych ze względu na wynikającą z tego rozwiązania 
większą równomierność obciążenia po stronie wtórnej.   Układy i schematy połączeń, symbole gra-
ficzne oraz oznaczenia literowe uzwojeń transformatorów trójfazowych przedstawia tablica 6.  
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Tablica 6. Układy i schematy połączeń, symbole graficzne  
oraz oznaczenia literowe uzwojeń transformatorów trójfazowych 

Układ 
połączeń Schemat połączeń Symbol 

graficzny 

Oznaczenia lite-
rowe uzwojenia: Wyszczególnienie 

górnego dolnego 

Gwiazda 

 

 
Y y 

Początki lub końce uzwojenia są wypro-
wadzone i przyłączone do zacisków. 
Początkami uzwojeń na jednej kolumnie 
nazywa się umownie zaciski, które dla 
pewnej wybranej chwili mają wyższy 
potencjał od drugich zacisków w parach 
przynależnych do danego uzwojenia. 

= √3       =  

Trójkąt 

 

 
D d 

Powstaje przez połączenie końca pierw-
szej fazy z początkiem drugiej, końca 
drugiej z początkiem trzeciej,  
a końca trzeciej z początkiem pierwszej. 

=        = √3  

Zygzak 

 

 

- z 

Układ ten umożliwia rozłożenie przepły-
wu wywołanego prądem jednej fazy na 
dwie kolumny. Połączenie w zygzak 
tworzy się łącząc szeregowo dwie po-
łówki uzwojenia umieszczone na dwóch 
kolumnach w sposób cykliczny (obie 
połówki uzwojenia muszą być połączone 
przeciwnie). Wolne końce jednych po-
łówek łączy się w gwiazdę, natomiast 
wolne końce drugich - wyprowadza się 
na tabliczkę zaciskową. 

= √       =  
 

149.  W jaki sposób , w zalezności od układu połączeń transformatora, przekładnię napięciową można 
wyrazić za pomocą przekładni zwojowej? 

W zależności od układu połączeń uzwojeń transformatora przekładnię napięciowa  można 
wyrazić za pomocą przekładni zwojowej /  w następujący sposób: 

Dla układu połączeń Yy przekładnia napieciowa = = ≈  

Dla układu połączeń Dy przekładnia napieciowa = =
√3

≈
√3

 

Dla układu połączeń Yd przekładnia napieciowa = =
√3

≈
√3

 

Dla układu połączeń Yz przekładnia napieciowa = =
√3
3
2

≈
2

√3
 

Dla układu połączeń Dz przekładnia napieciowa = = 3
2 ′

≈
2
3

 

gdzie:  
,  - napięcie międzyprzewodowe;  
,  - napięcie fazowe;  
 - napięcie połowy zwojów fazy przy połączeniu w zygzak. 
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150.  Z zestawienia jakich układów połączeń uzwojeń transformatora, można otrzymać różne grupy 
połączeń transformatorów trójfazowych? 

Zestawiając różne układy połączeń uzwojeń transformatora, można otrzymać różne grupy połą-
czeń transformatorów trójfazowych. Ma to istotny wpływ na charakter magnesowania rdzenia 
transformatora trójfazowego. 

Grupą połączeń transformatora jest kąt między wektorami górnego i dolnego napięcia, wyrażo-
ny w godzinach. W zależności od sposobu połączeń obu uzwojeń transformatora można uzyskać 
różne przesunięcia fazowe między napięciami po stronie wysokiego i niskiego napięcia (Rys. 38). 
 

 
Rys. 38. Przesunięcia fazowe między napięciami UWN i UNN 

 

Dla układów gwiazda, trójkąt i zygzak kąty przesunięcia fazowego są zawsze wielokrotnością ką-
ta 30o. Kątowi 30o odpowiada jedna godzina, dlatego wygodniej jest podawać przesunięcie fazowe 
między napięciami, jako tzw. przesunięcie godzinowe (np. grupa Dy11 = kątowi przesunięcia fazo-
wego 330o). Kąt ten jest mierzony od napięcia górnego do dolnego w kierunku zgodnym z następ-
stwem faz, czyli określa, o ile napięcie dolne opóźnia się w fazie względem napięcia górnego (Rys. 
38). Dla każdego transformatora trójfazowego podaje się grupę połączeń, która zawiera symbole 
połączeń strony napięcia oraz kąt przesunięcia fazowego między odpowiadającymi sobie napięcia-
mi międzyfazowymi. 
      Przy układzie połączeń w gwiazdę są możliwe tylko dwie grupy: grupa Yy0 oraz Yy6, niezależnie 
od tego, czy zmiana zacisków jednego z uzwojeń nastąpiła po stronie górnego czy dolnego napięcia.  

Znacznie więcej grup połączeń może powstać dla transformatora, którego jedno z uzwojeń jest 
połączone w gwiazdę, natomiast drugie w trójkąt. Równie dużo grup połączeń można uzyskać przy 
łączeniu jednego z uzwojeń transformatora w gwiazdę, a drugiego w zygzak. 

Praca równoległa transformatorów wymaga ograniczenia grup połączeń. Zaleca się stosowanie 
tylko następujących grup połączeń: Yy9, Dy5, Yd5, Yz5, Dy11, Yd11 oraz Yz11. Przykłady grup połą-
czeń transformatorów trójfazowych przedstawia tablica 8. 
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Tablica 7. Grupy połączeń transformatorów trójfazowych 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbol grupy 
łączeniowej 

Kąt przesunięcia 
fazowego 

Układ połączeń uzwojeń Przekładnia 
napięciowa 

ηu 
górne dolne 

 
 

Yy0 

 
 

0 

 

 

z 

 
 

 
 

Dy5 

5
6

 

 
 
 
 
 
 
  

 

1

√3 z  

 

 
 

Yd5 

 

 

√3 z 

 
 

 
 
 
 

Yz5 
 

 

2

√3 z  

 
 
 

 
 

Dy11 

11
6

 

 
 
 
 
 
 
  

 

1

√3 z  

 

 
 

Yd11 

 

 

√3 z 

 
 

 
 
 

Yz11 

 

 

2

√3 z  
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151.  Czym charakteryzuje się praca równoległa transformatorów? 
Często zachodzi potrzeba wykorzystania co najmniej dwóch transformatorów do pracy 

w układzie równoległym. Praca równoległa transformatorów charakteryzuje się tym, że strony 
pierwotne dwu lub kilku transformatorów są zasilane ze wspólnych szyn, a strony wtórne tych 
transformatorów zasilają odbiory przyłączone również do wspólnych szyn zbiorczych. (Rys. 39). 

 
Rys. 39. Praca równoległa transformatorów trójfazowych 

 
Praca równoległa transformatorów jest uzasadniona tym, że moc znamionowa każdego trans-

formatora jest mniejsza niż moc znamionowa stacji transformatorowej, a tym samym mniejsza jest 
moc i koszt transformatora rezerwowego. Transformatory spełniające warunki pracy równoległej 
obciążają się proporcjonalnie do ich mocy znamionowych.  

Ponadto przy pracy równoległej jest możliwa bardziej elastyczna eksploatacja stacji, gdyż moc 
pracujących transformatorów można dopasować do obciążenia. Dzięki temu unika się pracy dużych 
jednostek przy małym obciążeniu, co jest nieekonomiczne (stałe straty w rdzeniu) i pogarsza 
współczynnik mocy cosφ ze względu na pobór prądu magnesującego (o charakterze indukcyjnym). 

152.  Jakie warunki powinny być spełnione dla zapewnienia poprawnej pracy równoległej  transfor-
matorów? 

Dla zapewnienia poprawnej pracy równoległej transformatorów konieczne jest spełnienie na-
stępujących warunków:  

1) równość przekładni transformatorów (± 0,5%), 
2) jednakowe grupy połączeń, 
3) równość napięć zwarcia (± 10%), 
4) stosunek mocy znamionowych nie większy niż 3 : 1. 

    Transformatory spełniające warunki pracy równoległej:  
      - obciążają się proporcjonalnie do ich mocy znamionowych,  
      - w obwodach wtórnych transformatorów w stanie jałowym nie płyną żadne prądy,  
      - prąd płynący w linii jest sumą arytmetyczną prądów poszczególnych transformatorów.  
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153.  Co nazywa się sprawnością transformatora? 
Sprawnością transformatora nazywa się stosunek mocy czynnej wydawanej  do mocy czynnej 

pobieranej . 

= = + Δ + Δ  

Przy obciążeniu prądem znamionowym In 

=
cosφ

cos + Δ +  

Przy obciążeniu prądem I 

=
cosφ

cos + Δ +            

gdzie =  

Charakterystykę sprawności transformatora przedstawia rysunek 40. 

 
Rys. 40. Charakterystyka sprawności transformatora 

 
Straty mocy w uzwojeniach ∆ , przy obciążeniu dowolnym prądem I, oblicza się według wzo-

ru: 

Δ = Δ =  

Maksymalna sprawność transformatora występuje wówczas, gdy straty w uzwojeniach równe są 
stratom w rdzeniu, czyli gdy: 

∆ = ∆  
Wykorzystując tę zależność można napisać: 

Δ = Δ = Δ  

Zatem maksymalna sprawność transformatora wystąpi przy obciążeniu: 

( ) =  ∙
Δ

Δ  

Wynika stąd, że jeżeli transformator pracuje z maksymalną sprawnością przy obciążeniu mocą 
znamionową, to znamionowe straty w stanie zwarcia muszą być równe znamionowym stratom 
jałowym.  

W praktyce transformatory pracują przy obciążeniu mniejszą mocą od znamionowej, dlatego 
straty jałowe powinny być mniejsze od strat obciążeniowych: 

 
∆ = (0,2 ÷ 0,7)∆  

 

 



80 
 

1 . 7 .  K o m p en s a c j a  m o c y  b i e r n e j  

154.  Na czym polega kompensacja mocy biernej w systemie elektroenergetycznym? 
Odbiorniki prądu przemiennego pobierają z elektroenergetycznych sieci zasilających moc i 

energię czynną przetwarzaną następnie na pracę użyteczną i ciepło strat, a także moc bierną induk-
cyjną nie wykonującą żadnej pracy, lecz warunkującą poprawną pracę tych odbiorników.   

Jeżeli element systemu elektroenergetycznego pobiera z sieci moc bierną indukcyjną, to często 
mówi się o poborze mocy biernej, natomiast jeżeli element SEE pobiera moc bierną pojemnościową, 
to często mówi się o generacji mocy biernej. Wynika stąd, że moce bierna i indukcyjna mają prze-
ciwne znaki. 

Około 50% wytworzonej w systemie elektroenergetycznym mocy biernej pobierają odbiorcy 
energii elektrycznej, natomiast pozostałą część - elementy sieci takie jak: transformatory pracujące 
w sieciach przesyłowych i rozdzielczych, silnie obciążone linie wysokiego napięcia (WN), dławiki w 
liniach WN oraz linie średniego (SN) i niskiego napięcia (nn). 

Z punktu widzenia funkcjonowania systemu elektroenergetycznego moc bierna, obok mocy 
czynnej: zwiększa straty mocy czynnej i spadki napięć na elementach sieci oraz ogranicza zdolność 
przesyłową sieci i zdolności wytwórcze generatorów, a także pogarsza warunki pracy wyłączników 
i rozłączników. 

Konieczne jest zatem prowadzenie racjonalnej gospodarki moc bierną w układach prądu prze-
miennego, która ogólnie polega na tym, aby w systemie elektroenergetycznym nie przesyłać jej na 
duże odległości, a najwięcej mocy biernej kompensować w pobliżu jej zapotrzebowania. 

W sieciach przesyłowych - gospodarka mocą bierna polega na optymalizacji poziomów napięć w 
węzłach wytwórczych oraz regulacji transformatorów, natomiast w znacznie mniejszym stopniu - 
na kompensacji mocy biernej. 

W sieciach rozdzielczych, w celu ograniczenia przesyłu mocy biernej, stosuje się kompensację 
mocy biernej, a u odbiorców energii elektrycznej (głównie przemysłowych) – kompensację mocy 
biernej i poprawę współczynnika mocy cos . 

155.  Co zalicza się do źródeł mocy biernej wytwarzanej w systemie elektroenergetycznym? 
Do źródeł mocy biernej wytwarzanej w systemie elektroenergetycznym zalicza się  

- generatory synchroniczne (50% mocy wytwarzanej), są głównymi źródłami mocy biernej,   
- słabo obciążone linie wysokiego napięcia (ok. 25% mocy wytworzonej),  
- kondensatory lub baterie kondensatorów w sieci (ok. 20% mocy wytworzonej),   
- kompensatory synchroniczne wirujące mocy biernej, pracujące w sieci,   
- silniki synchroniczne u odbiorców,   
- kompensatory statyczne (tyrystorowe). 

156.  Jakie urządzenia w instalacjach odbiorczych są głównymi odbiornikami mocy biernej indukcyj-
nej? 

Głównymi odbiornikami mocy biernej indukcyjnej w instalacjach odbiorczych są urządzenia, 
które do prawidłowej pracy muszą wytwarzać pole elektromagnetyczne.  

Do odbiorników tych zalicza się: 
- transformatory,  
- dławiki, 
- silniki asynchroniczne (stanowią największą grupą urządzeń, której prawidłowa eksploatacja 

pozwala na znaczącą poprawę współczynnika mocy), 
- lampy wyładowcze, 
- tyrystorowe układy przekształtnikowe, w których pobierana moc bierna związana jest nie 

tylko z poborem mocy biernej przez transformatory prostownikowe, ale także z poborem 
mocy biernej związanej z procesami komutacji. 

 
Większość urządzeń elektrycznych w zakładach przemysłowych pobiera moc bierną indukcyjną 

podczas normalnej pracy. Należą do nich głównie: 
- silniki asynchroniczne (ok. 70 %), 
- transformatory (ok. 20 %) oraz 
- inne odbiorniki indukcyjne (10 %), takie jak dławiki, piece indukcyjne itp. 
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157. Na czym polega prosta kompensacja mocy biernej w miejscu odbioru? 
Przykład prostej kompensacji mocy biernej w miejscu odbioru przedstawia rysunek 41,  
przy czym: 
a) odbiornik  pobiera prąd  przy kącie fazowym   
b) sieć dostarcza prąd  przy kącie fazowym   
c) równolegle włączony kondensator  pobiera prąd pojemnościowy .   

 
Przy założeniu, że < , straty mocy w sieci zasilającej będą odpowiednio mniejsze. 

 
Rys. 41. Przykład prostej kompensacji mocy biernej w miejscu odbioru 

158.  Jaki jest dopuszczalny pobór mocy biernej z systemu elektroenergetycznego? 
Miarą składowej biernej prądu elektrycznego jest współczynnik mocy cosφ, często wyrażany 

również jako tgφ, podawany w warunkach technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycz-
nej, taryfie za energię elektryczną i innych dokumentach stosowanych w energetyce zawodowej. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U 2007. Nr 93, poz.623), do-
puszczalny pobór mocy biernej z systemu elektroenergetycznego określony jest przez podanie war-
tości współczynnika, który nie może być mniejszy niż tg = 0,4. Jednocześnie dopuszcza się, 
w uzasadnionych przypadkach, możliwości żądania przez spółki dystrybucyjne wartości współ-
czynnika mniejszej od 0,4 (w praktyce wartość ta nie jest mniejsza niż 0,2). 

Przekroczenie wartości dopuszczalnej współczynnika  powoduje naliczanie dodatkowych 
opłat za pobór ponadnormatywnej mocy biernej. 

159.  Jakie negatywne skutki powoduje w sieciach i instalacjach elektroenergetycznych niski współ-
czynnik mocy? 

Niski współczynnik mocy powoduje w sieciach i instalacjach elektroenergetycznych szereg ne-
gatywnych skutków, ponieważ: 

- prowadzi do stosowania urządzeń i aparatów o większych prądach znamionowych, 
- wymusza stosowanie przewodów o większych przekrojach, 
- zmniejsza przepustowość sieci zasilającej, 
- zwiększa straty energii czynnej w transformatorach, sieciach oraz instalacjach odbiorczych, 
- zwiększa spadki napięć w transformatorach i liniach zasilających. 

Przepływy mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych powodują generowanie dodatkowych 
kosztów, którymi obciążani są odbiorcy energii elektrycznej. 

160. Na czym polega właściwa gospodarka mocą bierną w systemie elektroenergetycznym? 
Właściwa gospodarka mocą bierną w systemie elektroenergetycznym polega na zbilansowaniu 

mocy biernej w systemie, a także w poszczególnych obszarach oraz węzłach sieci elektroenerge-
tycznej. 

Obecna struktura zapotrzebowania oraz wytwarzania mocy biernej w SEE wymaga generowania 
mocy biernej w węzłach wytwórczych, ponieważ koszty wytwarzania mocy biernej w generatorach 
są znacznie mniejsze niż w lokalnych źródłach. Jednak koszt przesyłania mocy biernej w sieciach 
jest bardzo wysoki (150% - 300% kosztów wytwarzania). Dlatego, z ekonomicznego punktu wi-
dzenia, wytwarzanie mocy biernej oraz jej przesyłanie do odbiorców nie jest opłacalne. Znacznie 
tańszym rozwiązaniem jest stosowanie lokalnych źródeł mocy biernej, najlepiej jak najbliżej dużych 
odbiorów. 
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Przykładowe rozmieszczenie źródeł i odbiorników mocy biernej w węzłach sieci rozdzielczej 
przedstawia rysunek 42. 

 
Rys. 42. Kompensacja mocy biernej w węzłach sieci rozdzielczej  

Oznaczenia: 1 - po stronie 110 kV i średniego napięcia, 2 - kompensacja centralna po stronie nn, 
3 - kompensacja grupowa, 4 - kompensacja indywidualna,  - moc pozorna, AT - autotransformator,  

Tr - transformator SN/nn, Tb - transformator blokowy, C - urządzenia kompensacji mocy biernej. 

161.  Jakie urządzenia mogą być używane do lokalnego wytwarzania mocy biernej indukcyjnej? 
Do lokalnego wytwarzania mocy biernej indukcyjnej mogą być używane: 
- kompensatory synchroniczne, 
- kompensatory energoelektroniczne, 
- kondensatory.  
Wybór rodzaju urządzenia kompensacyjnego powinien być oparty zarówno na przesłankach 

technicznych, jak i ekonomicznych. 
      W zakładach przemysłowych ze względu na powyższe kryteria najczęściej stosuje się baterie 
kondensatorów z urządzeniami do automatycznego włączania poszczególnych członów kondensa-
torowych. 

162.  Na czym polega poprawa współczynnika mocy i jak ją można osiągnąć? 
Duża ilość odbiorników energii elektrycznej posiada charakter indukcyjny (np. transformatory, 

silniki asynchroniczne, linie przesyłowe, instalacje oświetleniowe z lampami jarzeniowymi, piece 
indukcyjne itp.).  

Współczynnik mocy (cos ) takich odbiorników jest mniejszy od jedności (np. dla silników asyn-
chronicznych zmienia się od około 0,1 podczas biegu jałowego do około 0,9 podczas obciążenia 
nominalnego). W praktyce dąży się do całkowitej lub częściowej poprawy tego współczynnika. 

Częściowa poprawa współczynnika mocy polega na zwiększeniu jego wartości do 0,93, nato-
miast całkowita - do 1. 

Poprawę współczynnika mocy można osiągnąć:  
- w sposób naturalny - przez unikanie nadmiernego poboru mocy biernej, 
- w sposób sztuczny - przez zainstalowanie dodatkowych źródeł mocy biernej u odbiorców. 
Wektorowy wykres mocy przed kompensacją  oraz po kompensacji  przedstawia rysunek 43 
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Rys. 43. Wektorowy wykres kompensacji mocy biernej 

Oznaczenia: 
,  - moc bierna przed kompensacją, w var; 

- moc czynna, w W;  - moc bierna skompensowana, w var; 
 - moc pozorna pobierana z sieci elektroenergetycznej przed kompensacją, w VA; 
 - moc pozorna pobierana z sieci elektroenergetycznej po kompensacji, w VA; 
 - moc bierna pobierana z sieci elektroenergetycznej po kompensacji, w var. 

163.  Jakie urządzenia są najczęściej stosowane do kompensacji mocy biernej? 
Najczęściej stosowanym urządzeniem do kompensacji mocy biernej są kondensatory lub baterie 

kondensatorów, którą łączy się z odbiornikami energii elektrycznej równolegle. Schemat do kom-
pensacji mocy biernej przy użyciu kondensatorów przedstawia rysunek 44. 

 
Rys. 44. Schemat kompensacji mocy biernej przy użyciu kondensatorów 

 

164.  Jak można przedstawić przebieg kompensacji mocy biernej na wykresie wektorowym napięć i 
prądów?  

Przebieg kompensacji mocy biernej (Rys. 43) można przedstawić na wykresie wektorowym na-
pięć i prądów (Rys. 45) w sposób następujący: 

a) po włączeniu kondensatorów prąd bierny w linii zasilającej zmniejsza się od wartości  do     
wartości:   ( = − ),  (Rys. 45a); 

b) zmniejsza się również pobór mocy biernej od wartości  do wartości  (Rys. 45b). 
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Rys. 45. a) Wykres wektorowy napięć i prądów, b) Trójkąt mocy 

165.  Jak oblicza się moc kondensatorów potrzebną do kompensacji mocy biernej?  
Znając wartość mocy czynnej  pobieranej przez odbiornik oraz wartość współczynnika mocy 

(cos ) przed kompensacją, a następnie wartość wymaganego współczynnika mocy (cos ), moż-
na obliczyć moc kondensatorów potrzebną do kompensacji mocy biernej ze wzoru: 

= (tg − tg ) 
gdzie: 

 - moc baterii kondensatorów, w var; 
 - moc czynna pobierana przez odbiornik, w kW; 

tg , tg  -tangensy kąta ,  o wartości odpowiednio przed i po kompensacji. 
Pojemność kondensatora potrzebną do całkowitej kompensacji mocy biernej wynosi: 

=
 tg

 
gdzie:  

- moc czynna odbiornika, w kW; 
 - kąt fazowy impedancji odbiornika; 
- napięcie zasilania, w V; 
 - pulsacja, w rad/s (ω = 2πf). 

                      W przypadku kompensacji częściowej powyższy wzór przyjmuje postać: 

=
(tgφ − tgφ′)

 

gdzie ′ - kąt fazowy po kompensacji. 

166.   Jak przy użyciu wykresów wskazowych napięć i  prądów można przedstawić różne przypadki 
kompensacji mocy biernej? 

Wykresy wskazowe napięć i prądów, dla różnych przypadków kompensacji mocy biernej, 
przedstawia rysunek 46: 

 
Rys. 46. Wykresy wskazowe napięć i prądów dla różnych przypadków 

kompensacji mocy biernej 
Oznaczenia:  a) brak kompensacji,  b) kompensacja częściowa, 
c) kompensacja całkowita, d) przypadek przekompensowania 
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W przypadku przekompensowania odbiornik (rozumiany, jako równoległe połączenie kompen-
sującej baterii kondensatorów i właściwego odbiornika energii) zmienia charakter z indukcyjnego 
na pojemnościowy (Rys. 46d). 

Dobrana moc baterii do kompensacji mocy biernej indukcyjnej nie może spowodować przekom-
pensowania, czyli uzyskania ujemnej wartości współczynnika tgφk. Ujemna wartość współczynnika 
tgφk jest szkodliwa dla zasilanych urządzeń oraz sieci zasilającej i powoduje wskazanie licznika 
mocy biernej oddanej do sieci. 

167.   Jak można sprawdzić uzyskaną po kompensacji wartość współczynnika mocy tgφk? 
Sprawdzenie uzyskanej po kompensacji wartości współczynnika tgφk, w porównaniu do do-

puszczalnego współczynnika tgφdop, można wykonać korzystając ze wzoru:  

0 ≤ tg =
−

≤ tg  

gdzie: 
 - moc czynna zapotrzebowana przez odbiorniki, w kW; 
 - moc bierna zapotrzebowana przez odbiorniki, w kvar; 
 - moc baterii kondensatorów przeznaczonych do kompensacji mocy biernej, w kvar; 

tg  - współczynnik mocy uzyskany po kompensacji; 
tg  - dopuszczalny współczynnik mocy. 

168.   Do realizacji jakich głównych zadań należy kompensacja mocy biernej  i jaką najliczniejszą gru-
py odbiorników obejmuje? 

Kompensacja mocy biernej należy do jednych z głównych zadań przy projektowaniu, wykonaw-
stwie i eksploatacji sieci elektroenergetycznych. Brak prawidłowego doboru urządzeń kompensu-
jących moc bierną niesie za sobą poważne straty związane ze zmianami parametrów pracy w ukła-
dach zasilających i rozdzielczych. 

Najliczniejszą grupą odbiorników mocy biernej indukcyjnej w instalacjach odbiorczych są urzą-
dzenia, które do prawidłowej pracy muszą wytwarzać pole elektromagnetyczne, np: transformato-
ry, dławiki, silniki indukcyjne oraz lampy wyładowcze. Znaczącą grupą odbiorników mocy biernej 
stanowią tyrystorowe układy przekształtnikowe, w których moc bierna jest pobierana przez trans-
formatory prostownikowe, także związana z procesami komutacji. 

169. Jak dzieli się moc bierną pobieraną przez silniki indukcyjne? 
Moc bierną pobieraną przez silniki indukcyjne dzieli się na: 

 – moc bierną strumienia głównego niezależną od obciążenia silnika i będącą jedynie funkcją 
napięcia zasilającego oraz częstotliwości, w var; 

– moc bierną strumienia rozproszenia zależną od stopnia obciążenia silnika, w var. 
 
Moc bierną Q pobieraną przez silnik asynchroniczny można określić zależnością 

= +  

gdzie: 
 – moc bierna strumienia głównego, w var; 

 – moc bierna strumienia rozproszenia przy znamionowym obciążeniu, w var; 
– moc znamionowa silnika, w W; 

 – moc obciążenia silnika, w W. 
 

Moc bierna magnesowania posiada wartość stałą przy określonym napięciu zasilającym. Nato-
miast moc bierna rozproszenia jest uzależniona od obciążenia. 
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170.  Jaka jest zależność współczynnika mocy cosφ  silnika indukcyjnego od stopnia jego obciążenia, 
dla różnych wartości współczynnika mocy? 

Pobór mocy biernej przez silnik indukcyjny jest uzależniony od stopnia obciążenia. Zależność 
współczynnika mocy cosφ silnika indukcyjnego od stopnia jego obciążenia dla różnych wartości 

 przedstawia rysunek 47.  
 

 
Rys. 47. Współczynnik mocy cosφ w funkcji obciążenia silnika asynchronicznego 

dla różnych wartości cosφ 
171.  Jak można wyznaczyć pobór mocy biernej przez silnik indukcyjny w zależności od mocy czynnej 
obciążenia? 

Pobór mocy biernej  przez silnik indukcyjny w zależności od mocy czynnej obciążenia można 
wyznaczyć za pomocą wzoru: 

= + ( − )  

przy czym: 
    – moc bierna strumienia głównego, w kvar; 

 – moc bierna pobierana przez silnik przy biegu jałowym, w kvar; 
– moc bierna strumienia rozproszenia przy znamionowym obciążeniu, w kvar; 

- moc czynna obciążenia, w kW; 
 – moc czynna pobierana przez silnik przy obciążeniu znamionowym, w kW. 

 
Moc bierną pobieraną przez silnik indukcyjny można wyznaczyć również za pomocą wzoru uprosz-

czonego: 

= + ∙  

       w którym: 
 - moc bierna pobierana przez silnik, w kvar;  
 - napięcie na zaciskach silnika, w V; 
 - moc pozorna pobierana przez silnik, w kVA; 

 - reaktancja gałęzi magnesowania silnika, w Ω; 
- reaktancja rozproszenia wirnika i stojana, w Ω. 

 
 



87 
 

172.  Jaka jest zależność mocy biernej pobieranej przez silnik indukcyjny od stopnia obciążenia i mocy 
znamionowej silnika indukcyjnego? 

Zależność mocy biernej pobieranej przez silnik indukcyjny od stopnia obciążenia i mocy zna-
mionowej silnika przedstawia rysunek 48. 

 
Rys. 48. Zależność mocy biernej pobieranej przez silnik indukcyjny 

od stopnia obciążenia i mocy znamionowej silnika 
Oznaczenia: 1 -  = 100 kW, 2 -  = 20 kW, 3 -  = 4 kW, 4 -  - 0,8 kW. 

173.  Jaka jest zależność współczynnika mocy cosφ  silnika indukcyjnego od napięcia zasilającego 
przy różnym obciążeniu? 

Zależność współczynnika mocy cosφ silnika indukcyjnego od napięcia zasilającego przy różnym 
obciążeniu przedstawia rysunek 49. 

 

 
Rys. 49. Zależność współczynnika mocy cosφ silnika asynchronicznego  

od napięcia zasilającego przy różnym obciążeniu 
 
 



88 
 

174.  Jak dzieli się pobierana przez transformator moc bierna oraz jakie zachodzą zmiany współczyn-
nika mocy po stronie pierwotnej transformatora? 

Pobierana przez transformator moc bierna dzieli się na moc bierną Q1 potrzebną na wytworze-
nie strumienia głównego oraz moc bierną Q2 wymaganą do wytwarzania strumienia rozproszenia. 

Moc bierna potrzebna do wytworzenia strumienia głównego jest ściśle związana z budową 
transformatora i jest w przybliżeniu równa mocy biernej pobieranej przez transformator w stanie 
biegu jałowego, co można wyznaczyć z zależności:  

= − Δ ≈  
gdzie:  

 – moc biegu jałowego, w var,  
∆  – znamionowe straty w żelazie, w W. 

 
Moc bierna Q2 (potrzebna do wytworzenia strumienia rozproszenia) związana jest z reaktancją 

uzwojeń transformatora, a jej wartość ściśle związaną ze stopniem obciążenia transformatora, wy-
znacza się ze wzoru: 

=
Δ %

100 ∙  

Na rysunku 50. przedstawiono zmiany współczynnika mocy po stronie pierwotnej transforma-
tora cosφ1, w zależności od obciążenia strony wtórnej przy danym współczynniku mocy cosφ.. 

  

 
Rys. 50. Zmiany współczynnika mocy po stronie pierwotnej transformatora cosφ1, w zależności  

od obciążenia strony wtórnej, przy danym współczynniku mocy cosφ 
175.  Na czym polega kompensacja indywidualna transformatora i jakie wywołuje skutki?  

Kompensacja indywidualna transformatora polega na przyłączeniu bezpośrednio do jego zaci-
sków górnych lub dolnych dobraną baterię kondensatorów.  

W chwili przyłączania baterii do dolnych zacisków transformatora mogą pojawić się niekorzyst-
ne warunki jego pracy - związane z obciążeniem pojemnościowym.  

Podczas biegu jałowego transformatora, gdy bateria stanowi praktycznie jego jedyne obciążenie, 
może dojść do wzrostu napięcia na jego dolnych zaciskach.  

Wzrost napięcia na zaciskach transformatora można obliczyć ze wzoru: 
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Δ % = Δ % ∙  

przy czym: 
∆ % - wzrost napięcia na zaciskach transformatora w stosunku do wartości znamionowej 

napięcia, w %,  
∆ % - spadek napięcia na reaktancji transformatora i połączeniu transformator – bateria 

kondensatorów, w %. 
Można przyjąć, że         ∆ % ≡ ∆ % 

przy czym   ∆ % - napięcie zwarcia transformatora. 

W praktyce przyjmuje się następujące dopuszczalne wartości stopnia kompensacji transforma-
torów, w zależności od jego napięcia zwarcia:  

- jeżeli napięcie zwarcia ∆ % = 4,5%, to /  = 35% oraz  
- jeżeli ∆ % = 6,0%, to /  = 25%. 
Ograniczenia te wynikają ze zjawiska, jakie towarzyszy pojemnościowemu obciążeniu transfor-

matora, które powoduje powstawanie zwiększonej zawartości wyższych harmonicznych, a w kon-
sekwencji - dodatkowe straty i nagrzewanie się transformatora. 
176.  Co należy sprawdzić w sieciach elektroenergetycznych o dużej zawartości wyższych harmonicz-
nych?  

W sieciach elektroenergetycznych o dużej zawartości wyższych harmonicznych należy spraw-
dzić, czy nie zachodzi niebezpieczeństwo rezonansu harmonicznej w obwodzie transformator - 
bateria kondensatorów. 

Częstotliwość rezonansową ( ) tego obwodu można wyznaczyć ze wzoru: 

− 50 Δ % ∙  

gdzie: 
 - moc znamionowa transformatora, w VA;  

 – moc bierna baterii kondensatorów, w var; 
∆ % - napięcie zwarcia transformatora, w %. 
 

177.  Jak ustala się wartość mocy biernej pobranej w liniach elektroenergetycznych? 
W linii elektroenergetycznej występują straty podłużne mocy biernej indukcyjnej i jednocześnie ge-

neracja mocy biernej pojemnościowej przez poprzeczną pojemność linii. Generacja mocy biernej pojem-
nościowej szczególnie ujawnia się w liniach kablowych.  

Pobór mocy biernej w liniach elektroenergetycznych: 
a) niskiego napięcia -  jest  w przybliżeniu równy stracie mocy biernej: 

Δ = ∙ ∙  

gdzie: 
∆  - strata mocy biernej w linii elektroenergetycznej nn, w kvar; 

- moc przesyłana przez linię, w kVA; 
- długość linii, w km; 

 - jednostkowa reaktancja indukcyjna linii, w Ω/km. 
 

b) średniego napięcia -  jest równy stracie mocy biernej: 

Δ = ∙ ∙ −  

gdzie: 
 - jednostkowa reaktancja pojemnościowa linii, w Ω/km. 
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178.  Jaki jest wpływ mocy biernej na warunki pracy sieci elektroenergetycznej?  

Moc bierna w znaczący sposób wpływa na warunki pracy sieci elektroenergetycznej. Na przy-
kład, ograniczenia wynikające z wartości prądu znamionowego powodują nagrzewanie się urzą-
dzeń elektroenergetycznych, równocześnie ograniczają ich przepustowość. Stosunek przesyłanej 
mocy czynnej  do wartości współczynnika mocy , przy założeniu stałości napięcia w sieci 
elektroenergetycznej, jest wartością stałą określoną zależnością. 

cos = const.       = const. 

Zależność ta dotyczy przede wszystkim linii oraz transformatorów. Wynika z niej, że w przypad-
ku zmniejszenia się wartości współczynnika mocy w sieci, w takim samym stopniu maleje przepu-
stowość tych urządzeń elektroenergetycznych. Zależność mocy pozornej  i prądu  od współczyn-
nika mocy cosφ w linii elektroenergetycznej przedstawia rysunek 51. 

 

 
Rys. 51. Zależność mocy pozornej  i prądu w linii od współczynnika mocy cosφ 

Oznaczenia: 1 - moc pozorna (S) przesyłana linią, 2 - prąd I płynący w linii, 
3 - składowa czynna prądu  płynącego w linii, 4 - składowa bierna prądu  płynącego w linii. 

179.  Jak wyznacza się straty mocy czynnej wywołane przesyłaniem mocy pozornej i mocy biernej 
przez elementy sieci elektroenergetycznej? 

Straty mocy czynnej wywołane przesyłaniem mocy pozornej przez elementy sieci elektroener-
getycznej wyznacza się ze wzoru: 

Δ = =
+

= + = Δ + Δ  

Natomiast straty mocy czynnej wywołane przesyłaniem mocy biernej można przedstawić wzo-
rem: 

Δ = =
−

= − = ∙
1

cos − 1 = Δ ∙
1

cos − 1 = tg  

w którym:  
∆  - straty mocy czynnej wywołane przesyłaniem mocy czynnej, w W; 
∆  - straty mocy czynnej wywołane przesyłaniem mocy biernej, w W; 
  - napięcie nominalne międzyprzewodowe, w V;  
  - rezystancja elementu sieci, w Ω. 
 

Względny przyrost strat mocy czynnej wywołany przesyłem mocy biernej przedstawia rys. 52. 
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Rys. 52. Względny przyrost strat mocy czynnej wywołany przesyłem mocy biernej 

 

180.  Jak powstają spadki napięcia na rezystancjach i reaktancjach elementów sieci elektroenerge-
tycznej? 

Spadki napięcia na rezystancjach i reaktancjach elementów sieci elektroenergetycznej powstają 
wskutek przepływu mocy czynnej oraz mocy biernej. Pobór mocy biernej indukcyjnej powoduje 
wzrost spadku napięcia powstającego przy przepływie mocy czynnej, natomiast generacja mocy 
biernej indukcyjnej powoduje zmniejszenie tego spadku. Ogólnie spadek napięcia można wyzna-
czyć z zależności 

Δ =
∙ + ∙

 

Wpływ wartości współczynnika mocy na względny spadek napięcia ∆  w sieci, w zależności od 
współczynnika mocy cosφ dla różnych stosunków /  przedstawiono na rysunku 53. 

 

 
Rys. 53. Wpływ współczynnika mocy na względny spadek napięcia 
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181.  Jaki jest wpływ współczynnika mocy na elementy systemu elektroenergetycznego? 
Dopuszczalna długotrwale temperatura graniczna w normalnych warunkach pracy określa 

zdolność przepustową elementów sieci elektroenergetycznej.  
Przesyłanie mocy pozornej  powoduje na elementach rezystancyjnych wydzielanie ciepła 

wskutek przepływu mocy czynnej, natomiast przesyłanie mocy biernej ogranicza możliwości prze-
syłu mocy czynnej.  

Przy zachowaniu stałej wartości mocy pozornej ( ), moc czynna przy zmianie współczynnika 
mocy cosφ1 na cosφ2 zmieni się w stosunku: 

=
cos
cos  

Zbyt niski współczynnik mocy cos  ogranicza moc wytwórczą generatorów, zwiększa spadki 
napięć i zmniejsza przepustowość sieci elektroenergetycznych. Dlatego coraz większe znaczenie ma 
jakość dostarczanej do odbiorców energii elektrycznej. Dotyczy to głównie dużych odbiorców 
przemysłowych, którzy pobierają energię elektryczną od energetyki zawodowej na poziomie sieci 
WN. 

Sieć ta charakteryzuje się stosunkiem reaktancji  do rezystancji  znacznie wyższym od jedno-
ści (np. dla linii 110 kV stosunek /  = 1,7÷2,4), co - zgodnie z poniższą zależnością - oznacza 
zwiększone spadki napięcia w sieci elektroenergetycznej: 

Δ = cos + sin  
gdzie: 
∆  – fazowy spadek napięcia, w V; 

,  – rezystancja i reaktancja sieci, w Ω; 
 – prąd pobierany z sieci, w A. 

182.  Jak przebiega kompensacja mocy biernej w sieciach oświetleniowych? 
Kompensacja mocy biernej w sieciach oświetleniowych dotyczy różnego rodzaju lamp wyła-

dowczych, które wykazują zapotrzebowanie z sieci na moc bierną indukcyjną - ze względu na obec-
ność w ich obwodach dławików (stateczników indukcyjnych) o dużej reaktancji rozproszenia. Wy-
ładowczy charakter pracy tych lamp powoduje, że występuje zjawisko generowania wyższych har-
monicznych, które powodują kolejne pogorszenie współczynnika mocy. 

Współczynnik mocy obwodów lamp wyładowczych bez kompensacji mocy biernej jest bardzo 
niski, rzędu 0,4÷0,5, podczas gdy wymagana wartość współczynnika mocy w sieciach niskiego na-
pięcia powinna być utrzymywana na poziomie znacznie wyższym – rzędu 0,9÷0,93.  

Pobierana przez wyładowcze źródła światła moc bierna powinna być kompensowana, zwłaszcza 
w przypadku dużych instalacji oświetleniowych. Kompensacja jest przeprowadzana przez zastoso-
wanie kondensatorów, które równoważą przesunięcie fazowe wywoływane przez opór bierny. 

Istnieje możliwość kompensacji indywidualnych opraw, grup opraw lub całych instalacji. 
Kompensacja nie jest potrzebna w przypadku stateczników elektronicznych, ponieważ mają one 

współczynnik mocy biernej, praktycznie równy jedności. 
Schemat sieci zasilającej instalację oświetleniową przedstawia rysunek 54. 
 

 
Rys. 54. Schemat sieci zasilającej obwody oświetleniowe 

Oznaczenia: Tr - transformator oświetleniowy, RG - rozdzielnica główna, RO - rozdzielnica oświe-
tleniowa, C - bateria kondensatorów. 
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183.  Jak można przedstawić różne stany kompensacji mocy biernej za pomocą wykresów napięć  
i prądów w instalacjach oświetleniowych ? 

Stany kompensacji mocy biernej za pomocą wykresów napięć i  prądów w instalacjach oświe-
tleniowych można przedstawić w sposób następujący (Rys. 55): 

 
Rys. 55. Wykresy napięć i prądów w linii zasilającej instalacje oświetleniowe 

Oznaczenia: , , ,  - napięcia i prądy odpowiednio na początku i na końcu linii, przed  
i po kompensacji,  ,  - rezystancja i reaktancja linii, 

, - kąty przesunięcia prądu względem napięcia przed i po kompensacji. 
 

184. Jakie rozróżnia się rodzaje kompensacji mocy biernej w instalacjach oświetleniowych? 
Kondensatory lub baterie kondensatorów przeznaczone do kompensacji mocy biernej w sieciach 

oświetleniowych mogą być lokalizowane w różnych punktach układu. W zależności od miejsca 
umieszczenia baterii kondensatorów (Rys. 56), rozróżnia się kompensację: 
- centralną - kondensatory są umieszczone po stronie średniego napięcia SN lub rozdzielnicy głów-

nej RG. Zaletą kompensacji centralnej jest lepsze wykorzystanie baterii kondensatorów, gdyż 
mogą one pracować niezależnie od poszczególnych pojedynczych obwodów oświetleniowych; 

 - grupową - polegającą na przyłączeniu baterii kondensatorów do szyn zbiorczych rozdzielnicy 
oddziałowej (oświetleniowej) zasilającej przyłączone obwody oświetleniowe (Rys. 56); 

 - indywidualną - kondensatory przyłączone są bezpośrednio do zacisków odbiornika (Rys.56).  
 Praca źródeł światła charakteryzuje się niezmiennością obciążenia w czasie, co pozwala na sto-

sowanie kompensacji indywidualnej w postaci baterii kondensatorów i osiągnięcie współczynnika 
mocy w granicach 0,9. Do zalet kompensacji indywidualnej zalicza się brak strat mocy i strat napię-
cia w przewodach zasilających. 



94 
 

 
Rys. 56. Rodzaje kompensacji mocy biernej w sieciach oświetleniowych 

 

185.   Jakie rozróżnia się rodzaje kompensacji mocy biernej w zależności od sposobu przyłączenia 
kondensatora? 

W zależności od sposobu przyłączenia kondensatora rozróżnia się następujące rodzaje kompen-
sacji mocy biernej w obwodach lamp wyładowczych:  
1) Kompensacja równoległa - kondensator C  jest przyłączony bezpośrednio do zacisków wejścio-

wych oprawy na pełne napięcie sieciowe. Włączenie oprawy oznacza również włączenie kon-
densatora, czemu towarzyszy duży impulsowy prąd łączeniowy w obwodzie. Układ kompensacji 
równoległej występuje najczęściej w obwodach z pojedynczym dławikiem o dwóch końcówkach, 
czyli w obwodach pojedynczych świetlówek, rtęciówek wysokoprężnych i wielu sodówek wyso-
koprężnych; 

2) Kompensacja szeregowa - kondensator C jest włączony szeregowo z indukcyjnością ogranicza-
jącą prąd łączeniowy. Układ kompensacji szeregowej występuje w obwodach z dławikami wie-
lozaczepowymi (w obwodach niektórych lamp sodowych niskoprężnych i lamp metalohalo-
genkowych). Układ ten może być stosowany także w obwodach z większą ilością lamp wyła-
dowczych. 

186. Jakie rozróżnia się układy pracy lamp wyładowczych z kompensacją mocy biernej? 
Rozróżnia się następujące układy pracy lamp wyładowczych z kompensacją mocy biernej: 
1) Układ pracy świetlówki z kompensacją mocy biernej (Rys. 57) 

W większości opraw oświetleniowych zawierających wyładowcze źródła światła do kompen-
sacji mocy biernej stosuje się kondensatory przyłączone równolegle do zacisków sieci zasilają-
cej; 

 
Rys. 57. Układ pracy świetlówki z kompensacją mocy biernej 

Oznaczenia: LF- świetlówka (lampa fluoroscencyjna), L- statecznik, Z - zapłonnik, C - kondensator. 
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2) Układ pracy dwóch świetlówek z kompensacją mocy biernej (Rys. 58) 

 
Rys. 58. Układ pracy dwóch świetlówek z kompensacją mocy biernej 

Oznaczenia: LF- świetlówka (lampa fluoroscencyjna), L- statecznik, Z - zapłonnik, C - kondensator. 
 

3) Układy pracy wysokoprężnej lampy sodowej i wysokoprężnej lampy rtęciowej z kompensacją 
mocy biernej (Rys. 59); 

 

 
Rys. 59. Lampa sodowa i lampa rtęciowa z kompensacją mocy biernej 

Oznaczenia: a) układ równoległy, b) układ szeregowy, c) układ szeregowo - równoległy,  
d) lampa rtęciowa z kompensacją mocy biernej, C - kondensator, WLS - wysokoprężna lampa so-

dowa, LR - wysokoprężna lampa rtęciowa, L - statecznik, UZ - układ zapłonowy. 
 

4) Kompensacja mocy biernej dwóch świetlówek za pomocą kondensatora szeregowego -.układ 
antystroboskopowy (Rys. 60) 

 
Rys. 60. Układ antystroboskopowy dwóch świetlówek 

Oznaczenia: LF- świetlówka (lampa fluoroscencyjna), L - statecznik, Z- zapłonnik, C - kondensator. 
 
 
 
 
 



96 
 

5) Kompensacja mocy biernej w układzie trójświetlówkowym za pomocą kondensatorów: sze-
regowego i równoległego (Rys. 61); 

 
Rys. 61. Kompensacja mocy biernej w układzie trójświetlówkowym 

Oznaczenia: LF - świetlówka (lampa fluoroscencyjna), L - statecznik, Z - zapłonnik, 
C1 - kondensator równoległy, C2 - kondensator szeregowy. 

6) Kompensacja mocy biernej lamp wyładowczych w sieci trójfazowej za pomocą kondensato-
rów równoległych (Rys. 62). 

 
Rys. 62. Kompensacja mocy biernej lamp oświetleniowych w sieci trójfazowej 

Oznaczenia: LF- świetlówka (lampa fluoroscencyjna), L- statecznik,  
Z - zapłonnik, C1 - kondensatory równoległe. 

 
 

1 . 8 .  B a t eri e  k o nd e n sa toró w   
187. Jakie wyróżnia się zasadnicze grupy środków do kompensacji mocy biernej i poprawy współ-
czynnika mocy? 

Wyróżnia się dwie zasadnicze grupy środków do kompensacji mocy biernej i poprawy współ-
czynnika mocy - środki naturalne i środki sztuczne.  

Do naturalnych metod poprawy współczynnika mocy należy: 
- właściwy dobór jednostek transformatorowych, 
- właściwy dobór silników asynchronicznych, 
- stosowanie silników synchronicznych, 
- ograniczenie jałowej pracy odbiorników. 

Do sztucznych środków stosowanych do poprawy współczynnika mocy zalicza się: 
- instalowanie baterii kondensatorów, 
- instalowanie kompensatorów wirujących, 
- przewzbudzanie silników asynchronicznych synchronizowanych. 
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188.  Do jakich celów najczęściej stosuje się urządzenia kompensacyjne?  
Urządzenia kompensacyjne stosuje się najczęściej do: 

 - poprawy współczynnika mocy, 
 - kompensacji reaktancji linii elektroenergetycznych i regulacji napięcia, 
 - kompensacji indywidualnej mocy biernej biegu jałowego transformatorów i silników, 
 - układów filtrów wyższych harmonicznych w sieciach prądu przemiennego i filtrów wygła-

dzających dla napięcia stałego, 
 - sprzęgania urządzeń łączności wysokiej częstotliwości (w. cz.) z liniami przesyłowymi. 

189. Jak dzieli się kondensatory lub baterie kondensatorów? 
 Kondensatory lub baterie kondensatorów dzieli się: 

a) ze względu na rodzaj napięcia: 
- na napięcie przemienne, 
- na napięcie stałe i pulsujące, 
- o zwiększonej częstotliwości, 
- na impulsowe; 

b) ze względu na wysokość napięcia: 
- na niskonapięciowe i 
- wysokonapięciowe; 

c) ze względu na budowę: 
- z wszystkimi zaciskami izolowanymi, 
- z jednym zaciskiem połączonym z obudową; 

d) ze względu na liczbę faz: 
- na jednofazowe  i 
- trójfazowe. 

190. Co zalicza się do podstawowych parametrów baterii kondensatorów? 
Do podstawowych parametrów baterii kondensatorowej zalicza się: 

- napięcie znamionowe  - wartość skuteczna napięcia przemiennego, na które zaprojekto-
wano baterię kondensatorów,  

- napięcie znamionowe izolacji ,  
- moc znamionową baterii  - suma mocy biernych z poszczególnych jednostek, z których 

składa się bateria,  
- prąd znamionowy szczytowy  - wartość skuteczna prądu, na którą zaprojektowano głów-

ne tory prądowe baterii. 

191. Czym charakteryzują się i jak są wykonane elementy pojemnościowe kondensatorów?  
Obecnie budowane kondensatory charakteryzują się bardzo dobrymi wskaźnikami masy i strat 

mocy na jednostkę mocy biernej, wynoszącymi odpowiednio ok. 0,l kg/kvar i 0,1 W/kvar. 
Tak dobre wskaźniki uzyskane zostały dzięki postępowi w technologii materiałów, eliminowa-

niu papieru na rzecz niskostratnych tworzyw sztucznych oraz wprowadzaniu biodegradalnych sy-
ciw izolacyjnych. W kondensatorach niskonapięciowych preferowana jest budowa o tzw. izolacji 
suchej, bez stosowania syciwa. 

Okładziny współczesnych kondensatorów są wykonywane w formie warstwy metalizowanej 
o grubości poniżej 1 μm, umieszczonej na dielektryku. Ma to zaletę nie tylko ze względu na mniej-
sze wymiary i masę jednostki, ale też przede wszystkim pozwala na otrzymanie efektu samorege-
neracji izolacji kondensatora po przebiciu. 

Zjawisko samoregeneracji polega na tym, że wokół miejsca przebicia dielektryka następuje wy-
topienie się warstwy metalizacji, powodując odstęp izolacyjny umożliwiający dalszą pracę zwijki. 
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192.  Jakie obecnie stosuje się technologie budowy elementów pojemnościowych kondensatorów? 
Obecnie stosuje się następujące technologie budowy elementów pojemnościowych: 

1) Technologia MPP (MKV) – zwijki złożone są z folii polipropylenowej oraz obustronnie me-
talizowanej taśmy papierowej służącej jako elektroda (Rys. 63); 

2) Technologia MKP (MKK, MKF) – zwijki składają się z folii polipropylenowej, metalizowanej 
mieszanką cynku i aluminium (Rys. 64). 

 
Rys. 63. Zwijka kondensatorowa wykonana według technologii MPP (MKV) 

Oznaczenia: 1 - warstwy zwijki, 2 - doprowadzenia prądowe, 3 - folia polipropylenowa, 
4 - strefa bez metalu, 5 - obustronnie metalizowana taśma papierowa, 6 - papier glansowany. 

 
Rys. 64. Zwijka kondensatorowa wykonana według technologii MKP (MKK, MKF) . 

Oznaczenia: 1 - warstwy zwijki, 2 - doprowadzenia prądowe, 3 - folia polipropylenowa, 
4 - strefa bez folii, 5 - obustronnie metalizowana taśma papierowa. 

193. Jaki jest związek mocy biernej kondensatora jednofazowego, układu połączeń i pojemności? 
Kondensatory do poprawy współczynnika mocy wykonywane są jako jednofazowe lub trójfazo-

we. Związek mocy biernej kondensatora jednofazowego, układu połączeń i pojemności wynika 
z zależności 

= ∙ = ∙ ∙ = ∙  
 
Schemat kondensatora jednofazowego przedstawia rysunek 65. 
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Rys. 65. Schemat kondensatora jednofazowego 

194.   Jaki jest związek mocy biernej kondensatora trójfazowego złożonego z kondensatorów połą-
czonych w gwiazdę, układu połączeń oraz pojemności kondensatora?  

Związek mocy biernej kondensatora trójfazowego, złożonego z kondensatorów  połączonych  
w gwiazdę, układu połączeń oraz pojemności kondensatora wynika ze wzoru: 

= √3 ∙ ∙ = ∙ ∙ =
3

∙  
 
Schemat kondensatora trójfazowego złożonego z kondensatorów połączonych w gwiazdę przed-

stawia rysunek 66. 

 
Rys. 66. Schemat kondensatora trójfazowego złożonego 

z kondensatorów połączonych w gwiazdę 
 

195. Jaki jest związek mocy biernej kondensatora trójfazowego złożonego z kondensatorów połą-
czonych w trójkąt, układu połączeń oraz pojemności kondensatora?  

Związek mocy biernej kondensatora trójfazowego złożonego z kondensatorów  połączonych 
w trójkąt, układu połączeń oraz pojemności kondensatora wynika ze wzoru: 

= √3 ∙ ∙ = 3 ∙ ∙ ∙ = ∙  
 
Schemat kondensatora trójfazowego złożonego z kondensatorów połączonych w trójkąt 

przedstawiono na rysunku 69. 
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Rys. 67. Schemat kondensatora trójfazowego  

złożonego z kondensatorów połączonych w trójkąt 

196.  Z jakich elementów i jak połączonych składa się pojedynczy jednofazowy kondensator -  w za-
leżności od mocy i napięcia znamionowego? 

Pojedynczy jednofazowy kondensator - w zależności od mocy i napięcia znamionowego - może 
składać się z wielu kondensatorów elementarnych połączonych szeregowo-równolegle, umieszczo-
nych we wspólnej obudowie (Rys 68). 

 
Rys. 68. Przykład budowy jednofazowego kondensatora SN dużej mocy 

 
Każdy kondensator elementarny (pojedynczego kondensatora lub baterii kondensatorów) może 

mieć własny wewnętrzny bezpiecznik, który w przypadku uszkodzenia kondensatora elementarne-
go, przerywa chroniony obwód szeregowo-równoległy w danym miejscu. Przy dużej liczbie kon-
densatorów elementarnych przepalenie się niewielkiej części bezpieczników nie pociąga za sobą 
konieczności wyłączenia kondensatora.  

Wewnątrz obudowy kondensatora znajdują się także rezystory rozładowcze, służące do rozła-
dowania kondensatora w ciągu od kilku do kilkunastu minut po wyłączeniu zasilania. Jest to istotne 
ze względu na bezpieczeństwo obsługi oraz możliwość ponownego włączenia kondensatora w 
krótkim czasie w przypadku regulacji automatycznej. 

197.  Jak łączy się ze sobą kondensatory elementarne w zależności od napięcia znamionowego i mocy 
jednostki kondensatorowej? 

W jednostkach kondensatorowych znajduje się pewna ilość kondensatorów elementarnych, po-
łączonych ze sobą równolegle i szeregowo - w zależności od napięcia znamionowego i mocy danej 
jednostki (Rys. 69). 
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Rys. 69. Układ połączeń wewnętrznych kondensatorów elektroenergetycznych 

Oznaczenia: a) kondensator na napięcie ponad 1 kV, b) kondensator na napięcie do 1 kV, 
d) kondensator z dwoma biegunami izolowanymi, d) kondensator z jednym biegunem 

izolowanym. 
198. Jakie rozróżnia się rodzaje kondensatorów lub baterii kondensatorów stanowiących układy 
kompensacyjne i jakie stosuje się układy ich przyłączania? 

Rozróżnia się trzy rodzaje kondensatorów lub baterii kondensatorów energetycznych stanowią-
cych układy kompensacyjne: 

- przyłączone na stałe (statyczne), 
- włączane okresowo według harmonogramu pracy, 
- regulowane, których moc zmienia się stosownie do zapotrzebowania zespołu odbiorników 

kompensowanych. 
Stosuje się następujące układy przyłączania kondensatorów i baterii kondensatorów: 

1) W przypadku kompensacji indywidualnej, kondensator jest przyłączony bezpośrednio do 
zacisków urządzenia i jest włączany i wyłączany razem z urządzeniem (Rys. 70a); 

2) W przypadku kompensacji grupowej, kondensator może być włączany za pomocą styczni-
ka lub rozłącznika z bezpiecznikiem (Rys. 70b); 

3) Kondensatory dużej mocy SN są włączane wyłącznikami (Rys. 70c ); 
4) Baterie kondensatorów - każdy człon włączany jest za pomocą wyłącznika głównego WG 

i wyłącznika Wczł znajdującego się w poszczególnym członie. Wyłącznik główny posiada 
moc wyłączalną dostosowaną do warunków zwarciowych (Rys. 70d). 

 
Rys. 70. Układy przyłączania kondensatorów i baterii kondensatorów 

a) za pomocą stycznika nn., b) za pomocą rozłącznika SN, c) za pomocą wyłącznika SN, 
d) za pomocą wyłącznika głównego WG oraz wyłączników poszczególnych członów Wczł. 
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199.    Jak przyłącza się baterię kondensatorów do sieci zasilającej niskiego napięcia? 
Przykład przyłączenia baterii kondensatorów do sieci zasilającej nn przedstawia rysunek 71. 

 
Rys. 71. Schemat przyłączenia baterii kondensatorów do sieci zasilającej 

Oznaczenia: Tr - transformator SN/nn, C - kondensatory do kompensacji mocy biernej, 
Tp - przekładnik prądowy, RG - rozłącznik główny,  

F - zabezpieczenia poszczególnych stopni kondensatorowych, S – stycznik. 
 

W układach niskiego napięcia stosuje się regulowane baterie kondensatorów. Kompensacja in-
dywidualna dotyczy przede wszystkim strat jałowych silników napędowych i transformatorów 
energetycznych. Do kompensacji mocy biernej w obwodzie symetrycznym wykorzystuje się baterie 
trójfazowe złożone z jednostek trójfazowych.  

200.  Od czego zależy wybór układu połączeń baterii kondensatorów w sieciach elektroenergetycz-
nych o napięciu wyższym niż 1 kV? 

Wybór układu połączeń baterii kondensatorów w sieciach elektroenergetycznych o napięciu 
wyższym niż 1 kV zależy od ich napięcia znamionowego oraz sposobu połączenia z ziemią punktu 
neutralnego transformatora zasilającego. 

Kondensatory jednofazowe mogą być łączone w następujące układy (Rys. 72): 
- trójkąt – ten typ połączeń stosowany w baterii o małej mocy i napięciu do 12 kV (takie bate-

rie są przede wszystkim przeznaczone do indywidualnej kompensacji silników SN), 
- gwiazda lub podwójna gwiazda z przekładnikiem prądowym, 
- układ H (stosowany do kompensacji mocy biernej w bateriach jednofazowych). 

 
Rys. 72. Układy połączeń kondensatorów SN 

Oznaczenia: a) trójkąt, b) podwójna gwiazda, c) układ H, - bezpiecznik mocy, 
 - kondensator trójfazowy,  - kondensator jednofazowy, Tp - przekładnik prądowy. 
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201.  Na czym polega sterowanie baterią kondensatorów? 
Sterowanie baterią kondensatorów polega na włączaniu i wyłączaniu jej poszczególnych czło-

nów w sytuacjach, gdy zostały spełnione zadane kryteria. Sterowanie baterii kondensatorów można 
podzielić na:  

- sterowanie programów -, polega na włączaniu i wyłączaniu poszczególnych członów baterii, 
według zadanego programu czasowego,  

- regulacja z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego wybranego parametru - polega na śledze-
niu zadanej wielkości regulowanej i dobieraniu liczby włączonych członów, w oparciu o 
uchyb regulacyjny i kryteria czasowe. 

202.  Kiedy jest możliwa regulacja automatyczna baterii kondensatorów? 
Regulacja automatyczna baterii kondensatorów za pomocą aparatury stykowej jest możliwa 

wówczas, gdy bateria jest podzielona na człony o łącznej mocy większej niż niezbędna do utrzyma-
nia pożądanej wartości współczynnika mocy .  

Wynika to z konieczności rozładowania kondensatora po wyłączeniu go z pracy i przed ponow-
nym włączeniem (w celu ograniczenia wartości szczytowej składowych przejściowych napięć i 
prądów).  

Czas rozładowania baterii jest stosunkowo długi (od kilku do kilkunastu minut) i dlatego nie 
wszystkie baterie w każdej chwili gotowe są do ponownego włączenia. 

Możliwe jest też sterowanie w funkcji prądu lub mocy pobieranej przez odbiory. Wtedy sterow-
nik włącza zadaną liczbę członów baterii w oparciu o aktualnie zmierzony prąd lub moc i program 
zadany przez użytkownika. 

Zapotrzebowanie mocy biernej może w pewnych okresach być mniejsze niż moc zainstalowana 
baterii kondensatorów. Aby nie dopuścić do przekompensowania, należy w tych okresach odpo-
wiednio zmniejszyć moc baterii - stosownie do zapotrzebowania.  

Osiąga się to przez podział baterii na kilka członów włączanych lub wyłączanych w razie potrze-
by przez samoczynne urządzenia sterujące. Najważniejszymi elementami takiego urządzenia (zwa-
nego regulatorem ) jest człon pomiarowy, który śledzi stan obciążenia sieci mocą bierną (mie-
rzy istniejący w sieci ) oraz człon wykonawczy, który najczęściej steruje cewkami styczników 
powodujących przyłączanie lub wyłączanie kolejnych członów baterii kondensatorów.  

 Schemat ideowy przyłączenia zasilania i sterowania regulatora cosφ przedstawia rysunek 73. 
 

 
Rys. 73. Schemat ideowy przyłączenia zasilania i sterowania regulatora   
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203. Jak oblicza się prąd jednego stopnia baterii kondensatorów oraz prąd rozruchowy regulatora? 
Prąd jednego stopnia baterii kondensatorów można obliczyć ze wzoru: 

=
√3 ∙ 

 

gdzie: 
 - prąd kondensatora, w A; 
 - moc baterii, w var; 
 - napięcie sieci, w V. 

Prąd rozruchowy regulatora baterii kondensatorów wyznacza się z zależności: 

= 0,7 ∙  
gdzie: 

 - prąd rozruchowy regulatora, w A;  
 - prąd kondensatora, w A; 

 - przekładnia przekładnika prądowego. 
Prąd rozruchowy  musi zawierać się w granicach 0.35 -1.4, w przeciwnym razie oznacza to 

niewłaściwy dobór baterii kondensatorów lub przekładnika. 

204. Jak oblicza się szerokość strefy nieczułości i na czym polega dobór nastaw regulatora współ-
czynnika mocy? 

Szerokość strefy nieczułości /  (Rys. 77), oblicza się ze wzoru: 

= 0,62 ∙
∙ √3 ∙

∙ 10  

gdzie: 
 - moc pierwszego stopnia baterii, w kvar; 
 - przekładnia przekładnika prądowego; 
 - napięcie sieci, w V. 

Nastawa /  jest parametrem, który decyduje o czułości regulatora współczynnika mocy. Musi 
być ona dostosowana do mocy najmniejszego kondensatora oraz przekładni przekładnika prądo-
wego. Nastawa % /   jest parametrem, który decyduje o wielkości mocy nieskompensowanej, od-
niesionej do wartości mocy pierwszego stopnia baterii kondensatorów.  

Zwiększanie tego parametru powoduje przesunięcie progów reakcji urządzenia na zmiany mocy 
w stronę mocy indukcyjnej. W rezultacie zmniejsza to dokładność kompensacji. Opisane wyżej na-
stawy decydują o charakterystyce pracy regulatora współczynnika mocy. Charakterystykę pracy 
regulatora współczynnika mocy można dobrać tak, aby osiągnąć pożądany poziom kompensacji mocy 
biernej. Przykłady doboru nastaw regulatora przedstawiono na rysunku 74. 

 
Rys. 74. Przykłady doboru nastaw regulatora współczynnika mocy 

a) cosφ = 1, % /   = 100% - sieć niedokompensowana,  
b) cosφ = 1, % /  = 60% - sieć skompensowana,  

c) cosφ = 1, % /  = 0% - sieć przekompensowana. 
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205.  Jakie części składowe wyróżnia się w baterii kondensatorów? 
W baterii kondensatorów wyróżnia się następujące części składowe: 

1) Człon zasilający - zapewnia przyłączenie baterii do sieci zasilającej; 
2) Człon kondensatorowy - złożony z kondensatora oraz aparatów do łączenia i zabezpiecza-

nia jednostki kondensatorowej; 
3) Człon sterujący - dokonuje zapotrzebowania na moc bierną w obwodzie i włącza odpo-

wiednią ilość kondensatorów; 
4) Osłona - obudowa chroniącą przed dotykiem bezpośrednim (przed dotknięciem do części 

czynnych) i uniemożliwiająca przedostanie się ciał obcych do wnętrza baterii. 

206.  Jakie wartości napięć znamionowych przyjmuje się dla baterii kondensatorów? 
Obwód elektryczny baterii można podzielić na tor główny prądowy przenoszący energię elek-

tryczną i tor pomocniczy – obejmujący funkcje sygnalizacyjne, pomiarowe i sterownicze. 
Napięcie znamionowe baterii przyjmuje się zwykle równe 1,05 - 1,1 napięcia znamionowego sie-

ci. Kondensatory projektuje się na napięcie 1,1  i przeciążenie prądowe trwałe 1,3 . Napięcie 
znamionowe kondensatora montowanego w baterii może być niższe od dopuszczalnego napięcia 
sieci, ze względu na jego wpływ na wartość tego napięcia.  

Względny wzrost napięcia, spowodowany przyłączeniem baterii do sieci, wyznacza się ze wzoru: 
Δ

=  

przy czym: 
∆  - wzrost napięcia w sieci zasilającej, w V;    

 - napięcie przed przyłączeniem baterii kondensatorów, w V;  
 - moc zwarcia w miejscu zainstalowania baterii, w VA; 
 - moc baterii, w var. 

207.  W  jakim  układzie  może  pracować i  w  jakich  sieciach  może  być instalowany  regulator  współ-
czynnika mocy? 

Regulator współczynnika mocy może pracować w układzie automatycznej kompensacji mocy 
biernej i może być instalowany w sieciach trójfazowych, trój- i czteroprzewodowych niskiego na-
pięcia. Regulator włącza i wyłącza poszczególne człony baterii kondensatorów, w zależności od 
istniejącego współczynnika mocy, za pomocą elementów nastawczych szerokości strefy nieczułości 
oraz współczynnika mocy. Przykład regulatora współczynnika mocy przedstawia rysunek 75. 

 
Rys. 75. Przykład regulatora współczynnika mocy 
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208.  Jakie rozróżnia się rodzaje kompensacji mocy biernej zależnie od miejsca umieszczenia baterii 
kondensatorów?  

Kondensatory lub baterie kondensatorów przeznaczone do kompensacji mocy biernej mogą być 
lokalizowane w różnych miejscach systemu elektroenergetycznego lub zakładu przemysłowego.  

W zależności od miejsca umieszczenia baterii kondensatorów (Rys. 76), rozróżnia się kompen-
sacje: 

- indywidualną - kondensatory przyłączone są bezpośrednio do zacisków odbiornika.  
  Zaletą kompensacji indywidualnej jest brak strat mocy i strat napięcia w przewodach  
  zasilających. Do wad zaliczyć należy rozdrobnienie kompensatorów, stąd większe koszty 
  inwestycyjne. Kompensację indywidualną stosuje się do dużych urządzeń, o mocy powyżej  
  150 kW; 
- grupową - kondensatory są umieszczone w rozdzielnicy oddziałowej zasilającej grupę  
   odbiorników. Bateria kondensatorów jest zwykle regulowana automatycznie tak, że  
   moc bierna baterii jest dostosowywana do poboru mocy biernej przez odbiory; 
- centralną - kondensatory są umieszczone w stacji transformatorowej lub rozdzielnicy głównej.  
Baterie kompensacji centralnej mogą być, w uzasadnionych przypadkach, zainstalowane po 

stronie górnego oraz dolnego napięcia zasilania dużego odbiorcy. Zaletą kompensacji centralnej jest 
lepsze wykorzystanie baterii kondensatorów, gdyż mogą one pracować niezależnie od poszczegól-
nych pojedynczych odbiorników. 

Dla realizacji poszczególnych metod kompensacji konieczne jest spełnienie pewnych uwarun-
kowań, a o wyborze właściwego rozwiązania decyduje indywidualna analiza danego przypadku. 
Aktualnie do najczęściej stosowanych środków korekcji współczynnika mocy zalicza się baterie 
kondensatorów, współpracujące z regulatorem współczynnika mocy. Miejsce instalowania konden-
satorów lub baterii kondensatorów dla poszczególnych metod kompensacji mocy biernej powinien 
być dokonany na podstawie szczegółowej analizy techniczno-ekonomicznej. 

 
Rys. 76. Miejsca instalowania kondensatorów lub baterii kondensatorów 

Oznaczenia: 1 – indywidualna, 2 – grupowa, 3 – centralna. 
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209. Jak oblicza się moc baterii kondensatorów do poprawy współczynnika mocy? 
Stopień kompensacji mocy biernej, tj. stosunek mocy biernej baterii kondensatorów do mocy 

biernej indukcyjnej danego odbiornika, powinien być mniejszy od jedności, aby nie dopuścić do 
przekompensowania i związanego z tym wzrostu napięcia na zaciskach odbiornika. Ma to szczegól-
ne znaczenie przy kompensacji indywidualnej silników indukcyjnych, ze względu na możliwość 
wystąpienia szkodliwego zjawiska samowzbudzenia silnika. 

Przy indywidualnej kompensacji transformatorów, które przez dłuższe okresy czasu pracują 
w warunkach zbliżonych do stanu jałowego, moc kondensatora należy dobrać w przybliżeniu rów-
ną poborowi mocy biernej przy stanie jałowym transformatora. Jednak moc baterii nie powinna na 
ogół przekraczać 10 - 12% mocy znamionowej transformatora. 

 Pojemnościowe obciążenie transformatora wywołuje wzrost napięcia na transformatorze i 
zniekształcenie krzywej napięcia, co powoduje zwiększenie strat w żelazie rdzenia i może wywołać 
jego przegrzanie przy dłuższej pracy z obciążeniem pojemnościowym. 

Wymagana moc baterii kondensatorów dla poprawy współczynnika można obliczyć ze wzoru: 
= (tg − tg ) 

 
gdzie: 

 - moc bierna baterii kondensatorów, w kvar; 
- moc czynna pobierana przez odbiornik, w kW; 

tgφ , tgφ  - tangensy kąta  przed, i  po kompensacji. 

210. Do jakich innych  celów, oprócz poprawy współczynnika mocy, mogą być stosowane kondensa-
tory?  

Oprócz poprawy współczynnika mocy kondensatory mogą być stosowane do: 
- regulacji napięcia, 
- regulacji przepływu mocy w systemie, 
- poprawy równowagi statycznej i dynamicznej systemu elektroenergetycznego, 
- tłumienia oscylacji i filtracji wyższych harmonicznych. 

W elektroenergetyce kondensatory znajdują również zastosowanie: 
- w obwodach pieców indukcyjnych o podwyższonej częstotliwości, jako elementy zasilacza 

wysokiej częstotliwości i do kompensacji mocy biernej pieców, 
- do rozruchu i zasilania jednofazowych silników indukcyjnych (kondensatory silnikowe), 
- w urządzeniach tzw. częstotliwości nośnej (kondensatory sprzęgające), 
- w pojemnościowych dzielnikach napięcia, 
- do kompensacji mocy biernej lamp wyładowczych (kondensatory lampowe). 

211.  Przed skutkami jakich zakłóceń i przy użyciu jakich urządzeń zabezpiecza się baterię kondensa-
torów i urządzenia z nimi połączone?  

Baterie kondensatorów i urządzenia z nimi połączone zabezpiecza się przed skutkami: 
- zwarć powstałych na zewnątrz kondensatorów (tzw. zwarć zewnętrznych), 
- zwarć i uszkodzeń wewnątrz kondensatorów, 
- przeciążeń prądowych. 

Niekiedy stosuje się również zabezpieczenia: 
- od wzrostu napięcia na zaciskach kondensatorów ponad wartość dopuszczalną, 
- od podwyższenia się temperatury otaczającego powietrza ponad wartość dopuszczalną. 

Baterie kondensatorów zabezpiecza się od skutków uszkodzeń zewnętrznych za pomocą bez-
pieczników bądź przekaźników działających na włącznik baterii. 

Bezpieczniki chroniące całą baterię nazywane są bezpiecznikami głównymi, natomiast w przy-
padkach stosowania baterii o większej mocy, gdzie całość podzielona jest na odrębne grupy, zabez-
pieczenie takie nazywane jest grupowym. 

W bateriach o napięciu do 1 kV dopuszczalne jest stosowanie wspólnego zabezpieczenia, pod 
warunkiem, że liczba jednostek nie przekracza pięciu, a prąd znamionowy nie przekracza 100 A.  

Przy wartościach większych zawsze stosuje się zabezpieczenia grupowe, natomiast całą baterię 
zabezpiecza się wówczas wyłącznikiem samoczynnym. 
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212.  Jakie są przyczyny uszkodzeń wewnętrznych w kondensatorach i jakie stosuje się rodzaje za-
bezpieczeń? 

Przyczyną uszkodzeń wewnętrznych w kondensatorze są najczęściej przebicia wewnątrz zwijek, 
przebicia do obudowy oraz zwarcia i przerwy w przewodach doprowadzających wewnątrz kon-
densatorów. Przy zwarciu wewnętrznym może nastąpić szybki rozkład syciwa i wydzielanie się 
gazów, powodujące wybrzuszenie ścianek obudowy, a nawet rozerwanie kondensatora. 

Jednostki niskonapięciowe (poniżej 1 kV) posiadają zabezpieczenie wewnętrzne działające 
w przypadku uszkodzenia poszczególnych zwijek oraz zabezpieczenie bezpiecznikami zewnętrz-
nymi, chroniącymi kondensator przed rozerwaniem kadzi. 

Kondensatory wysokonapięciowe (powyżej 1 kV), z uwagi na brak bezpieczników wewnętrz-
nych w jednostkach kondensatorowych, zabezpieczone są tylko zewnętrznym systemem zabezpie-
czeń. 

213. Jakie rozwiązania stosuje się do zabezpieczenia baterii kondensatorów powyżej 1 kV od skut-
ków zwarć zewnętrznych i wewnętrznych? 

Jako zabezpieczenie baterii kondensatorów powyżej 1 kV od skutków zwarć zewnętrznych sto-
suje się następujące rozwiązania: 
       -baterie małej mocy zabezpiecza się bezpiecznikami głównymi współpracującymi z łącznikami, 
       -baterie średniej mocy zabezpiecza się przekaźnikami nadmiarowo-prądowymi zwłocznymi. 

 
Jako zabezpieczenie od zwarć i uszkodzeń wewnętrznych baterii wielkiej mocy można stosować 

w bateriiach na napięcia powyżej 1 kV dwa rodzaje zabezpieczeń:  
     - zabezpieczenie różnicowoprądowe w układzie podwójnej gwiazdy (Rys. 77) lub  
     - zabezpieczenie nadnapięciowe w układzie pojedynczej gwiazdy 

 
Rys. 77. Układ zabezpieczenia różnicowoprądowego baterii kondensatorów 

Oznaczenia: ∆ - przekaźnik różnicowoprądowy, Tp - przekładnik prądowy.. 

214. Jaki wpływ na pracę kondensatorów ma wzrost napięcia i temperatury izolacji wewnętrznej? 
Kondensatory stosowane do kompensacji mocy biernej są szczególnie wrażliwe na wzrost na-

pięcia i na wzrost temperatury izolacji wewnętrznej. Dopuszczalny zakres wartości napięcia robo-
czego na zaciskach kondensatorów podaje wytwórca.  

Dopuszcza się pracę kondensatorów przy napięciu nieprzekraczającym 1,1 wartości napięcia 
znamionowego, które jest podane na tabliczce znamionowej kondensatora.  

Wzrost napięcia prowadzi do przebicia izolacji i uszkodzenia kondensatora w stosunkowo krót-
kim czasie. 

Nadmierny wzrost temperatury wewnątrz kondensatorów może być spowodowany nieodpo-
wiednim odprowadzaniem ciepła (zakłóceniem warunków chłodzenia) lub zwiększonym wytwa-
rzaniem się ciepła wskutek występowania wyższych harmonicznych.  
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215. Jaki jest wpływ wyższych harmonicznych na pracę kondensatorów? 
Analizując wpływ harmonicznych na prące kondensatorów należy przyjąć, że prąd płynący 

przez kondensator  jest wprost proporcjonalny do częstotliwości. Dla każdej z harmonicznych, 
występujących w napięciu sieci, prąd kondensatora będzie wynosić: 

= ∙ ∙ ∙  
gdzie: 

 – wartość napięcia h-tej harmonicznej występującej w napięciu sieci, w V; 
 – pojemność kondensatora, w pF; 
  - pulsacja, w rad/s; 
  – numer harmonicznej, tj. krotność jej częstotliwości w stosunku do częstotliwości tech-

nicznej 50 Hz. 
Przy napięciu odkształconym obciążenie kondensatora stanowi sumę prądu podstawowej har-

monicznej 50 Hz i prądów wyższych harmonicznych. We współczesnych sieciach, na skutek dużej 
liczby i mocy zainstalowanych urządzeń energoelektronicznych, przekształtników, lamp wyładow-
czych itp. odbiorników, powodujących odkształcenie prądu sieci, obserwuje się często znaczne od-
kształcenie napięcia, które zawiera głównie harmoniczne o numerach n = 5, 7 i 11. 

Wpływ harmonicznych na pracę kondensatorów musi być analizowany każdorazowo, jeżeli ba-
teria ma być zainstalowana w pobliżu napędów o sterowaniu przekształtnikowym, pieców łuko-
wych, dużych spawarek itp. urządzeń powodujących odkształcenie napięcia i prądu sieci.  

W przeciwnym razie baterii grozić może niebezpieczeństwo nadmiernego nagrzewania się izo-
lacji wewnętrznej, prowadzące do szybkiego spadku jej trwałości i przebicia kondensatorów.  

Analizę wpływu harmonicznych przeprowadza się w oparciu o pomiary zawartości harmonicz-
nych w miejscu zainstalowania baterii. 

216.  Jaki wpływ na pracę systemu elektroenergetycznego mają kompensatory bocznikowe?  
Utrzymanie właściwych poziomów napięć, pewności zasilania i jakości dostarczanej energii 

elektrycznej wymuszają stosowanie w SEE nowoczesnych, bardziej niezawodnych, o szerszym za-
kresie zastosowań, metod regulacji i sterowania przepływami mocy i kompensacji mocy biernej. 
Ten kierunek rozwoju został spowodowany rozwojem systemów zasilania na świecie, uwzględnia-
jących nowe możliwości regulacji napięć w węzłach systemu elektroenergetycznego. Takie właśnie 
wymagania spełniają różnego rodzaju źródła mocy biernej, np. kompensatory bocznikowe. 

Najczęściej spotykane są kompensatory statyczne bocznikowe w postaci kondensatorów i dła-
wików włączanych łącznikami elektromechanicznymi. Wadą tych łączników jest brak przede 
wszystkim możliwości prowadzenia regulacji w stanach szybkozmiennych. Wady tej nie mają na-
tomiast najnowocześniejsze z kompensatorów bocznikowych stosowanych na świecie: układy SVC 
(ang. Static Var Compensator), STATCOM (ang. Static Compensator) oraz SVC na bazie STATCOM; 
wszystkie należące do rodziny układów FACTS (ang. Flexible Alternating Current Transmission 
Systems).  

Układy SVC (nie znalazły jeszcze zastosowania w wymaganym stopniu w SEE) posiadają w swo-
jej strukturze elementy bierne w postaci kondensatorów i dławików włączanych do sieci za po-
średnictwem łączników półprzewodnikowych. Dodatkowym elementem są też filtry wyższych 
harmonicznych niezbędne do pracy niektórych odmian SVC. W układach włączanych do sieci wyso-
kich napięć standardowym elementem są też transformatory obniżające napięcie. 

217.  Jak dzieli się kompensatory bocznikowe? 
Kompensatory bocznikowe dzieli się na: 

1) Kompensatory statyczne, z których wyróżnia się kompensatory: 
- klasyczne,  
- energoelektroniczne; 

2) Kompensatory elektromaszynowe. 
Kompensatory elektromaszynowe stosowane są przede wszystkim do regulacji maszyn  

synchronicznych, pobierających lub oddających moc bierną. Kompensatory tego typu w systemie 
elektroenergetycznym spotykane są bardzo rzadko. 
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218.  Do jakich sposobów regulacji stosowane są kompensatory klasyczne? 
Kompensatory klasyczne stosowane są do dyskretnych (skokowych) sposobów regulacji przy 

użyciu łączników elektromechanicznych. Wadą tych łączników są dość długie czasy przełączania 
oraz ograniczona liczba łączeń, co w konsekwencji nie pozwala na prowadzenie procesu regulacji 
w stanach szybkozmiennych. 

Do grupy kompensatorów klasycznych zalicza się kompensatory włączane łącznikami elektro-
mechanicznymi (MSC – Mechanically Switched Capacitor) oraz dławiki włączane również takimi 
łącznikami (MSR – Mechanically Switched Reactor).  

219.  Do jakiej grupy kompensatorów należą kompensatory energoelektroniczne? 
Kompensatory energoelektroniczne należą do grupy kompensatorów umożliwiających prowa-

dzenie szybkiej automatycznej regulacji napięcia w systemie w sposób ciągły, zarówno w stanach 
ustalonych, jak i szybkozmiennych, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa napięciowego sys-
temu. 

Te własności regulacyjne kompensatorów energoelektronicznych mogą być wykorzystane rów-
nież w sieciach rozdzielczych, np. w celu poprawy jakości napięcia w sieciach elektroenergetycz-
nych zasilanych z elektrowni wiatrowych.  

Bezpieczeństwo napięciowe w systemie elektroenergetycznym powinno być zapewniane przez 
systematycznie wprowadzane energoelektroniczne układy kompensatorów bocznikowych. 

220.  Jakie jest przeznaczenie kompensatorów bocznikowych typu FACTS? 
Układy elastycznych systemów przesyłowych prądu przemiennego FACTS (ang. Flexible Alter-

nating Current Transmission Systems), włączanych do sieci za pośrednictwem łączników półprze-
wodnikowych, przeznaczone są do regulacji napięć, mocy czynnej i mocy biernej oraz regulacji 
przepływów mocy w sieci przesyłowej. 

W urządzeniach FACTS znalazły zastosowanie następujące podstawowe układy tyrystorowe: 
- łączniki tyrystorowe,  
- regulatory prądu,  
- przetwornice (konwertory). 

Łączenie tyrystorowe polega na zastosowaniu łącznika tyrystorowego, opartego na układzie 
przeciwsobnie połączonych tyrystorów, które zależnie od wysterowania blokują lub otwierają dro-
gę do przepływu prądu w obu kierunkach (prąd przemienny). 

W przypadku kondensatorów włączanie lub wyłączanie odbywa się za pomocą łączników tyrysto-
rowych. Regulacja prądu nie jest możliwa, ze względu na bardzo powolne rozładowywanie się dużych 
pojemności. Regulacja prądu dławika odbywa się za pomocą tyrystorowych regulatorów prądu. 

221.  Do regulacji jakich wielkości stosuje się kompensatory bocznikowe typu FACTS? 
Kompensatory bocznikowe typu FACTS stosuje się do: 

a) regulacji napięcia - polegającej na utrzymaniu zadanej wartości napięcia w węźle; 
b) regulacji współczynnika mocy - utrzymanie wartości współczynnika mocy w określonym 

przedziale, szczególnie w zakładach przemysłowych; 
c) regulacji mocy biernej - kryterium możliwe do realizacji w celu utrzymania wartości mocy 

biernej na określonym poziomie (w praktyce nie jest stosowana); 
d) tłumienia kołysań mocy - eliminacja kołysań mocy w stanach np. pozwarciowych. 

  Do podstawowych zadań energoelektronicznych kompensatorów bocznikowych, poza stano-
wieniem w systemie dodatkowego źródła/odbioru mocy biernej i związanego z tym procesem re-
gulacji napięcia, należy także poprawianie jakości napięcia w układzie zasilania. 

222.  Jakie zadanie spełniają w systemie kompensatory należące do grupy układów SVC? 
Kompensatory należące do grupy układów SVC stanowią największą grupę wśród energoelek-

tronicznych kompensatorów bocznikowych.  
Zadaniem kompensatorów typu SVC jest dostarczenie do systemu w danym miejscu odpowied-

niej mocy biernej pojemnościowej, tj. kompensacja mocy biernej indukcyjnej.  
Podobne zadanie w odniesieniu do mocy biernej indukcyjnej mogą spełniać elektroenergetyczne 

dławiki kompensacyjne. Układy złożone z kondensatorów i dławików noszą nazwę kompensato-
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rów statycznych mocy biernej. W zależności od indywidualnych potrzeb możliwe są konfiguracje 
umożliwiające regulację dyskretną (skokową) oraz ciągłą. 

Analiza rozwiązań technicznych układów SVC, spotykanych na świecie, pozwala wyodrębnić 
najczęściej spotykane typowe układy kompensatorów statycznych. 

223.  Jaka jest budowa i zasada działania kompensatorów bocznikowych typu TSC? 
Układy TSC (ang. Thyristor Switched Capacitor) składają się z jednej lub kilku współpracujących 

ze sobą trójfazowych sekcji TSC, gdzie w skład każdej sekcji, wraz z kondensatorami, wchodzą łącz-
niki tyrystorowe, które są włączane lub wyłączane w zależności od sumarycznej mocy biernej, jaką 
ma dostarczać cały układ (Rys 78). 

 
Rys. 78. Kompensator bocznikowy typu TSC 
TSC - kondensator włączany tyrystorowo. 

224.   Jaka jest budowa i zasada działania kompensatorów bocznikowych typu TCR/TSR? 
Układy TCR/TSR to układy posiadające tylko człony indukcyjne (Rys. 79). Składają się z sekcji 

TSR (ang. Thyristor Switched Reactor) lub TCR (ang. Thyristor Controlled Reactor), przy czym TSR 
to dławiki włączane tyrystorowo, natomiast TCR są dławikami o tyrystorowo regulowanej induk-
cyjności. Kompensator typu TSR składa się z kilku trójfazowych sekcji TSR, których łączniki tyry-
storowe są włączane lub wyłączane (regulacja skokowa) w zależności od mocy biernej, jaką ma 
pobierać z systemu cały układ. 

Podobną budowę ma kompensator typu TCR, ale podstawowa różnica pomiędzy tymi układami 
polega na tym, że w układzie TCR uzyskuje się możliwość prowadzenia płynnej regulacji indukcyjno-
ści. 

 
Rys. 79. Kompensator bocznikowy typu TCR/TSR 

TSR - dławiki włączane tyrystorowo, 
TCR - dławiki o tyrystorowo regulowanej indukcyjności. 
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225.  Jaka jest budowa i zasada działania kompensatorów bocznikowych typu TCR/FC? 
Układy TCR/FC składają się z dwóch typów komponentów (Rys. 80). Pierwsze stanowią moduły 

TCR pobierające moc bierną, a drugie to stałe baterie kondensatorów FC (ang. Fixed Capacitors), do 
których zalicza się również filtry wyższych harmonicznych o charakterze pojemnościowym. Stanowią 
one niezbędny element, jeżeli chodzi o pracę układu TCR. Układy FC stanowią źródło mocy biernej. 

 
Rys 80. Kompensator bocznikowy typu TCR/FC 

TCR – dławik regulowany tyrystorowo, 
FC – kondensator o stałej pojemności (źródło mocy biernej). 

226.  Jaka jest budowa i zasada działania kompensatorów bocznikowych typu TCR/TSC/FC? 
Kompensatory te składają się z trzech grup komponentów (Rys. 82). Pierwszą grupę stanowią 

układy dławików regulowanych tyrystorowo typu TCR. Drugą grupę stanowią układy TSC stano-
wiące podstawowe źródło mocy biernej. Trzecia grupa to filtry wyższych harmonicznych (postrze-
gane jako stałe pojemności – FC), stanowiące dodatkowe źródło mocy biernej.  

Obecność ich w tym układzie jest niezbędna ze względu na konieczność eliminowania zakłóceń 
wprowadzanych przez układy TCR, ale również można wprowadzić dodatkowo filtry eliminujące 
inne zakłócenia niepochodzące z samego kompensatora. Omawiane rozwiązanie identyfikowane 
jest jako typowa struktura układu SVC (Rys. 81). 

 
Rys. 81. Kompensator bocznikowy typu TCR/TSC/FC 

Składa się z trzech grup komponentów: 
I grupa - układy dławików regulowanych tyrystorowo typu TCR, 

II grupa - układy TSC stanowiące podstawowe źródło mocy biernej, 
III grupa - to filtry wyższych harmonicznych (stałe pojemności FC). 

227.  Jaka jest budowa i zastosowanie elektronicznych kompensatorów STATCOM? 
Kompensator typu STATCOM (ang. static compensator) składa się z tyrystorowej przetwornicy 

AC/DC (konwertor) o regulowanym napięciu, po stronie DC obciążona baterią kondensatorów.  
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Układ ten umożliwia pracę zarówno pojemnościową jak i indukcyjną. Dzięki zwartej budowie 
oraz płynnej regulacji w zakresie od pojemnościowej do indukcyjnej, kompensator STATCOM 
uznawany jest jako rozwiązanie bardzo nowoczesne i rozwojowe.  

 
 
Układy STATCOM typu VSI znalazły zastosowanie w systemach energoelektronicznych jako ukła-

dy przeznaczone do współpracy z elektrowniami wiatrowymi, oraz jako kompensatory nadążne z 
odbiornikami niespokojnymi, a także do regulacji napięcia w węzłach systemu elektroenergetyczne-
go. 

 
Rys. 82. Kompensator statyczny STATCOM typu VSI 

Oznaczenia: TR - transformator WN/SN, RU - regulator napięcia, UWT - układ wysterowania tyry-
stora,  - sygnał wysterowania przekształtnika,  - napięcie zadane,  - napięcie kontrolowane, 

 - prąd kompensatora,  - napięcie przekształtnika,  - prąd przekształtnika, 
 - napięcie w obwodzie DC,  - prąd w obwodzie DC. 

 
   Pod względem konstrukcyjnym wyróżnić można dwie podstawowe odmiany tych układów. 

1) Układy STATCOM typu VSI (ang. Voltage Source Inverter), w których przekształtnik stanowi 
przetwornice napięcia. Obciążeniem przekształtnika jest w tym przypadku kondensator. Spo-
śród dwóch możliwych metod sterowania przekształtnika najbardziej rozpowszechniła się me-
toda impulsowej modulacji fazy PWM, przy której wymagane jest utrzymywanie stałej warto-
ści napięcia na kondensatorze stanowiącym obciążenie przetwornicy po stronie DC. 

2) Układy STATCOM bazujące na przetwornicy prądu CSI (ang. Current Source Inverter). Układy 
tego typu nie znalazły dotychczas zastosowania w systemach elektroenergetycznych. 

Na rysunku 82 przedstawiono strukturę kompensatora typu STATKOM na bazie przetwornicy 
napięcia VSI z regulatorem napięcia. 

Ze względu na wysokie koszty instalacji STATCOM, mimo ciągłego rozwoju technologicznego, 
jest ona nadal droższym rozwiązaniem kompensatora w stosunku do SVC. 

228.  Jaka jest budowa i zastosowanie elektronicznych kompensatorów SVC i STATCOM? 
Grupa kompensatorów bocznikowych energoelektronicznych składająca się z połączenia ukła-

dów SVC i STATCOM, zwana również, ze względu na budowę, układem SVC na bazie STATKOM. 
Struktura tych układów wywodzi się ze struktury układów SVC, w której dławiki sterowane ty-

rystorowo (TCR) zostały zastąpione układami STATCOM o tej samej mocy znamionowej (Rys. 83).  
W układzie SVC na bazie STATKOM zakres wytwarzania mocy biernej całego układu jest więk-

szy. Układy te są szybsze w prowadzeniu regulacji od TCR i wprowadzają mniej zakłóceń do układu  
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zasilania. Wadą tych układów, podobnie jak układów STATCOM, są wysokie koszty instalacji, stąd 
ich liczba w układach zasilania jest jeszcze niewielka. 

 
Rys. 83. Struktura układu SVC na bazie STATCOM 

Oznaczenia: TR - transformator WN/SN, REG. - regulator układu,  
α - sygnał wysterowania przekształtnika STATCOM,  - napięcie zadane, 

  - napięcie kontrolowane,  - prąd kompensatora,  - napięcie w obwodzie DC, 
  - prąd w obwodzie DC. 

229.  Na jakich zasadach następuje przyjęcie baterii kondensatorów do eksploatacji? 
Przyjęcie do eksploatacji baterii kondensatorów nowych oraz po rozbudowie, przebudowie lub 

remoncie, może nastąpić po przeprowadzeniu wymaganych badań odbiorczych za pomocą oględzin 
i prób określonych w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR), by określić, czy wymagania prze-
pisów i Polskich Norm zostały spełnione.  

W czasie sprawdzania baterii kondensatorów należy zastosować niezbędne środki ostrożności 
w celu upewnienia się, że przeprowadzane badania nie spowodują niebezpieczeństwa dla ludzi 
i otoczenia oraz uszkodzenia obiektu i wyposażenia. Badania i próby odbiorcze powinny być wyko-
nane przez osoby wykwalifikowane, kompetentne w zakresie wykonywanych badań. 

230.  Co powinna zawierać instrukcja ruchu i eksploatacji baterii kondensatorów? 
Eksploatacja baterii kondensatorów powinna być prowadzona zgodnie z instrukcją ruchu i eks-

ploatacji. 
Instrukcja ruchu i eksploatacji baterii kondensatorów powinna zawierać: 

 - ogólną charakterystykę techniczną baterii, 
 - czynności związane z uruchamianiem i obsługą w czasie normalnej pracy, 
 - czynności związane z wyłączaniem baterii, 
 - zasady postępowania w przypadku awarii, pożaru lub zakłóceń w pracy baterii, 
 - zakres i terminy zapisów ruchowych, 
 - zakres i terminy oględzin, przeglądów, prób, oraz kryteria ich oceny, 
 - zasady kontroli wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej, 
 - wymagania dotyczące ochrony przed porażeniem i konserwacji. 

231.  Co należy uwzględnić w programie pracy baterii kondensatorów? 
Eksploatacja baterii kondensatorów, z wyjątkiem baterii przyłączonych bezpośrednio do urzą-

dzeń elektroenergetycznych, powinna być prowadzona w oparciu o program pracy. 
W programach pracy baterii kondensatorów należy uwzględnić: 

- utrzymanie wymaganego stopnia skompensowania poboru mocy biernej, ustalonej na pod-
stawie przebiegów dobowych i sezonowych obciążeń i poziomów napięć, 

- utrzymanie wymaganego współczynnika mocy, ustalonego przez operatora sieci, 
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- wyeliminowanie lub ograniczenie przekompensowania, 
- wnioski i polecenia jednostek upoważnionych do dysponowania mocą, zmierzające do po-

prawy warunków pracy urządzeń wspólnej sieci. 
Programy pracy baterii kondensatorów powinny być opracowywane nie rzadziej niż co 5 lat, 

z wyjątkiem baterii kondensatorów wyposażonych w regulację ręczną, dla których programy pracy 
powinny być opracowywane nie rzadziej niż raz w roku. 

Baterie do kompensacji indywidualnej, przyłączone na stałe do odbiorników mocy biernej, nie 
wymagają opracowania programu pracy. Baterie te włączane i wyłączane są razem z urządzeniem, 
a ich program pracy jest identyczny z programem pracy danego urządzenia. Dotyczy to głownie 
kondensatorów do indywidualnej kompensacji mocy biernej transformatorów lub silników asyn-
chronicznych. Programu pracy nie wymagają też baterie sterowane automatycznie przez regulatory 
mocy biernej. 

232.  W jakich przypadkach baterie kondensatorów można włączyć pod napięcie, a w jakich wyłączyć 
spod napięcia niezależnie od wyłączeń programowych? 

Baterie kondensatorów można włączyć pod napięcie tylko w stanie rozładowanym, z wyjątkiem 
łączeń realizowanych przez urządzenia SPZ i SZR. Włączanie baterii wspólnie z innymi urządze-
niami może nastąpić tylko w warunkach niestwarzających zagrożenia dla kondensatorów i współ-
pracujących urządzeń. 

Baterie kondensatorów można wyłączyć spod napięcia jedynie za pośrednictwem łącznika 
przewidzianego do tego celu, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych. 

Baterie wyłączone samoczynnie przez zabezpieczenie można włączyć ponownie po usunięciu 
przyczyn wyłączenia. Dopuszcza się jednorazowe włączenie bez usunięcia przyczyn wyłączenia 
baterii przyłączonych bezpośrednio do urządzeń oraz baterii wyposażonych w zabezpieczenie od 
skutków zwarć wewnętrznych, jeżeli wyłączenie to ułatwi lokalizację uszkodzenia. 

Baterie kondensatorów należy wyłączyć spod napięcia niezależnie od wyłączeń programowych 
w razie: 

- wzrostu napięcia na zaciskach powyżej wartości, przy której na zaciskach poszczególnych 
kondensatorów utrzymywałoby się w sposób trwały napięcie wyższe niż 1,1 , 

- wzrostu ustawionego prądu powyżej 1,3 , 
- wystąpienia różnych prądów fazowych w stosunku do fazy o największym obciążeniu, prze-

kraczającym 5% dla baterii połączonych w gwiazdę i 10% dla połączonych w trójkąt, 
- wystąpienia temperatury otoczenia przekraczającej wartości określone w dokumentacji fa-

brycznej, 
- wyraźnego wybrzuszenia kadzi, 
- przegrzewania kondensatora (zmiana barwy), 
- śladów przegrzania zacisków kondensatora lub połączeń przewodów, 
- wyraźnego wycieku syciwa z kondensatora,  
- stwierdzenia innych zakłóceń i uszkodzeń. 

233.  Kiedy należy przeprowadzać oględziny baterii kondensatorów i co należy sprawdzić podczas 
oględzin ? 

Oględziny kondensatorów przyłączonych bezpośrednio (bez łączników) do urządzeń należy 
przeprowadzać podczas oględzin tych urządzeń. 

Oględziny baterii kondensatorów wyposażonych w łączniki należy przeprowadzać nie rzadziej 
niż raz w roku oraz w sytuacji, gdy: 

- stwierdzono nieprawidłowości pracy baterii, 
- zachodzi konieczność bezpośredniego włączenia baterii pod napięcie przez obsługę. 

Podczas oględzin baterii kondensatorów należy sprawdzić: 
- stan zewnętrzny kondensatorów (wybrzuszenia, odkształcenia, wycieki), 
- stopień nagrzania poszczególnych ogniw (jeżeli kadzie oznakowano termokolorami), 
- stan konstrukcji nośnej i przewodów roboczych, 
- stan urządzeń rozładowczych, 
- stan połączeń i przewodów ochrony przeciwporażeniowej, 
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- stan izolatorów i połączeń baterii, 
- stan aparatury łączeniowej zabezpieczeń, regulatorów i aparatury kontrolno-pomiarowej. 

Nieprawidłowości stwierdzone w czasie oględzin baterii należy odnotować w dokumentacji eks-
ploatacyjnej i ustalić przewidywany sposób oraz termin ich usunięcia (np. w czasie przeglądu baterii). 

234.  Z czego powinny wynikać terminy i zakresy przeglądów baterii kondensatorów i co powinny w 
szczególności obejmować? 

Terminy i zakresy przeglądów baterii kondensatorów powinny wynikać z przeprowadzonych 
oględzin, oceny stanu technicznego baterii i wymagań instrukcji eksploatacji, na ogół jednak nie 
rzadziej raz do roku. 

Przeglądy baterii kondensatorów powinny w szczególności obejmować: 
- oględziny (w zakresie jak wyżej), 
- sprawdzenie stopnia nagrzania poszczególnych ogniw kondensatorowych, 
- pomiar rezystancji izolacji, 
- pomiar napięcia zasilania, 
- pomiar obciążenia prądowego poszczególnych faz baterii, 
- sprawdzenie ciągłości obwodu rozładowania, 
- sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń i automatyki, 
- próby funkcjonowania łączników i zabezpieczeń, 
- czynności konserwacyjne. 

Przeglądy baterii kondensatorów przyłączonych bezpośrednio do urządzeń należy przeprowa-
dzać podczas przeglądów tych urządzeń. 

235.  Kiedy należy wykonać pomiary pojemności kondensatorów oraz kontrolę równomiernego roz-
kładu pojemności na poszczególne fazy i grupy baterii?  

Pomiary pojemności kondensatorów oraz kontrolę równomiernego rozkładu pojemności na po-
szczególne fazy i grupy baterii) należy wykonać: 

1) po wymianie kondensatora lub powiększenia mocy, 
2) po wystąpieniu nierównomiernego obciążenia prądowego poszczególnych faz baterii, 
3) po wystąpieniu znacznych asymetrii napięć w sieci spowodowanych pracą baterii, 
4) po wykryciu na kondensatorach śladów prądu zwarcia doziemnego lub śladów przegrzania. 

Wyniki pomiarów pojemności baterii kondensatorów należy uznać za pozytywne, jeżeli: 
 a) różnica pojemności kondensatora w stosunku do wartości pojemności pomierzonej przy 

przyjmowaniu do eksploatacji nie przekracza:  
- 3% - dla kondensatorów o napięciu wyższym niż 1 kV,  
- 15% - dla kondensatorów o napięciu do 1 kV; 

 b) różnica pojemności poszczególnych faz baterii w odniesieniu do fazy o największej pojem-
ności, nie przekracza: 
 - 5% - dla baterii połączonych w gwiazdę, 
 - 15% - dla baterii połączonych w trójkąt; 

c) różnica pojemności dla grup połączonych szeregowo w fazie baterii nie przekracza 4% 
w odniesieniu do grupy o największej pojemności. 

Pomiarów pojemności można nie wykonywać dla baterii kondensatorów zainstalowanych bez-
pośrednio w liniach elektroenergetycznych oraz dla baterii o napięciu do 1 kV, przyłączonych do 
transformatorów, jeżeli nie wystąpiły objawy uszkodzenia. 
 

1 . 9 .  Uk ł a d y  z as i l a n i a d o d a t ko w e g o  

236. Jaki jest cel stosowania zasilania dodatkowego? 
Duża różnorodność odbiorników ściśle związanych z urządzeniami produkcyjnymi i technolo-

gią produkcji w zakładach przemysłowych, stosowanych w budynkach mieszkalnych i użyteczno-
ści publicznej, która wiąże się z różnego rodzaju zagrożeniami dla człowieka, zwierząt hodowla-
nych i środowiska, wymagają zapewnienia właściwych parametrów jakościowych energii elek-
trycznej oraz w szczególności – dużej pewności zasilania.  
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Obiektami wymagającymi zwiększonej pewności zasilania są: szpitale, banki, ważne urzędy 
państwowe, stacje pogotowia ratunkowego, obiekty wojskowe, zawodowa straż pożarna, obiekty 
łączności i inne. 

Wymaga się, aby w przypadku zaniku napięcia w torze zasilania podstawowego, nastąpiło bez-
zwłoczne przełączenie na zasilanie dodatkowe, z wykorzystaniem automatyki samoczynnego za-
łączenia rezerwy (SZR).  

237. Jakie elementy sieci elektroenergetycznej mogą zapewnić zasilanie rezerwowe zakładu prze-
mysłowego? 

W przypadku utraty zasilania w torze podstawowym układ automatyki samoczynnego załączenia 
rezerwy (SZR) sieci/sieć przełącza tor podstawowy na rezerwowe źródło zasilania, którego elemen-
tami mogą być np. linie elektroenergetyczne lub transformatory. 

Układ zasilania rezerwowego może pracować jako rezerwa jawna lub rezerwa ukryta. 

238.   Kiedy zasilanie zakładu przemysłowego zapewnia układ z rezerwą jawną? 
Podstawowym źródłem zasilania zakładu przemysłowego w normalnych warunkach pracy jest 

transformator T1 (Rys. 84), natomiast transformator T2 stanowi źródło rezerwowe. Włączone są 
wyłączniki W1 oraz W2, natomiast otwarte W3 oraz W4.  

W przypadku zaniku napięcia w torze zasilającym transformator T1 układ automatyki SZR 
otwiera wyłączniki W1 oraz W2 i włącza W3 i W4, przełączając jednocześnie układ na tor zasilający 
transformator T2. Takie samo postępowanie obowiązuje w przypadku zaniku napięcia w torze zasi-
lającym transformator T2. 

 
Rys. 84. Schemat zasilania zakładu przemysłowego z układu z rezerwą jawną 

(Źródło: Bibliografia pkt. 1.6 poz.6) 

239.  Kiedy zasilanie zakładu przemysłowego zapewnia układ z rezerwą ukrytą? 
W normalnych warunkach pracują oba źródła zasilania  (z transformatoraów T1 i T2), wyłącz-

nik sprzęgłowy WS jest otwarty, a rezerwa tkwi w niepełnym wykorzystaniu ich mocy lub w moż-
liwości ich przeciążenia (Rys. 85).  

Grupy odbiorników 01 i 02 zasilane są z odrębnych szyn.  
W przypadku uszkodzenia dowolnego elementu toru (linii lub transformatora) i pozbawienia 

jednej sekcji napięcia, układ SZR zamknie wyłącznik sekcyjny WS, przywracając zasilanie wyłączo-
nej sekcji.  

Istotne znaczenie dla SZR odgrywa czas zadziałania i czas przerwy, dobrane do warunków pracy 
zasilanych odbiorników.  
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Rys. 85. Schemat zasilania zakładu przemysłowego z układu z rezerwą ukrytą 

(Źródło: Bibliografia pkt. 1.6 poz.6) 

240.  Kiedy zasilanie zakładu przemysłowego zapewnia układ zasilania awaryjnego? 
Zasilanie awaryjne zakładu przemysłowego zapewniają nadal powszechnie stosowane, pracują-

ce w różnych układach sieci, zespoły prądotwórcze. 
Zadaniem zespołu prądotwórczego jest zasilanie rezerwowanych odbiorników energii elek-

trycznej w przypadku: nadmiernego obniżenia się napięcia lub wyłączenia podstawowego źródła 
zasilania 

W przypadku sterowania ręcznego czas jaki upływa od zaniku napięcia w sieci elektroenerge-
tycznej do podania go ze źródła awaryjnego przekracza 1 minutę. 

W przypadku sterowania układu zasilania za pomocą automatyki SZR, włączenie zespołu prądo-
twórczego i odbiorników odbywa się automatycznie. Czas rozruchu trwa od 5 do 10 s. 

Obecnie są stosowane układy z krótkim czasem rozruchu oraz układy z zerowym czasem przełą-
czania na zasilanie awaryjne. 

241.  Z jakich podstawowych elementów składa się zespól prądotwórczy? 
Zespół prądotwórczy składa się z następujących podstawowych elementów: 

- generatora (prądnicy synchronicznej) - służy do zamiany energii mechanicznej na energię 
elektryczną,  

- silnika spalinowego - zamienia energię chemiczną paliwa na energię mechaniczną,  
- regulatora prędkości obrotowej, 
- regulatora napięcia generatora, 
- układu wzbudzenia generatora, 
- układu sterowania, 
- układu rozruchu, 
- aparatury łączeniowej. 

242.  Jak dzieli się zespoły prądotwórcze ze względu na sposób użytkowania? 
Ze względu na sposób użytkowania zespoły prądotwórcze dzieli się na: 

1) Zespoły stacjonarne - są urządzeniami elektroenergetycznymi o stosunkowo dużej mocy, in-
stalowane na stałych fundamentach w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach.  
W układzie elektroenergetycznym spełniają podstawową rolę zasilaczy rezerwowo-
awaryjnych dla odbiorców energii elektrycznej wymagających dużej pewności zasilania.  
Zespoły stacjonarne wyposażone są w samoczynne urządzenia rozruchowe, uruchamiające 
zespół natychmiast po zaniku zasilania podstawowego oraz zatrzymujące zespół, po po-
nownym pojawieniu się napięcia w torze podstawowym. Zespoły stacjonarne są wyposażo-
ne w odpowiednio duże zbiorniki paliwa i są przystosowane do długotrwałej pracy; 
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2) Zespoły przewoźne (ruchome) - instalowane na odpowiednio przystosowanych przyczepach, 
przewożone za pomocą różnych środków transportowych. Zespoły przewoźne są w szczegól-
ności rozpowszechnione w obszarach o słabo rozwiniętej strukturze elektroenergetycznej 
i częstych przerwach w dostawie energii. Znajdują zastosowanie na budowach oraz do zasila-
nia różnych urządzeń polowych. Służą wtedy do zasilania oświetlenia, klimatyzacji pomiesz-
czeń i drobnych odbiorów silnikowych w sklepach, magazynach, warsztatach rzemieślni-
czych, a także w domach mieszkalnych. Zespoły przewoźne muszą cechować się prostą kon-
strukcją o dużej wytrzymałości mechanicznej, przystosowane do obsługi przez osoby poin-
struowane. 

243.  Jakie podstawowe parametry charakteryzują zespoły prądotwórcze? 
Zespoły prądotwórcze są zasilane najczęściej silnikami spalinowymi wysokoprężnymi lub ben-

zynowymi. Generatory zespołów prądotwórczych są maszynami synchronicznymi trójfazowymi 
o częstotliwości 50 Hz i napięciu znamionowym wynoszącym zazwyczaj 0,4 kV. 

Moce stosowanych obecnie zespołów prądotwórczych zawierają się w granicach od kilku kVA do 
6 MVA, przeznaczone do różnych sposobów eksploatacji oraz do zabudowy w pomieszczeniu, w 
wolnostojącym kontenerze lub mieć charakter przewoźny. Budowane są też zespoły prądotwórcze 
o innych parametrach napięcia znamionowego i mocy, w tym zespoły jednofazowe i prądu stałego. 

Zespoły prądotwórcze są dostarczane przez producentów, jako urządzenia kompletne, stałe lub 
ruchome, wyposażone w pełny zespół przyrządów pomiarowych, automatyki i sterowania. 

244.  Jakie rozróżnia się klasy wymagań eksploatacyjnych zespołów prądotwórczych? 
Według PN-EN 88528-11:2007 Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikami 

spalinowymi tłokowym – Część 11: Wirujące bezprzerwowe  systemy zasilania --  Wymagania i 
metody badań, rozróżnia się  cztery klasy wymagań eksploatacyjnych: 

1) G1 - zasilanie odbiorników, które wymagają spełnienia podstawowych parametrów w za-
kresie napięcia oraz częstotliwości, takich jak np. oświetlenie, ogrzewanie elektryczne itp.; 

2) G2 - zasilanie odbiorników, dla których wymagania w zakresie jakości dostarczanej energii elek-
trycznej są zbliżone do wymagań określonych w odniesieniu do publicznych sieci elektroener-
getycznych. W przypadku zmian w obciążeniu dopuszczalne są chwilowe odchylenia od zna-
mionowych wartości napięcia i częstotliwości. Do odbiorników spełniających wymagania tej 
klasy należy zaliczyć: oświetlenie, pompy, wentylatory, dźwigi itp.; 

3) G3 - zasilanie odbiorników o zwiększonych jakościowych wymaganiach w zakresie dostar-
czanej energii elektrycznej. Przykładem takich urządzeń mogą być zasilacze UPS, systemy 
telekomunikacyjne itp.; 

4) G4 - zasilanie odbiorników o wysokich wymaganiach w zakresie dostarczanej energii elek-
trycznej. 

245.  Jak dzieli się zespoły prądotwórcze ze względu na czas rozruchu? 
Ze względu na czas rozruchu, jaki upływa od zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej do 

chwili jego podania z generatora, zespoły prądotwórcze mogą być: 
a) z długotrwałym zanikiem napięcia,       
b) z krótkotrwałym zanikiem napięcia, 
c) bez zaniku napięcia. 

Zespoły prądotwórcze z długotrwałym zanikiem napięcia są powszechnie stosowane w ukła-
dach zasilania awaryjnego. Po zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej automatyka zespołu 
uruchamia procedurę jego rozruchu z opóźnieniem od 5 do 10 sekund. Ogółem jednak czas, jaki 
upływa od zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej do podania go ze źródła awaryjnego, nie 
przekracza 1 minuty. Włączenie odbiorników z zespołu odbywa się automatycznie przez układ 
automatyki SZR. 

Po ponownym pojawieniu się napięcia w sieci elektroenergetycznej automatyka SZR powoduje 
przełączenie zasilania odbiorników na tor zasilania podstawowego nie wyłączając zespołu.  

Po przełączeniu zespół prądotwórczy pracuje na biegu jałowym jeszcze, przez co najmniej 3 mi-
nuty, dla wychłodzenia generatora. 
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246.  Na czym polega wykorzystanie agregatu prądotwórczego w układzie z krótkim czasem przełą-
czenia na zasilanie awaryjne?  

W normalnych warunkach zasilania (Rys. 86), silnik elektryczny synchroniczny (1) pobiera 
energię z sieci elektroenergetycznej, napędza generator (2) i koło zamachowe (3). Sprzęgło (4) jest 
rozłączone. Generator pracuje na biegu jałowym. 

 

 
Rys. 86. Schemat zespołu prądotwórczego z krótkim czasem rozruchu 

Oznaczenia: 1 – silnik elektryczny do napędu generatora i koła zamachowego, 2 – generator, 
3 – koło zamachowe, 4 – sprzęgło elektromagnetyczne, 5 – silnik spalinowy, 

6 – rozdzielnica potrzeb własnych z układem sterowania i automatyki. 
Z chwilą zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej następuje: 

- otwarcie łącznika Q1, 
- automatyczne zamknięcie sprzęgła (4), 
- zgromadzona energia kinetyczna w kole zamachowym powoduje szybki rozruch silnika spa-

linowego (5), który w krótkim czasie przejmuje napęd generatora (2), 
- podanie napięcia z generatora powoduje automatyczne przełączenie łącznika Q2 na zasilanie 

ze źródła awaryjnego i podanie napięcia do odbiorników. 
Czas, w którym odbiorniki pozostają bez dostawy energii elektrycznej, na ogół nie przekracza 2 s. 

247.  Na czym polega wykorzystanie agregatu prądotwórczego w układzie z zerowym czasem prze-
łączenia na zasilanie awaryjne?  

W układzie z zerowym czasem przełączenia na zasilanie awaryjne (Rys. 87) zastosowano silnik 
elektryczny synchroniczny o mocy równej mocy generatora zespołu prądotwórczego. Obwody od-
biorcze zasilane są z generatora zespołu prądotwórczego. 

W normalnym stanie pracy silnik elektryczny (1) jest zasilany z sieci elektroenergetycznej i na-
pędza generator zespołu prądotwórczego (2) wraz z kołem zamachowym (3). 

 
Rys. 87. Schemat zespołu prądotwórczego z zerowym czasem przełączenia 

Oznaczenia: 1 – silnik elektryczny do napędu generatora i koła zamachowego, 2 – generator, 
3 – koło zamachowe, 4 – sprzęgło elektromagnetyczne, 5 – silnik spalinowy, 

6 – rozdzielnica potrzeb własnych z układem sterowania i automatyki. 
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W przypadku zaniku napięcia w sieci (brak zasilania silnika elektrycznego): 
- sprzęgło (4) łączy koło zamachowe z silnikiem spalinowym (5),  
- zgromadzona w kole zamachowym energia kinetyczna jest w stanie spowodować szybki roz-

ruch silnika spalinowego, który przejmuje napęd generatora zespołu, 
- łącznik Q2 w tym przypadku spełnia jedynie funkcję rezerwową. 

248.  Na czym polega układ współpracy sieć/zespół prądotwórczy z układem obejściowym? 
Zasilanie wielu zakładów przemysłowych, komunalnych, rolnych, a także dużych budynków 

mieszkalnych, w przypadku awarii lub konieczności dokonania prac naprawczych lub konserwa-
cyjnych, odbywa się ze strony zespołu prądotwórczego (ZP) współpracującego z rozdzielczą siecią 
elektroenergetyczną, z zastosowaniem układu obejściowego w torze zasilania awaryjnego. Układ 
ten, przy zastosowaniu samoczynnego załączenia rezerwy (SZR), umożliwia zachowanie ciągłości 
zasilania. 

Układ współpracy sieć/ZP z układem obejściowym przedstawia rysunek 88. 
 

 
Rys. 88. Układ współpracy sieć/ZP z układem obejściowym 

249.  Kiedy może nastąpić przyjęcie do eksploatacji zespołu prądotwórczego? 
Przyjęcie do eksploatacji zespołu prądotwórczego nowego, przebudowanego lub po remoncie, 

może nastąpić po przeprowadzeniu, z wynikiem pozytywnym, odpowiednich prób i pomiarów prze-
widzianych w instrukcji fabrycznej i instrukcji eksploatacji. 

Jeżeli zespół prądotwórczy ma być przyłączony do wspólnej sieci elektroenergetycznej lub jest 
przewidziany jako samoczynne rezerwowe zasilanie urządzeń zasilanych ze wspólnej sieci, to przyję-
cie do eksploatacji zespołu powinno odbywać się za zgodą właściwego terytorialnie przedsiębiorstwa 
energetycznego i w obecności przedstawiciela jednostki organizacyjnej zarządzającej siecią. 

Zespół prądotwórczy o napięciu znamionowym 0,4 kV lub wyższym przed przyjęciem do eks-
ploatacji powinien być poddany ruchowi próbnemu na warunkach przewidzianych w dokumentacji 
producenta. 

Przed przyjęciem zespołu prądotwórczego do eksploatacji należy sprawdzić: 
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- kompletność dokumentacji, 
- gotowość urządzenia do pracy, 
- wyniki prób i pomiarów fabrycznych, w przypadku urządzeń uruchamianych  
    po remoncie w zakładzie remontowym, 
- wyniki pomiarów kontrolnych, 
- zapewnienie dostaw i zapasów paliwa, oleju oraz niezbędnych części zamiennych, 
- bezpieczeństwo przeciwporażeniowe i pożarowe, 
- zapewnienie odpowiednich warunków bhp dla obsługi. 

Na zespole prądotwórczym powinny być umieszczone, w sposób trwały i czytelny, następujące 
informacje: 

- dane techniczne urządzeń umieszczone na tabliczkach znamionowych, 
- symbole zacisków ochronnych, 
- symbole zacisków wyjściowych generatora, 
- strzałki na obudowach silnika i generatora wskazujące prawidłowy kierunek wirowania. 

250. Co należy uwzględnić w programie pracy zespołu prądotwórczego? 
Eksploatacja zespołu prądotwórczego o mocy znamionowej nie mniejszej niż 32 kVA powinna 

być prowadzona w oparciu o program pracy, który powinien być opracowany i korygowany, co 
najmniej raz na trzy lata. 

W programie pracy należy uwzględnić: 
- układ połączeń sieci dla ruchu normalnego i w przypadku zakłóceń, 
- sposób przyłączenia do wspólnej sieci i synchronizacji, 
- charakterystykę zasilanych odbiorów oraz wymagane wartości napięcia i częstotliwości, 
- moc przewidywaną do dostarczania przez zespół prądotwórczy i czas pracy, 
- warunki uruchamiania zespołu, 
- wielkości zapasów paliwa i oleju, niezbędne dla przewidzianego ciągłego czasu pracy, 
- wymagania i zalecenia w zakresie oszczędności paliw i energii. 

251.  Jaka jest dopuszczalna moc silnika asynchronicznego zwartego o rozruchu bezpośrednim, przy-
łączonego do zespołu prądotwórczego o napięciu znamionowym do 1 kV 

Jeżeli dokumentacja techniczna nie stanowi inaczej, to moc silnika asynchronicznego zwartego 
o rozruchu bezpośrednim przyłączonego do zespołu prądotwórczego o napięciu znamionowym do 
1 kV, nie może przekraczać: 

- 70% mocy znamionowej zespołów o mocy do 60 kW, 
- 50% mocy znamionowej, jeżeli moc zespołu jest większa niż 60 kW. 

Moc silnika przyłączanego za pośrednictwem przełącznika gwiazda-trójkąt nie może przekra-
czać mocy znamionowej czynnej zespołu prądotwórczego wyrażonej w kW. 

252.  Co należy sprawdzić przed uruchomieniem zespołu prądotwórczego przewoźnego? 
Przed uruchomieniem zespołu prądotwórczego przewoźnego należy sprawdzić: 

- prawidłowość ustawienia na stanowisku roboczym, 
- prawidłowość przyłączenia do sieci, 
- prawidłowość odłączenia od wspólnej sieci odbiorników, które będą zasilane z zespołu, 
- dostosowanie mocy i napięcia zespołu do mocy i napięcia zasilanych odbiorników, 
- stan ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej, 
- zgodność obrotów silnika i generatora oraz ich zgodność z instrukcją, 
- zgodność paliwa i olejów smarowniczych z instrukcją fabryczną. 

253.  W jakich terminach powinny być przeprowadzane oględziny zespołu prądotwórczego i  co po-
winny obejmować?  

Oględziny zespołu powinny być przeprowadzane co najmniej raz w tygodniu i powinny obej-
mować sprawdzenie: 

- czystości zespołu i pomieszczenia, 
- zasilania w paliwo, 
- smarowania i chłodzenia maszyn, 
- układu rozruchowego, 
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- wskaźników kontrolno-pomiarowych, 
- stanu ochrony przeciwporażeniowej, 
- stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprzętu gaśniczego, 
- wyposażenia obsługi w odzież i sprzęt ochronny, 
- stanu i poprawności działania części mechanicznej; braku drgań i stuków w maszynach 

(przez osłuchanie). 
Co najmniej raz w miesiącu należy przeprowadzić kontrolę pracy zespołu obejmującą między 

innymi: 
- sprawdzenie akumulatora rozruchowego, 
- sprawdzenie stanu zaopatrzenia w paliwo i smary, 
- sprawdzenie czystości filtrów paliwa, oleju i powietrza, 
- pomiar rezystancji izolacji uzwojeń generatora, 
- próbne łączenie za pomocą wyłącznika głównego,  
- uruchomienie i sprawdzenie działania blokad. 

254.  W jakich terminach powinien być przeprowadzany przegląd zespołu prądotwórczego i co powi-
nien obejmować?  

Przegląd zespołu prądotwórczego powinien być przeprowadzany nie rzadziej niż co 6 miesięcy, 
o ile instrukcja fabryczna nie przewiduje inaczej. Przegląd powinien obejmować w szczególności: 

- oględziny w pełnym zakresie, 
- wymianę oleju i smarowanie całego zespołu, 
- oczyszczenie styków elektrycznych, 
- pomiary rezystancji izolacji uzwojeń i obwodów, 
- pomiary skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej, 
- sprawdzenie instalacji rozruchowej i zapłonowej, 
- pełne sprawdzenie akumulatora,  
- sprawdzenie układów zasilania w paliwo, smarowania, chłodzenia i rozrządu, 
- sprawdzenie przyrządów pomiarowych, sterowania i układów regulacji, 
- kontrolę stanu oświetlenia pomieszczenia agregatu i obsługi, 
- czynności konserwacyjne i wymianę zużytych części zgodnie z instrukcjami fabrycznymi. 

255.  Czym jest zasilacz UPS i jaki jest zasadniczy cel jego stosowania? 
Zasilacz UPS (ang. Uninterruptible Power ) jest urządzeniem energoelektronicznym przeznaczo-

nym do zapewnienia bezprzerwowej pracy urządzeń: komputerowych, łączności oraz wrażliwych na 
przerwy w zasilaniu, wahania napięcia i inne zakłócenia występujące w sieci zasilającej.  

Zasadniczym celem stosowania zasilaczy UPS jest zapewnienie ciągłości zasilania. Cel 
ten jest spełniony przez urządzenie pracujące w trybie VFI. Jednak ze względów ekono-
micznych dla mniej wrażliwych urządzeń można również stosować inne typy zasilaczy. 

Eksploatacja statycznych urządzeń zasilania dodatkowego lub bezprzerwowego jest znacznie 
prostsza niż urządzeń elektromaszynowych wyposażonych w napęd nieelektryczny, ale musi być 
prowadzona ściśle wg instrukcji producenta. 

Poza zasilaniem odbiorników ze źródła gwarantowanego zasilacz UPS umożliwia:  
- zasilanie odbiorników z baterii lub innego magazynu energii elektrycznej, 
- eliminuje zakłócenia pochodzące z sieci energetycznej,  
- utrzymuje stałą wartość napięcia i w razie potrzeby izoluje przyłączone do niego 

urządzenia od sieci elektroenergetycznej. 
Obecnie stosowane są zasilacze UPS: 

- pracujące w trybie VFD (off-line), 
- pracujące w trybie VI (Line-interactive – sieciowo interaktywne), 
- pracujące w trybie VFI ( on-line). 
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256.  Jaka jest budowa i zasada działania zasilacza UPS pracującego w trybie VFD (off-line)? 
W urządzeniu pracującym w trybie VFD (ang. Voltage Frequency Dependent) zespół kontrolują-

cy nadzoruje napięcie sieci. Jeżeli mieści się ono w granicach dopuszczalnych, układ automatyki 
powoduje włączenie go na wyjście. Równocześnie prostownik ładuje baterię (Rys. 89).  

W przypadku zakłócenia w sieci, zespół kontrolujący przełącza na zasilanie bateryjne. Urucho-
miony zostaje falownik, z którego napięcie zasilające jest podawane na wyjście urządzenia. Czas 
przełączenia, w którym odbiornik zostaje pozbawiony dostaw energii, wynosi 2 – 10 ms. 

UPS pracujący w trybie off- line nie posiada żadnej regulacji, wskutek czego napięcie wejściowe 
jest podawane bezpośrednio na wyjście wraz ze wszelkimi zakłóceniami. Dodatkową wadą tych 
urządzeń jest brak bypassu wewnętrznego oraz synchronizacji zasilania przy przywróceniu napię-
cia w sieci. Wartość oraz częstotliwość napięcia wyjściowego zależą od wartości i częstotliwości 
napięcia zasilających UPS. Budowę i zasadę działania zasilacza UPS pracującego w trybie VFD 
przedstawiono na  rysunkach 89 i 90.  

 
Rys. 89. UPS typu VFD (off-line) – budowa 

 
Rys. 90. UPS typu VFD (off-line) – zasada działania 

 

257.  Jaka jest budowa i zasada działania zasilacza UPS pracującego w trybie VI? 
Urządzenia UPS typu VI (sieciowo interaktywne) działają podobnie jak urządzenia pracujące w 

trybie VFD. (off-line), ale posiadają dodatkowo regulator skokowy poziomu napięcia wyjściowego 
AVR (ang. Automatic Voltage Regulation). 

Czas przełączenia z sieci na baterię wynosi około 2 – 4 ms, natomiast przełączenie z pracy bate-
ryjnej na sieciową odbywa się bezprzerwowo. Wartość napięcia wyjściowego jest niezależna od 
wartości napięcia zasilającego UPS. Częstotliwość napięcia wyjściowego zależy od częstotliwości 
napięcia zasilającego. Budowę i zasadę działania zasilacza UPS pracującego w trybie VI przedstawio-
no na rysunkach  91 i 92.  
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Rys. 91. UPS typu VI (sieciowo interaktywny) – budowa 

 
Rys. 92. UPS typu VI (sieciowo interaktywny) - zasada działania 

258.  Jaka jest budowa i zasada działania zasilacza UPS pracującego w trybie VFI (on-line)? 
Urządzenia te pracują bezprzerwowo, czyli czas transferu pomiędzy stanami pracy zasilaczy 

(normalny, z baterii, obejściowy) wynosi zero (bez przerwy w zasilaniu odbiorników). Rozbudo-
wana automatyka zapewnia wystarczające wytłumienie zakłóceń sieciowych oraz bezprzerwową 
pracę wrażliwych odbiorników. Przekształtnik wejściowy przetwarza napięcie sieciowe na napięcie 
stałe, dzięki czemu następuje ładowanie baterii. Przetwornica prądu stałego optymalizuje napięcie 
baterii zasilającej przekształtnik wyjściowy, przetwarzający napięcie stałe na przemienne.  
Budowę i zasadę działania zasilacza UPS pracującego w trybie VFI przedstawiono na rysunkach 93 i 94. 

 
Rys. 93. UPS typu VFI (on-line) – budowa 
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Rys. 94. UPS typu VFI (on-line) - zasada działania 

Tak skonstruowany układ zapewnia uzyskanie na wyjściu zasilacza napięcia sinusoidalnego, po-
zbawionego jakichkolwiek zakłóceń o stabilnej częstotliwości. Układ wejściowy jest galwanicznie 
oddzielony od układu wyjściowego, jeżeli zasilacz posiada konstrukcję transformatorową.  

Statyczny bypass łączy automatycznie odbiornik z siecią zasilającą w przypadku przeciążenia lub 
uszkodzenia przetwornicy. Automatyczne przełączenie powrotne następuje tylko wtedy, gdy obcią-
żenie zostanie odpowiednio zmniejszone lub uderzenie prądowe przy włączeniu zaniknie. Poprzez 
bocznik serwisowy, umożliwiający synchroniczne przełączenie zasilania, przyłączone odbiorniki mo-
gą być bez przerw zasilane, podczas gdy zasilacz UPS jest wyłączony spod napięcia dla celów konser-
wacji. Wartość napięcia wyjściowego oraz jego częstotliwość nie zależą od napięcia zasilającego UPS. 

259.  Na czym polega konfiguracja zasilacza UPS z zespołem prądotwórczym?  
Konfiguracja zasilacza UPS z zespołem prądotwórczym (Rys. 95) polega na rozwiązaniu, 

które zapewnia wysoką niezawodność i pewność zasilania odbiorników. Przy przejściu 
zasilacza UPS na pracę z baterii akumulatorów następuje uruchomienie i przyłączenie 
układu na zasilanie z zespołu prądotwórczego (ZP) za pomocą wejściowego układu obej-
ściowego. Na rysunku 96 przedstawiono przykład współpracy zasilacza UPS z zespołem 
prądotwórczym (ZP) i układem obejściowym. 

 
Rys. 95. Przykład podłączenia zasilacza UPS w konfiguracji 
z zespołem prądotwórczym (ZP) i układem obejściowym 
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260.  Jakie jest przeznaczenie zasilacza UPS z regulowaną częstotliwością napięcia wyjściowego?  
Oprócz przedstawionych podstawowych zasilaczy UPS produkowane są również zasilacze  

z regulowaną częstotliwością napięcia wyjściowego. Zasilacz tego typu pozbawiony jest bypassu 
wewnętrznego oraz posiada inną budowę falownika w stosunku do typowego zasilacza FVI.  

Zasilacze UPS z regulowaną częstotliwością napięcia wyjściowego przeznaczone są do zasilania 
napędów sterowanych (Rys. 96).  

 
Rys. 96. Schemat blokowy zasilacza UPS do napędów sterowanych 

Zasilacz ten musi posiadać możliwość regulacji częstotliwości napięcia wyjściowego w stosunku 
do potrzeb zasilanego napędu. Bypass zewnętrzny służy jedynie celom serwisowym i stosowany 
jest wówczas, gdy odbiornik dopuszcza pracę przy napięciu i częstotliwości sieci elektroenerge-
tycznej.  

261.  Jaki jest cel stosowania dwóch zasilaczy UPS pracujących w systemie wzajemnego rezerwowa-
nia?  

Coraz częściej stosuje się układy UPS pracujące w systemie wzajemnego rezerwowania. Układ 
taki pozwala na spełnienie warunku niezawodności - według reguły N+1. Na rysunku 97. przed-
stawiono układ zasilania gwarantowanego z redundancją szeregową.  

Dwa współpracujące zasilacze UPS, połączone układem współpracy, obciążone są połową mocy 
znamionowej, w przypadku awarii jednego z nich pełne obciążenie przejmuje zasilacz nieuszkodzony.  

W takim układzie zasilania odbiorniki, wymagające najwyższej niezawodności zasilania, przyłą-
czone są do zasilacza UPS 1, którego układ obejściowy został przyłączony do zasilacza UPS 2.  

W układach tych został zastosowany wyłącznik tyrystorowy QS, który w normalnych warunkach 
jest otwarty. W przypadku jednoczesnego przejścia zasilacza UPS 1 oraz UPS 2 na układ obejściowy 
łącznik QS jest blokowany i powoduje odcięcie zasilania odbiorników drugorzędnych. 

W układzie przestawionym na rysunku 97 moc zasilacza UPS 2 musi być większa od mocy zasila-
cza UPS 1. Gdyby moce obydwu zasilaczy byłyby równe, wykorzystanie zasilacza UPS 2 byłoby nie-
wielkie. 

Układ w takiej konfiguracji pozwala uniknąć przerw w zasilaniu, w przypadku przejścia zasila-
cza UPS 1 na obejście przy przeciążeniu w chwili braku napięcia w sieci zasilającej. 

Znacznie korzystniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie układu zasilania składającego się 
z większej liczby zasilaczy UPS (np. trzech, czterech), z wykorzystaniem redundancji szeregowej, 
w którym istnieje możliwość zasilania odbiorników wymagających najwyższej niezawodności zasi-
lania z dwóch osobnych zasilaczy UPS. 
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Rys. 97. Przykład układu składającego się z dwóch zasilaczy z wykorzystaniem redundancji szerego-

wej 
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2 .  I N S T A L A C J E  E L E K T R Y C Z N E  

2 . 1  I n f o r m a c j e  w s t ę p n e  
262. Czym jest instalacja elektryczna i z jakich składa się podstawowych elementów?  

Instalacja elektryczna jest zespołem połączonych ze sobą urządzeń elektrycznych o skoordyno-
wanych parametrach technicznych, napięciu znamionowym do 1000 V prądu przemiennego 
i 1500 V prądu stałego, przeznaczonych do doprowadzenia energii elektrycznej do odbiorników w 
sposób niezawodny i całkowicie bezpieczny.  

Do podstawowych elementów instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych zalicza się: 
przyłącza, złącza elektryczne, rozdzielnice główne, obwody rozdzielcze i odbiorcze, urządzenia i 
przyrządy łączeniowe, zabezpieczające, sterujące i pomiarowe, aparaty i osprzęt elektrotechniczny 
niskiego napięcia, urządzenia ochrony przeciwporażeniowej, a niekiedy dodatkowe źródła zasilania 

263. Co powinny zapewniać instalacje i urządzenia elektryczne w budynkach? 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz. 1422) insta-
lacja i urządzenia elektryczne, przy zachowaniu przepisów rozporządzenia, przepisów odrębnych 
dotyczących dostarczania energii, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz bezpie-
czeństwa i higieny pracy, a także wymagań Polskich Norm odnoszących się do tych instalacji i urzą-
dzeń, powinny zapewniać: 
      1) dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiorni-

ków, stosownie do potrzeb użytkowych; 
      2) ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycz-

nymi, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami; 
      3) ochronę przed emisją drgań i hałasu powyżej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodli-

wym oddziaływaniem pola elektromagnetycznego. (…) 
       
W rozporządzenia zostały określone również wymagania dotyczące: 

- dopuszczalnej mocy jednostkowej oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej,  
- zasilania dodatkowego budynku,  
- awaryjnego oświetlenia zapasowego i ewakuacyjnego,  
- pomieszczenia stacji transformatorowej, 
- elementów instalacji elektrycznych stosowanych w budynku, 
- wykonania instalacji elektrycznych w budynkach. 

264.   Jakie właściwości powinny charakteryzować instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych?  
Instalacje elektryczne stanowią ich  integralną część wyposażenia budynku mieszkalnego  i w znacz-

nym stopniu warunkują jego prawidłową i bezpieczną eksploatację. 
Powinny być one  zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w przewidywanym okresie 

użytkowania spełniały wymagania dotyczące mocy zapotrzebowanej i zachowały pełną sprawność 
techniczną. 

Instalacje elektryczne powinny charakteryzować się takimi właściwościami technicznymi, aby 
ich użytkownicy mogli korzystać bez ograniczeń z posiadanych urządzeń gospodarstwa domowego, 
sprzętu RTV, urządzeń teletechnicznych i innych instalacji, bez konieczności wykonywania jej mo-
dernizacji.  
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2 . 2  U k ł a d y  si e c i  n i sk i ego  n ap i ę c i a  
265. Jakie rozróżnia się układy połączeń sieci rozdzielczych i instalacji elektrycznych niskiego na-
pięcia, w zależności od przeznaczenia?  

Sieci rozdzielcze i instalacje elektryczne niskiego napięcia mogą być wykonane, w zależności od 
przeznaczenia, jako układy uziemione lub izolowane od ziemi, posiadające różną liczbę przewodów 
oraz różne systemy ochrony przeciwporażeniowej, w tym inne sposoby uziemiania części przewo-
dzących dostępnych. 

Z tych względów, zgodnie normą HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia 
Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje - sieci rozdzielcze i 
instalacje elektryczne niskiego napięcia mogą być wykonane jako układy: TN, TT lub IT. W układzie 
TN rozróżnia się trzy podukłady: TN-C; TN-S i TN-C-S. 
266. Jakie znaczenie mają litery używane w symbolu układu sieci? 
      Litery używane w symbolu układu sieci mają następujące znaczenie: 

1) Pierwsza litera - określa związek układu sieci z ziemią: 
T- oznacza bezpośrednie połączenie jednego punktu układu sieci z ziemią (najczęściej jest  
to punkt neutralny); 
I - oznacza, że wszystkie części czynne są izolowane od ziemi (punkt neutralny nie ma żad-
nego połączenia z ziemią albo jest uziemiony przez ogranicznik przepięć bądź bardzo dużą 
impedancję);  

2) Druga litera - określa sposób połączenia części przewodzących dostępnych instalacji z zie-
mią: 
T - oznacza bezpośrednie połączenie części przewodzących dostępnych z uziemieniem 
ochronnym, niezależnie od uziemienia jakiegokolwiek punktu układu sieci; 
N - oznacza bezpośrednie połączenie części przewodzących dostępnych z uziemionym 
punktem układu sieci, za pomocą przewodów ochronnych (uziemionym punktem układu 
sieci jest zazwyczaj punkt neutralny, albo przewód fazowy, jeżeli punkt neutralny nie jest 
dostępny); 

3) Trzecia lub czwarta litera (jeżeli występuje) - oznacza związek przewodu neutralnego z 
przewodem ochronnym: 
S - oznacza, że funkcję ochronną pełni przewód ochronny (PE) oddzielony od przewodu 
neutralnego (N); 
C - oznacza, że funkcję przewodu neutralnego (N) i przewodu ochronnego (PE) pełni jeden 
wspólny przewód ochronno-neutralny (PEN). 

267. Jakie warunki techniczne powinny spełniać instalacje elektryczne o układzie TN? 
Instalacje elektryczne o układzie TN powinny spelniać następujące warunki techniczne (Rys. 

99,100 i 101): 
1) Punkt neutralny lub punkt środkowy układu powinien być bezpośrednio uziemiony przy 

źródle zasilania; najczęściej jest to punkt neutralny układu połączony z uziemieniem układu 
( ), które zapewnia utrzymanie na niższym poziomie napięcia względem ziemi (w układzie trój-
fazowym jest równe napięciu fazowemu); 

2) Części przewodzące dostępne instalacji elektrycznej niskiego napięcia powinny być połączone 
z uziemionym punktem układu zasilania za pomocą przewodów ochronnych (PE lub PEN);  

3) Zaleca się uziemienie przewodów ochronnych (PE lub PEN) w miejscu wprowadzenia ich 
do budynku lub posesji. Jeżeli są dostępne inne skuteczne uziemienia, to zaleca się uziemiać 
przewody ochronne wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Dodatkowe uziemienia przewodu 
ochronnego, rozmieszczone możliwe równomiernie, mogą być niezbędne, aby w razie uszkodze-
nia (przerwy) potencjał przewodu ochronnego był możliwie zbliżony do potencjału ziemi. 

4) W przewodzie ochronnym (PE) i ochronno-neutralnym (PEN) nie należy umieszczać żad-
nych urządzeń do odłączania izolacyjnego ani do łączenia; 

5) Metaliczna pętla zwarciowa w układzie TN obejmuje przewód ochronny i przewód liniowy 
oraz rozległą sieć uziomów.  

6) Większy w układzie TN prąd zwarcia doziemnego powoduje, że już pierwsze zwarcie do 
ziemi jest wyłączane samoczynnie przez zastosowane urządzenia ochronne. 
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268.   Jakie wymagania instalacyjne należy spełnić w układzie TN-C?  
W układzie TN-C funkcję przewodu neutralnego (N) i ochronnego (PE) pełni na całej długości 

jeden wspólny przewód ochronno-neutralny (PEN). Ochrona przed porażeniem elektrycznym jest 
realizowana przez połączenie wszystkich części przewodzących dostępnych instalacji z uziemio-
nym punktem układu sieci za pomocą przewodu ochronno-neutralnego (PEN), jak na rysunku 98. 

 
Rys. 98. Schemat układu TN-C 

W układzie TN-C wymagane jest zachowanie kolejności przyłączania przewodu ochronno-
neutralnego (PEN) - zawsze w pierwszej kolejności do części przewodzącej dostępnej, jak na ry-
sunku 98 (do styku ochronnego w gniazdku wtyczkowym). 

269.   Jakie wymagania instalacyjne dotyczą układu TN-S?  
W układzie TN-S funkcje przewodu neutralnego (N) i ochronnego (PE) pełnią na całej długości 

oddzielne przewody. Ochrona przed porażeniem elektrycznym jest realizowana przez połączenie 
wszystkich części przewodzących dostępnych z uziemionym punktem układu sieci, za pomocą 
przewodu ochronnego (PE), jak na rysunku 99. 

 
Rys. 99. Schemat układu TN-S 

270.   Jakie wymagania instalacyjne dotyczą układu TN-C-S?  
Układ TN-C-S (Rys. 100) jest układem, którego pierwszą część stanowi układ TN-C, a funkcję 

przewodu neutralnego i ochronnego pełni jeden wspólny przewód ochronno-neutralny (PEN), a 
drugą – układ TN-S, w którym funkcję ochronną i neutralną pełnią dwa oddzielne przewody N i PE. 
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Rys. 100. Schemat układu TN-C-S 

Punktem rozdziału przewodu ochronno-neutralnego (PEN) na przewód ochronny (PE) i prze-
wód neutralny (N) może być złącze lub rozdzielnica główna budynku oraz każde inne odpowiednie 
miejsce w instalacji elektrycznej. 
271. Jakie urządzenia ochronne mogą być stosowane w układzie TN? 

W układzie TN mogą być stosowane: 
     - urządzenia przetężeniowe (np. wyłączniki nadprądowe, bezpieczniki topikowe),  
    - urządzenia różnicowoprądowe (RCD). 

  Przykłady przyłączania odbiorników środków ochronny w instalacji elektrycznej o układzie 
TN-S,, z zachowaniem kolejności instalowania, przedstawia rysunek 101.i  

 
Rys. 101. Uproszczony schemat przyłączania odbiorników  

i urządzeń ochronnych w układzie TN-S 
Oznaczenia: 1 - wyłącznik różnicowoprądowy selektywny, 2 - rozłącznik główny izolacyjny,  

3 - rozłącznik bezpiecznikowy, 4 - ogranicznik przepięć, 5 - wyłącznik nadprądowy z przekaź-
nikiem różnicowoprądowym, 6 - wyłącznik różnicowoprądowy 2- biegunowy, 7 - wyłącznik 
nadprądowy 1-biegunowy, 8 - wyłącznik nadprądowy 3 - biegunowy, 9 - wyłącznik różnico-

woprądowy 4 – biegunowy, GSW – główna szyna wyrównawcza. 

272. Jakiemwarunkom technicznym powinny odpowiadać instalacje elektryczne o układzie TT?  
Instalacje elektryczne o układzie TT powinny odpowiadać następującym warunkom technicz-

nym (Rys. 102): 
1) Punkt neutralny lub punkt środkowy układu sieci powinien być bezpośrednio uziemiony, 

przyłączony do uziemienia układu sieci ( ). Jeżeli punkt neutralny lub środkowy jest nie-
dostępny, powinien być uziemiony przewód liniowy. 
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2) Wszystkie części przewodzące dostępne instalacji chronione przez to samo urzą-
dzenie ochronne, powinny być przyłączone do wspólnego uziemienia ochronnego 
(  ), niezależnego elektrycznie od uziemienia układu sieci ( ). Jeżeli w układzie 
występuje kilka urządzeń ochronnych połączonych szeregowo, wymagania te doty-
czą oddzielnie wszystkich części przewodzących dostępnych chronionych przez 
każde z urządzeń ochronnych; 

 
Rys. 102. Schemat układu TT 

3) Do ochrony przy uszkodzeniu przez samoczynne wyłączenie zasilania, należy stosować 
urządzenia ochronne różnicowoprądowe.  Zabezpieczenia nadpradowe mogą być stosowa-
ne pod warunkiem zapewnienia stałej i odpowiednio małej impedancji pętli zwarciowej; 

4) Wszędzie tam,  gdzie do ochrony przy uszkodzeniu jest stosowane urządzenie ochronne różnico-
woprądowe , powinny być spełnione następujące warunki: 
          a) czasy wyłączenia, jakie są wymagane dla układów TN i TT** oraz 
          b)                                                            RA x IΔn ≤ 50 V 
          gdzie: 
          RA - jest rezystancją uziemienia  ochronnego części przewodzących  dostępnych, w Ω; 
           IΔn - jest znamionowym prądem różnicowym RCD, w A. 
             ** Czasy wyłączania wymagane dla układów TN i TT odnoszą się do spodziewanych prądów 

       różnicowych uszkodzeniowych znacząco większych niż znamionowe prądy różnicowe RCD 
(zwykle 1 - 5 IΔn); 

5) W obwodach, w których stosowane jest zabezpieczenie nadprądowe, powinien być spełniony na-
stępujący warunek:   

Zs x Ia ≤ Uo 
             gdzie; 
             Zs - jest impedancją pętli zwarciowej, w Ω; 

     Ia - jest prądem powodującym samoczynne wyłączenie zasilania w wymaganym czasie, w A, 
    Uo- jest napięciem prądu przemiennego lub stałego przewodu liniowego względem ziemi, w V; 
6) Jeśli części przewodzące dostępne są uziemione indywidualnie, to w każdym takim obwodzie, dla 
ochrony przed dotykiem bezpośrednim, powinien być zainstalowany wysokoczuły wyłącznik różni-
cowoprądowy o IΔn ≤ 30 mA; 
7) Ochronę przed pożarem całego układu powinien zapewnić wyłącznik różnicowoprądowy selek-
tywny o IΔn ≤ 500 mA. 

273. Jakie urządzenia ochronne mogą być stosowane w układzie TT?  
W układzie TT mogą być stosowane: 

- urządzenia różnicowoprądowe (RCD). 
- urządzenia przetężeniowe (np. wyłączniki nadprądowe). 

Przykłady przyłączania odbiorników i urządzeń ochronnych w instalacji o układzie TT, z zacho-
waniem kolejności instalowania i oznaczania, przedstawia rysunek 103. 
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Rys. 103. Uproszczony schemat przyłączania odbiorników  

i urządzeń ochronnych w układzie TT 
Oznaczenia: 1 - wyłącznik różnicowoprądowy selektywny, 2 - rozłącznik główny izolacyjny, 

3 - rozłącznik bezpiecznikowy, 4 - ogranicznik przepięć,  5 - wyłącznik nadprądowy z członem różnico-
wym, 6 - wyłącznik różnicowoprądowy 2- biegunowy, 7 - wyłącznik nadprądowy 1 - biegunowy,  

8 - wyłącznik nadprądowy 3 - biegunowy, 9 - wyłącznik różnicowoprądowy 4 – biegunowy. 
 

274.   Jakim warunkom technicznym powinny odpowiadać instalacje elektryczne o układzie IT? 
    Instalacje elektryczne o układzie IT powinny odpowiadać następującym warunkom technicnym 
(Rys. 104): 

1) Wszystkie części czynne są izolowane od ziemi. Punkt neutralny nie ma żadnego połączenia z 
ziemią albo jest uziemiony przez ogranicznik przepięć bądź bardzo dużą impedancję. Połą-
czenie układu z ziemią może być wykonane albo w punkcie neutralnym lub w punkcie środ-
kowym układu albo w sztucznym punkcie neutralnym.  
W przypadku, gdy w układzie nie ma punktu neutralnego lub punktu środkowego - wówczas 
może być połączony z ziemią przez odpowiednio dużą impedancję - przewód liniowy. 

 
Rys. 104. Schemat układu IT 

2) Przy pojedynczym zwarciu przewodu liniowego z przyłączoną do uziomu ochronnego częścią 
przewodząca dostępną, prąd uszkodzeniowy jest mały i samoczynne wyłączenie zasilania 
w czasie wymaganym dla układu TN i TT nie jest bezwzględnie wymagane pod warunkiem, 
że są spełnione następujące wymagania:  
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a) części przewodzące dostępne instalacji elektrycznej w układzie są bezpośrednio połą-
czone z uziemieniem ochronnym ( ) indywidualnie lub zbiorowo, 

b) powinien być spełniony następujący warunek: 
- w układzie prądu przemiennego:          ≤ 50 V, 
- w układzie prądu stałego:                        ≤ 120 V, 

gdzie: 
 - jest rezystancją uziemienia ochronnego części przewodzących dostępnych, w Ω; 

  - jest prądem uszkodzeniowym pierwszego zwarcia doziemnego o pomijalnej impe-
dancji pomiędzy przewodem liniowym i częścią przewodzącą dostępną, w A.  

3) Jeżeli układ IT zasilany jest z sieci wysokiego napięcia, to wymaga się uziemienia punktu neu-
tralnego przez ogranicznik przepięć (Rys. 104), dla ograniczenia skutków zwarcia między 
uzwojeniami WN i nn transformatora. Układ IT cechuje się najmniejszym prądem zwarcia do-
ziemnego ( ) w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowej. 

4) Układ IT jest stosowany w przypadku wymagań dotyczących zarówno zwiększenia ciągłości 
zasilania, jak i ograniczenia zagrożenia pożarowego i/lub wybuchowego. Wymagania takie 
najczęściej dotyczą szpitali (sal operacyjnych i oddziałów intensywnej opieki medycznej), 
kopalni, kombinatów chemicznych itp. 

 

2.3 Elementy instalacji elektrycznych 

275. Jakie funkcjonalne elementy wchodzą w skład instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym? 
W instalacjach elektrycznych (głównie w budynkach mieszkalnych) rozróżnia się, w zależności od peł-

nionych funkcji, następujące elementy: 
a) Przyłącze - linia elektroenergetyczna łącząca złącze elektryczne budynku z rozdzielczą sie-

cią zasilającą; 
b) Złącze elektryczne – urządzenie służące do połączenia elektroenergetycznej sieci rozdziel-

czej z instalacją odbiorczą budynku, bezpośrednio lub za pomocą wewnętrznej linii zasilają-
cej; 

c) Rozdzielnica główna - element instalacji elektrycznej stosowany w budynkach o większej 
liczbie wewnętrznych linii zasilających; 

d) Wewnętrzna linia zasilająca - obwód zasilający tablice rozdzielcze (piętrowe) i rozdzielnice 
mieszkaniowe; 

e) Instalacja odbiorcza - część instalacji znajdująca się za układem pomiarowym, a w razie bra-
ku układu pomiarowego - za wyjściowymi zaciskami pierwszego urządzenia zabezpieczają-
cego. 

      Elementy funkcjonalne instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przed-
stawia rysunek 105. 
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Rys. 105. Uproszczony schemat instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 

Oznaczenia: kWh – licznik energii elektrycznej, WLZ1,2,3 - wewnętrzne linie zasilające, 
F - zabezpieczenia przetężeniowe przedlicznikowe. 

276. Jakie urządzenia i rozwiązania techniczne należy stosować w instalacjach elektrycznych w bu-
dynkach? 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w instalacjach 
elektrycznych w budynkach należy stosować następujące urządzenia i rozwiązania techniczne: 

1) Złącza instalacji elektrycznej umożliwiające odłączenie instalacji od sieci zasilającej, usytu-
owane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi, zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
wpływami atmosferycznymi, a także ingerencją osób postronnych;  

2) Oddzielny przewód ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych; 
3) Urządzenia ochronne różnicowoprądowe uzupełniające ochronę podstawową i ochronę 

przed porażeniem elektrycznym i ochronę przed powstaniem pożaru, powodujące w wa-
runkach uszkodzenia samoczynne wyłączenie zasilania;  

4) Wyłączniki nadprądowe w obwodach odbiorczych;  
5) Zasadę selektywności (wybiórczości) zabezpieczeń;  
6) Przeciwpożarowe wyłączniki prądu;  
7) Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami 

przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku;   
8) Przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi, jeżeli ich przekrój nie 

przekracza 10 mm ; 
  9) Urządzenia ochrony przed przepięciami. 
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277. W jakich miejscach budynku mieszkalnego powinny być instalowane złącza elektryczne? 
Złącza elektryczne powinny być instalowane w wyznaczonych miejscach budynku mieszkalnego 

uzgodnionych z właściwym terytorialnie Przedsiębiorstwem Energetycznym. 
1) Złącze kablowe - instaluje się najczęściej na zewnątrz budynku, w miejscu i w sposób naj-

bardziej dogodny dla obsługi, w skrzynce metalowej lub w ochronnej obudowie izolacyjnej,  
we wnękach usytuowanych w zewnętrznych ścianach budynków lub na specjalnych wolno-
stojących stanowiskach chroniącym złącze przed wpływami atmosferycznymi;  

2) Złącze od linii napowietrznej - instaluje się przeważnie wewnątrz budynku, możliwie blisko 
miejsca wprowadzenia linii zasilającej. Odcinek instalacji od izolatorów zainstalowanych na 
ścianie budynku lub stojaku dachowym do złącza należy wykonać przewodami izolowany-
mi ułożonymi w rurze ochronnej. Złącze powinno być wyposażone w zabezpieczenia we-
wnętrznych linii zasilających przed skutkami przeciążeń i zwarć. Instalacja elektryczna każ-
dego obiektu budowlanego powinna być zasilana z oddzielnego złącza.  

      Jeżeli złącze zasila więcej niż jedną wewnętrzną linię zasilającą (WLZ), to za złączem powinna 
być zainstalowana rozdzielnica główna wyposażona w zabezpieczenia poszczególnych WLZ oraz 
zabezpieczenia obwodów administracyjnych (Rys. 105). 
      Dopuszcza się stosowanie jednego złącza dla dwóch wewnętrznych linii zasilających w budyn-
kach bliźniaczych, szeregowych lub sąsiadujących działkach.  

278. Jakie, w zależności od potrzeb, stosuje się rodzaje wnętrzowych złączy kablowych? 
W zależności od potrzeb, stosuje się obecnie następujące rodzaje wnętrzowych złączy kablo-

wych, przystosowanych do przyłączenia jednego lub dwóch kabli zasilających, umożliwiających 
jednocześnie sekcjonowanie sieci kablowej oraz przyłączenie do złącza jednej lub więcej we-
wnętrznych linii zasilających (Rys.106). 

 
Rys. 106. Wybrane konstrukcje złączy kablowych wnętrzowych 

279. Gdzie powinny być usytuowane złącza kablowe i urządzenia pomiarowe w budynkach jedno-
rodzinnych? 

Dla budynków jednorodzinnych dostawca energii, w warunkach technicznych zasilania wymaga 
zwykle, aby złącze elektryczne było usytuowane na granicy posesji. Obok złącza powinna być zain-
stalowana szafka pomiarowa, która ze względów funkcjonalnych i bezpieczeństwa elektrycznego  
powinna być przystosowana do zainstalowania licznika energii elektrycznej, przyłączenia uziemie-
nia o rezystancji co najmniej 10 Ω, urządzenia do ochrony przed przepięciami, a także do rozdziele-
nia przewodu ochronno-neutralnego (PEN) na przewód neutralny (N) i przewód ochronny (PE). 

Szafka pomiarowa powinna być połączona z rozdzielnicą mieszkaniową w budynku wewnętrzną 
linią zasilającą (Rys. 107). 
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Rys. 107. Uproszczony schemat zasilanie budynku jednorodzinnego 

Oznaczenia: SPD – ograniczniki przepięć; kWh – licznik energii elektrycznej, 
GSW – główna szyna wyrównawcza, 

280. Gdzie powinno być usytuowane i jak zorganizowane pomieszczenie przyłączowe w budynku? 
W wielu normach wskazuje się na celowość wprowadzania do wyznaczonego pomieszczenia w 

budynku wszystkich instalacji (np. wodociągowej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej, ciepłej wody, 
centralnego ogrzewania) po to, by umożliwić przyłączenie części przewodzących do usytuowanej 
w tym pomieszczeniu głównej szyny wyrównawczej przyłączonej do uziomu budynku. Pomiesz-
czenie takie, nazwane umownie pomieszczeniem przyłączowym, powinno być usytuowane w przy-
ziemiu lub w piwnicach większych budynków, niezagrożonych pożarem lub wybuchem, w których 
temperatura nie powinna być wyższa niż 30 C.  Wymiary poziome tego pomieszczenia nie powin-
ny być mniejsze niż 1,8 x 2,0 m, a wysokość nie mniejsza niż 2,0 m.  

W mniejszym budynku mieszkalnym (np. w domku jednorodzinnym) funkcję pomieszczenia 
przyłączowego spełnia szafa przyłączeniowa usytuowana najczęściej w korytarzu na parterze bu-
dynku. 

Przykład pomieszczenia przyłączowego ze złączem elektrycznym i główną szyną wyrównawczą 
przedstawia rysunek 108. 
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Rys. 108. Przykład pomieszczenia przyłączowego z główną szyną wyrównawczą 

Oznaczenia: 1 – złącze elektryczne, 2 - instalacja kanalizacyjna, 3 - instalacja wodociągowa, 
4 - instalacja centralnego ogrzewania, 5 - instalacja gazowa, 6 - wstawka izolacyjna, 7 - część prze-
wodząca obca, 8 - wanna, 9 - listwa zaciskowa do przyłączenia przewodów wyrównawczych miej-
scowych, 10 - uziom urządzenia piorunochronnego, 11 - przewód odprowadzający urządzenia pio-

runochronnego, GSW - główna szyna wyrównawcza, PB - przewody wyrównawcze, WLZ - we-
wnętrzna linia zasilająca, LPS - urządzenie piorunochronne. 

281. Jakie elementy przewodzące budynku powinny być przyłączone do głównej szyny wyrównaw-
czej?  

Do głównej szyny wyrównawczej (GSW) powinny być przyłączone: 
- przewody ochronne (PE, PEN, wyrównawcze, uziemiające), 
- metalowe elementy innych  instalacji wprowadzonych do budynku, 
- metalowe elementy konstrukcji budynku, 
- uziom budynku, 
- metalowe elementy kabli elektroenergetycznych (powłoki pancerze). 

Każdy metalowy element powinien być przyłączony do głównej szyny wyrównawczej (GSW), 
przewodami połączeń wyrównawczych głównych, w sposób niezawodny, umożliwiający ich odłą-
czenie przy użyciu narzędzia. Elementy do rozłączania mogą być powiązane z główną szyną wy-
równawczą w sposób umożliwiający pomiar rezystancji uziemienia. 

282. Jakie wymagania instalacyjne powinna spełniać wewnętrzna linia zasilająca?  
Wewnętrzna linia zasilająca (wlz) jest elementem instalacji elektrycznej łączącym złącze elek-

tryczne budynku z licznikami energii elektrycznej u odbiorców. Objętość budynku i liczba mieszkań 
warunkują wielkość i złożoność wewnętrznej linii zasilającej. W skład WLZ w budynkach wieloro-
dzinnych, łączących odległe nieraz od złącza instalacje odbiorcze, mogą wchodzić również roz-
dzielnice główne. 
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Każda wewnętrzna linia zasilająca, powinna zgodnie z wymaganiami dostawcy energii elek-
trycznej, spełniać następujące wymagania instalacyjne: 

1) Przewody wewnętrznych linii zasilających należy prowadzić wewnątrz budynków, w miej-
scach łatwo dostępnych, takich jak klatki schodowe (z wyjątkiem ewakuacyjnych) lub kory-
tarze piwnic. W budynkach, w których występuje duża liczba mieszkań lub lokali użytko-
wych, przewody wlz prowadzi się jako główne ciągi pionowe instalacji poza lokalami 
mieszkalnymi i użytkowymi, w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych; 

2) W budynkach do pięciu kondygnacji wykonuje się jedną wlz na każdej klatce schodowej, na-
tomiast w budynkach wyższych - liczba wlz może być odpowiednio większa; 

3) Odgałęzienia od wlz zasilają tablice piętrowe na każdej kondygnacji budynku, z których za-
silane są urządzenia pomiarowe i rozdzielnice mieszkaniowe; 

4) W przypadku złącza kablowego zlokalizowanego w pomieszczeniu piwnicznym dopuszcza 
się układanie przewodów wlz na tynku w odpowiednich rurach instalacyjnych, począwszy 
od złącza do przejścia przez sufit piwnicy, w sposób chroniący je od uszkodzeń mechanicz-
nych. Po przejściu przez sufit piwnicy przewody wlz zaleca się prowadzić w kanałach lub 
rurach instalacyjnych, bądź jako instalację podtynkową; 

5) Wewnętrzne linie zasilające należy prowadzić jako linie trójfazowe o układzie TN-S lub  TN-
C-S, a w przypadkach uzasadnionych również jako TT lub IT. Przekroje przewodów wlz na-
leży wymiarować na obciążalność długotrwałą nie mniejszą niż 50 A (co w przybliżeniu 
spełnia przewód o przekroju 10 mm  Cu); 

6) Zabezpieczenia przetężeniowe wewnętrznych linii zasilających oraz obwodów odbiorczych 
instalacji elektrycznej powinny być wykonane w sposób spełniający warunki skutecznej 
ochrony przed porażeniem elektrycznym oraz ochrony przewodów instalacyjnych od ciepl-
nych skutków przeciążeń i zwarć. 

283. Jakie wymagania instalacyjne powinna spełniać instalacja odbiorcza? 
Instalacja odbiorcza jest to część instalacji znajdująca się za układem pomiarowym energii elek-

trycznej, a w razie braku układu pomiarowego - za wyjściowymi zaciskami pierwszego urządzenia 
zabezpieczającego instalację odbiorczą od strony zasilania. 

Instalacje odbiorcze powinny spełniać następujące wymagania instalacyjne: 
a) Przewody łączące wlz z zabezpieczeniem przedlicznikowym, licznikiem i rozdzielnicą 

mieszkaniową należy wymiarować na obciążalność długotrwałą nie mniejszą niż 50 A (co 
w przybliżeniu spełnia przewód o przekroju 10 mm  Cu); 

b) Obwody odbiorcze instalacji elektrycznej w budynku należy prowadzić w obrębie każdego 
mieszkania lub lokalu użytkowego;  

c) Wewnątrz każdego mieszkania należy umieścić rozdzielnicę mieszkaniową usytuowaną 
w pobliżu „środka obciążenia” mieszkania, zwykle w przedpokoju lub w korytarzu na jednej 
z mniej eksponowanych ścian, możliwie blisko kuchni, łazienki lub pomieszczenia gospo-
darczego, które grupują odbiorniki o większych mocach znamionowych (kuchenka, pralka, 
zmywarka naczyń, suszarka bielizny, prasowalnica i inne); 

d) Rozdzielnica mieszkaniowa powinna być umieszczona na wysokości umożliwiającej swo-
bodny dostęp do łączników (zwykle 1,10 - 1,80 m). Rozdzielnica, w której zamontowane 
styczniki, przekaźniki, urządzenia sterujące i zabezpieczające mogą wywoływać nawet 
umiarkowany hałas, nie powinna być instalowana na ścianie sypialni; 

e) W standardowej rozdzielnicy mieszkaniowej przygotowane są listwy przystosowane do za-
instalowania, według potrzeb, wyłączników instalacyjnych nadprądowych, wyłączników 
różnicowoprądowych, ochronników przeciwprzepięciowych, urządzeń sterujących instala-
cji odbiorczej. Rozdzielnica mieszkaniowa powinna być tak dobrana, aby były zachowane 
miejsca rezerwowe do ewentualnego zainstalowania dodatkowej aparatury w przyszłości. 
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284. Jakie elementy i urządzenia ochronne instalacji elektrycznej powinny być zastosowane w bu-
dynku mieszkalnym wielorodzinnym? 
      W budynku mieszkalnym wielorodzinnym powinny być, w miare potrzeb, zastosowane następu-
jące elementy i urządzenia ochronne instalacji elektrycznej (Rys. 109). 

 
Rys. 109. Uproszczony schemat instalacji elektrycznej  

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 
Oznaczenia: ZK - złącze elektryczne, RG - rozdzielnica główna, L1; L2; L3 - przewody liniowe WLZ; 

N - przewód neutralny, PE - przewód ochronny, PEN - przewód ochronno-neutralny, Rgi -rozłącznik 
izolacyjny,  WI – wyłączniki instalacyjne nadprądowe o charakterystyce "B", RCD - wyłącznik różnico-
woprądowy, KWh - licznik energii elektrycznej, SPD - ograniczniki przepięć,  Ra - tablica rozdzielcza 

administracyjna, Rm - rozdzielnica mieszkaniowa. 
 

 Ochrona uzupełniająca ochronę podstawową (ochronę przed dotykiem bezpośrednim) w 
mieszkaniu o powierzchni do ok. 70 m2 i przy zwykle stosowanych odbiornikach, których łączny 
prąd roboczy upływowy nie przekracza wartości 10 mA, polega na zastosowaniu wysokoczułego 
wyłącznika różnicoprądowego (RCD) o I∆n= 30 mA (rys. 109). 

Znamionowy różnicowy prąd zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego I∆n powinien być co 
najmniej 2 ÷ 3 – krotnie większy od maksymalnego roboczego prądu upływowego występującego 
w chronionej instalacji. 

Wysokoczułe wyłączniki różnicowoprądowe są wymagane w obwodach, w których konieczne 
jest wspomaganie ochrony podstawowej, ze względu na trudne warunki środowiskowe użytkowa-
nia urządzeń, albo w obwodach narażonych na przerwanie ciągłości elektrycznej lub uszkodzenie 
izolacji przewodu ochronnego. 

W instalacji rozbudowanej, w której łączny prąd upływowy przekracza 10 mA, instalacja powin-
na być podzielona na odrębne grupy obwodów  tak, aby w każdej grupie prąd upływowy nie prze-
kraczał 10 mA. Poszczególne grupy obwodów powinny być chronione przez oddzielne wysokoczułe 
wyłączniki różnicowoprądowe (rys. 109). 
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2.4. Instalacje przemysłowe 

285.   Od czego zależą przyjęte w zakładach przemysłowych rozwiązania sieci i instalacji elektroener-
getycznych?  

Elektroenergetyka przemysłowa wynika głównie z potrzeby dostosowania metod badań, roz-
wiązań konstrukcyjnych oraz typu urządzeń i instalacji do różnych stosowanych technologii.  

Duża różnorodność odbiorników ściśle związanych z urządzeniami produkcyjnymi i technologią 
produkcji, wymaga zapewnienia właściwych parametrów jakościowych energii elektrycznej, a także 
dużej pewności zasilania. 

O sposobie zasilania zakładu przemysłowego decydują takie czynniki, jak: 
- moc zapotrzebowana, 
- wymagana pewność zasilania oraz  
- zapotrzebowanie na energię cieplną. 

Przyjęte w zakładach przemysłowych rozwiązania zewnętrznych i wewnętrznych sieci elektroe-
nergetycznych wysokiego i niskiego napięcia oraz instalacji elektrycznych, zależą głównie od: 

- wielkości zakładu, 
- rodzaju produkcji i stosowanych technologii, 
- rodzaju zastosowanych urządzeń elektrycznych, 
- rodzaju wytwarzanych wyrobów i wynikających stąd technologii, 
- jakości dostarczanej energii elektrycznej. 

286.   Z jakich źródeł energii mogą być zasilane zakłady przemysłowe i co należy do podstawowych 
elementów instalacji elektrycznej?  

 
Rys. 110. Uproszczony schemat instalacji elektrycznej w zakładzie przemysłowym 

Oznaczenia: Tr - transformator 15/04 kV, RG - rozdzielnica główna, RO - rozdzielnice oddziałowe. 
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Uproszczony schemat instalacji elektrycznej w zakładzie przemysłowym przedstawiono na ry-
sunku 110. Zakłady przemysłowe mogą być zasilane: 

- z sieci elektroenergetycznej wysokiego lub średniego napięcia, 
- z sieci miejskiej niskiego napięcia,  
- z dodatkowych źródeł energii elektrycznej lub  
- z elektrowni własnej. 

Małe zakłady przemysłowe, o mocy zapotrzebowanej do 200 - 300 kW, mogą być zasilane z sieci 
lokalnej niskiego napięcia (230/400 V).  

Do podstawowych elementów instalacji elektrycznej w zakładzie przemysłowych należą: 
1) Rozdzielnica główna (RG) niskiego napięcia zasilana z transformatora SN/nn; 
2) Rozdzielnice oddziałowe (RO) usytuowane w pomieszczeniach (halach) zakładu; 
3) Obwody rozdzielcze przyłączone do rozdzielnicy głównej, zasilające rozdzielnice oddziałowe; 
4) Obwody odbiorcze zasilane z rozdzielnic oddziałowych, zasilające bezpośrednio odbiorniki 

siłowe i oświetleniowe. 

287. Jakie funkcje spełniają w instalacjach przemysłowych niskiego napięcia obwody rozdzielcze i 
obwody odbiorcze? 

Obwody rozdzielcze i obwody odbiorcze spełniają w instalacjach przemysłowych następujące 
funkcje (Rys. 111): 

1) Obwody rozdzielcze - przyłączone do rozdzielnicy głównej (RG) zasilają rozdzielnice po-
średnie i rozdzielnice odbiorcze (RO). Głównymi elementami obwodu rozdzielczego i od-
biorczego instalacji przemysłowej są tory prądowe umożliwiające przesyłanie energii elek-
trycznej, łączniki manewrowe umożliwiające włączanie i wyłączanie obwodu oraz zabez-
pieczenia chroniące elementy obwodu przed skutkami zakłóceń, jakie mogą wystąpić w in-
stalacji lub w odbiornikach. W instalacjach przemysłowych istotną rolę odgrywają również 
urządzenia automatyki i sterowania. 

2) Obwody odbiorcze - przyłączone do rozdzielnic oddziałowych (RO) zasilają rozdzielnice po-
średnie lub bezpośrednio poszczególne odbiorniki energii elektrycznej. W obiektach i po-
mieszczeniach o charakterze przemysłowym instalacje odbiorcze wykonuje się najczęściej 
w układzie promieniowym otwartym, w którym z poszczególnych obwodów zasilane są in-
ne obwody i odbiorniki. 

288. Jak dzieli się odbiorniki energii elektrycznej stosowane w zakładach przemysłowych? 
Odbiorniki stosowane w zakładach przemyśłowych dzieli się na oświetleniowe (źródła światła) 

i siłowe. Grupa odbiorników siłowych obejmuje między innymi silniki elektryczne oraz urządzenia 
elektrotermiczne, spawalnicze, prostownikowe i energoelektroniczne. 

Odbiorniki energii elektrycznej w zakładzie przemusłowym dzieli się: 
1) w zależności od rodzaju prądu zasilającego, na odbiorniki: 

- prądu przemiennego i  
- prądu stałego. 

2) Ze względu na charakter pracy, na  odbiorniki o obciążeniu: 
      - praktycznie stałym,  
      - zmiennym i  
      - szybkozmiennym (udarowym).       
Pod względem niezawodności zasilania odbiorniki przemysłowe dzieli się na trzy kategorie, za-

leżne od skutków jakie może wywołać przerwa w dostawie energii elektrycznej: 
    Kategorii I - zalicza się odbiorniki, dla których:  
           - przerwa w zasilaniu energią elektryczną może spowodować zagrożenie dla życia ludzkiego 
             oraz uszkodzenie budowli lub urządzeń technologicznych,  
           - przerwa w pracy powoduje zaburzenie procesu technologicznego w takim stopniu, że  
             w produkcji będzie trwała dłużej niż jedną zmianę;  
     Kategorii II - zalicza się odbiorniki, dla których przerwa w zasilaniu energią elektryczną może    
            spowodować straty produkcyjne; 
     Kategorii III - zalicza się odbiorniki nienależące do kategorii I lub II. 
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289. Jak uzyskuje się wymaganą pewność zasilania odbiorników energii elektrycznej w zakładzie 
przemysłowym?  

Wymaganą pewność zasilania odbiorników energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym 
uzyskuje się poprzez: 

a) stosowanie układów rezerwowego zasilania z dwóch niezależnych źródeł, 
b) sekcjonowanie szyn zbiorczych rozdzielnicy głównej zasilanych z oddzielnych transforma-

torów SN/nn, 
c) sekcjonowanie szyn zbiorczych rozdzielnic oddziałowych niskiego napięcia, połączone ze 

stosowaniem automatyki samoczynnego załączenia rezerwy (SZR), 
d) odpowiednie ukształtowanie sieci wewnątrzzakładowej, 
e) stosowanie wyposażenia zapewniającego większą niezawodność, 
f) stosowanie odpowiednich układów zasilania dodatkowego. 

 

2.5.  Moc zapotrzebowana 

290. Do czego sprowadza się zwiększenie mocy zapotrzebowanej w związku ze zmianami zachodzą-
cymi w elektroenergetyce przemysłowej i budownictwie mieszkaniowym? 

Zachodzące od wielu lat zmiany wymagań w elektroenergetyce przemysłowej i budownictwie 
mieszkaniowym sprowadzają się głównie do znacznego zwiększenia zapotrzebowania na moc, 
związanego przede wszystkim ze zwiększeniem efektywności energetycznej odbiorników energii 
elektrycznej i unowocześnieniem technologii procesów przemysłowych. 

Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych formułowane są w aktach prawnych w sposób 
zbyt ogólny, bez istotnych ustaleń dla planowania instalacji elektrycznych, zwłaszcza w odniesieniu 
do budownictwa mieszkaniowego, warunkujących przyjęcie podstawowych założeń projektowych 
oraz niektórych szczegółowych wymagań technicznych ustalających wymagania budowy instalacji 
elektrycznych. Jednym z takich istotnych założeń jest przyjęcie mocy zapotrzebowanej dla miesz-
kań i budynków mieszkalnych, niezbędnej do określenia długotrwałej obciążalności instalacji. 

Projektowanie instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych i przemysłowych wymaga 
określenia mocy zapotrzebowanej i spodziewanej mocy szczytowej, zarówno w początkowym 
okresie użytkowania instalacji, jak i perspektywiczny wzrost poboru mocy. Obliczeniowe moce 
zapotrzebowane i szczytowe stanowią podstawę do doboru przekroju przewodów oraz rodzaju  
i wielkości zabezpieczeń. 

291.   Jak definiuje się moc zapotrzebowaną, moc szczytową i obliczeniową moc szczytową? 
Moc zapotrzebowaną, moc szczytową i obliczeniową moc szczytową definiuje się następująco: 
Moc zapotrzebowana - jest to umowna najwyższa wartość mocy pobieranej w określonej części 

instalacji elektrycznej budynku w warunkach obciążenia długotrwałego. Wartość mocy zapotrze-
bowanej ustala się najczęściej na podstawie mocy zainstalowanej (czyli sumy mocy odbiorników 
energii elektrycznej zainstalowanych w rozpatrywanej części instalacji), po przyjęciu określonych 
wartości współczynników jednoczesności włączania tych odbiorników. 

Moc szczytowa - jest to największe średnie obciążenie zmierzone lub obliczone w określonym 
przedziale czasu (np. w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca, roku). Najczęściej okres ten obejmuje jeden 
rok. Ustalona wartość mocy szczytowej stanowi podstawę doboru urządzeń elektroenergetycznych 
pod kątem nagrzewania prądem roboczym i decyduje o nastawach stosowanych zabezpieczeń, 

Obliczeniowa moc szczytowa - jest to moc zapotrzebowana dla wewnętrznej linii zasilającej lub 
całego budynku mieszkalnego, której wartość ustalona z pewnym bezwzględnie ustalonym praw-
dopodobieństwem w badanym okresie czasu (zwykle na poziomie 0,95) nie będzie przekroczona. 

Na etapie projektowania zwykle moc obliczeniową przyjmuje się jako równą mocy szczytowej 
i zakłada się określoną stałą wartość współczynnika mocy. 

Obliczeniową moc  szczytową ( ) można wyznaczyć z następujących zależności: 
a) obliczeniowego prądu szczytowego: 
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=
√3 ∙ cos

 

b) obliczeniowego współczynnika mocy: 

tg =  

c) obliczeniowej mocy szczytowej pozornej: 
= +  

292. Jak wyznacza się moc zapotrzebowaną dla budynków mieszkalnych? 
Moc zapotrzebowaną w budynku mieszkalnym ustala się na podstawie sumy mocy odbiorników 

energii elektrycznej, jakie mogą być zainstalowane w rozpatrywanej części instalacji elektrycznej 
(mocy zainstalowanej), z uwzględnieniem spodziewanego współczynnika jednoczesności pracy 
tych odbiorników (Tablica 8). 

Tablica 8. Moc zapotrzebowana w budynkach mieszkalnych 

Liczba 
mieszkań 

Zapotrzebowanie na moc wewnętrznej linii zasilającej, w kVA 
W budynku z elektrycznym 

podgrzewaniem wody użytko-
wanej w łazienkach 

W budynku bez elektrycznego 
podgrzewania wody w łazienkach 

W budynku  
z instalacją elektryczną moder-

nizowaną 
Wartość 
mocy Pzi 

Współczynnik 
jednoczesności 

Wartość 
mocy Pzi 

Współczynnik 
jednoczesności 

Wartość 
mocy Pzi 

Współczynnik 
jednoczesności 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

30 
44 
55 
64 
72 
80 
86 
91 
97 
102 

1 
0,733 
0,611 
0,533 
0,480 
0,444 
0,409 
0,379 
0,359 
0,337 

12,5 
22 
28 
33 
37 
41 
44 
47 
49 
51 

1 
0,880 
0,747 
0,660 
0,592 
0,547 
0,503 
0,470 
0,436 
0,408 

7 
13 
17 
20 
23 
25 
28 
30 
32 
34 

1 
0,929 
0,810 
0,714 
0,657 
0,595 
0,671 
0,536 
0,508 
0,486 

 
Elektryczne ogrzewacze wody, zwłaszcza przeznaczone do zaopatrzenia w ciepłą wodę natry-

sków i wanien kąpielowych, wymagają odrębnego potraktowania w planowaniu mocy zapotrzebo-
wanej ze względu na znaczną wartość swej mocy zainstalowanej, przeważnie od 18 do 27 kW.  

Moc zbiornikowych ogrzewaczy wody jest mniejsza i wynosi od 1,5 do 6 kW w zależności od 
wielkości zbiornika. 

293. Jaką moc zapotrzebowaną należy przyjmować dla pojedynczego mieszkania? 
Moc zapotrzebowaną dla pojedynczego mieszkania o podstawowym wyposażeniu w sprzęt elek-

trotechniczny (wartości minimalne), należy przyjmować: 
a) 30 kW - dla mieszkań nieposiadających zaopatrzenia w ciepłą wodę z sieci zewnętrznej, 
b) 12,5 kW - dla mieszkań zaopatrzonych w ciepłą wodę z sieci zewnętrznej, 
c) 7 kW - dla mieszkań w wariancie zubożonym, w przypadku instalacji modernizowanych, 

wyposażonych w instalację gazową. 
W przypadku, gdy w budynku brak jest instalacji siłowej, wówczas moc zapotrzebowana jedne-

go mieszkania powinna być wyznaczona z zależności: 
= + ∙  

gdzie: 
 - moc największego odbiornika zainstalowanego w mieszkaniu (np. pralka 2,5 kW); 

- liczba osób w mieszkaniu; 
 - moc zapotrzebowana przypadająca na jedną osobę (przyjmuje się k. 1 kW/osobę). 
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Określone wyżej zasady nie obejmują elektrycznego ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych.  
W przypadku, gdy ogrzewanie elektryczne pomieszczeń jest stosowane, wówczas moc zapotrze-

bowaną na ten cel należy dodatkowo uwzględnić. Ten wariant obliczania mocy zapotrzebowanej 
należy uznać za typowo oszczędnościowy. 

294. Jak wyznacza się moc zapotrzebowaną domu jednorodzinnego? 
Moc zapotrzebowana domu jednorodzinnego jest równa 12,5 lub 30 KW, za wyjątkiem sytuacji, 

gdy: 
a) zostały podane, przez właściciela lub inwestora, inne założenia dotyczące mocy zapotrze-

bowanej, 
b) dom jednorodzinny posiada dwie lub więcej kuchni użytkowanych niezależnie od siebie, al-

bo dwie lub więcej łazienek wyposażonych w natryski lub wanny kąpielowe z elektrycznym 
podgrzewaniem wody, w szczególności, gdy mieszkanie przeznaczone jest do wynajmu. Za-
leca się, aby w takiej sytuacji traktować dom jednorodzinny jako wielorodzinny z liczbą 
mieszkań ustaloną odpowiednio do liczby kuchni i łazienek. Ustalenia te powinny być 
uzgodnione z właścicielem lub inwestorem budynku. 
W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zwiększenie mocy zapotrzebowanej ponad 
wartości podane wyżej, na wniosek inwestora lub właściciela budynku. 

295. W jakich przypadkach dopuszcza się moc zapotrzebowaną na mieszkanie w tzw. wersji zubo-
żonej? 

Moc zapotrzebowaną 7 kW na mieszkanie w tzw. wersji zubożonej, dopuszcza się w przypadku 
instalacji modernizowanych, przede wszystkim w budynkach wyposażonych w instalację gazową 
pod warunkiem, że w przewidywanym okresie użytkowania instalacji nie planuje się instalowania 
kuchni elektrycznych lub elektrycznych przepływowych podgrzewaczy wody. 

Ustalenia te mogą być dokonane za zgodą lokatorów oraz uzgodnione z administratorem bu-
dynku. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek właścicieli/lokatorów części mieszkań danego 
budynku, moc zapotrzebowaną ich mieszkań należy przyjąć o wartości 12,5 lub 30 kW. 

296. Jak wyznacza się obliczeniową moc szczytową wewnętrznych linii zasilających lub budynków?  
Obliczeniowa moc szczytowa wewnętrznych linii zasilających lub budynków powinna być usta-

lana w oparciu o liczbę mieszkań zasilanych z danej wewnętrznej linii zasilającej lub  budynku, na 
podstawie danych zawartych w tablicy 9 lub obliczona z zależności: 

= ∙ ∙  
gdzie: 

 - współczynnik jednoczesności określony wg tablicy 9 dla n mieszkań; 
- moc określona dla pojedynczego mieszkania, odpowiednio 12,5 kW lub 30 kW. 

297. Jak oblicza się moc zapotrzebowaną wewnętrznej linii zasilającej budynek z liczbą (n) miesz-
kań?  

Moc zapotrzebowana wewnętrznej linii zasilającej budynek z liczbą (n) mieszkań oblicza się  
z zależności: 

= ∙ ∙ + +  
gdzie: 

 - jest mocą zapotrzebowaną przez odbiorniki administracyjne w budynku, uzgodnioną 
z inwestorem. Przy braku danych przyjmuje się  =  0,5  kW,  a   -  około 20 kW.   
Jeżeli budynek posiada więcej niż jedną windę należy uwzględnić odpowiedni współ-
czynnik jednoczesności. 
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298. Jak oblicza się moc zapotrzebowaną wewnętrznej linii zasilającej budynek z liczbą (n) miesz-
kań z ogrzewaniem elektrycznym?  

Moc zapotrzebowaną wewnętrznej linii zasilającej budynek z liczbą (n) mieszkań z ogrzewa-
niem elektrycznym oblicza się z zależności: 

= + ∙  

gdzie: 
 - moc zapotrzebowana wlz bez uwzględnienia ogrzewania elektrycznego, w kW;  
- współczynnik jednoczesności obciążenia ogrzewania w (n) mieszkaniach; 
 - moc zapotrzebowana na ogrzewanie przez i-te mieszkanie, w kW. 

Należy podkreślić, że dokładne określenie mocy zapotrzebowanej do celów ogrzewania po-
mieszczeń wymaga szczegółowych obliczeń, które należy wykonać wspólnie z konstruktorem bu-
dowlanym lub projektantem instalacji sanitarnych. W budynkach mieszkalnych, w których dominu-
jący udział stanowią odbiorniki grzejne, wartość współczynnika mocy cosφ ≈ 1. 

299. Jak wyznacza się obliczeniową moc szczytową grupy budynków? 
Obliczeniową moc szczytową grupy (n) budynków można w przybliżeniu wyznaczyć z empi-

rycznego wzoru: 

= 0,95 ∙ ∙  

gdzie  - jest mocą czynną zapotrzebowaną przez obwód zasilania przyłączy, w kW. 
 

300. Jak wyznacza się obliczeniową moc szczytową budynków użyteczności publicznej? 
Obliczeniową moc szczytową budynku użyteczności publicznej wyznacza się ze wzoru: 

= ∙  ( ∙ ) 

gdzie: 
 - współczynnik jednoczesności i- tej grupy odbiorników; 

 - moc zainstalowana i - tej grupy odbiorników, w kW; 
 - współczynnik wykorzystania mocy znamionowej urządzenia danej grupy odbiorników 

(dotyczy głównie silników). 
 

Przykładowe współczynniki jednoczesności ( )  charakterystycznych grup odbiorników w bu-
dynkach biurowych i szpitalnych podane są w tablicy 9. 

Tablica 9. Współczynniki jednoczesności 
 Współczynniki jednoczesności w budynkach biurowych i szpitalach  

 
Rodzaje odbiorników Budynki biu-

rowe Szpitale 
 

 Oświetlenie 0,95 0,7 - 0,9  

 Zasilanie z gniazd wtyczkowych 0,1 0,1 - 0,2  

 Urządzenia ogrzewania 1,0 0,9 - 1,0  

 Kuchnia 0,6 - 0,85 0,6 - 0,8  

 Windy 0,9 - 1,0 0,5 - 1,0  

 Inne 0,3 0,6 - 0,8  
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301. Jak wyznacza się obliczeniową moc szczytową budynku użyteczności publicznej metodą współ-
czynnika zapotrzebowania? 

Obliczeniowa moc szczytowa budynku użyteczności publicznej może być wyznaczona metodą 
współczynnika zapotrzebowania ze wzoru: 

=  

gdzie: 
 - współczynnik zapotrzebowania z tablicy 10; 

− suma mocy znamionowych wszystkich zainstalowanych odbiorników, w kW 

 
Tablica 10. Współczynniki zapotrzebowania mocy dla obiektów niemieszkalnych 

 Obiekt (pomieszczenie) Współczynniki   

 Szkoły, przedszkola 
Hotele, pensjonaty 
Lecznice, szpitale 
Supermarkety, centra handlowe 
Duże biura 
Małe biura 
Stolarnie 
Rzeźnie 
Piekarnie 
Pralnie 
Place budowy 
Tunele (oświetlenie) 

0,6 - 0,9 
0,4 – 0,7 
0,7 – 0,8 
0,7 – 0,9 
0,4 – 0,8 
0,5 – 0,7 
0,2 – 0,8 
0,5 – 0,8 
0,4 – 0,8 
0,5 – 0,9 
0,2 – 0,4 

1,0 

 

W metodzie współczynnika zapotrzebowania obciążenie szczytowe nie zależy w sposób jedno-
znaczny od liczby zainstalowanych odbiorników. Wynika ono z różnych wartości współczynnika 
zapotrzebowania  dla takich samych obiektów, przy czym wartości mniejsze należy przyjmować 
dla dużych obiektów, o większym i bardziej różnorodnym wyposażeniu. 

W obiektach nieprzemysłowych (szkoły, szpitale, teatry, biura, hotele, itp.), w których dominują 
odbiorniki oświetleniowe oraz urządzenia grzejne, można przyjmować wartość współczynnika 
mocy cosφ ≈ 1, jeżeli inne względy nie uzasadniają przyjęcia mniejszej wartości. 

302. Jak oblicza się moc zapotrzebowaną złącza w budynkach niemieszkalnych? 
Moc zapotrzebowaną złącza w budynkach niemieszkalnych można obliczyć jako sumę obciążeń 

przewidzianych dla odbiorników w pomieszczeniach administracyjnych, handlowych, usługowych 
i innych zasilanych z tego złącza. 

W przypadku braku danych szczegółowych można przyjmować szacunkowe moce jednostkowe: 
1) Budynki biurowe: 

- 40 VA/m  – oświetlenie, 
- 30 VA/m   – odbiorniki siłowe, lecz bez urządzeń klimatyzacyjnych, 
- 60 VA/m   – odbiorniki siłowe z uwzględnieniem urządzeń klimatyzacyjnych; 

2) Domy i obiekty handlowe: 
- 150 VA/m   – powierzchni użytkowej; 

3) Hotele: 
- 60 VA/m  lub 
- 3 kVA/1– pokój hotelowy; 

4 Szpitale: 
- 2 kVA/1– łóżko szpitalne. 

Przedstawione wyżej dane mogą służyć do szacunkowej oceny mocy zapotrzebowanej na po-
czątkowym etapie projektowania (koncepcji projektowej). 
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303. Jak ustala się moc szczytową bierną budynku użyteczności publicznej? 
Moc szczytową bierną budynku użyteczności publicznej ustala się na podstawie danych katalo-

gowych producentów urządzeń planowanych do zainstalowania w budynku z zależności: 
= tg ∙  

= ∙  

gdzie: 
tg  - zastępczy współczynnik mocy i - tego odbiornika; 

 - moc czynna i - tego odbiornika, w kW;  
 - moc bierna i - tego odbiornika, w kvar; 
 -współczynnik zapotrzebowania dla budynku. 

Na podstawie obliczonej wartości mocy zapotrzebowanej czynnej i biernej można wyznaczyć za-
stępczy współczynnik mocy tgφ ze wzoru: 

tg =  

Jeżeli obliczony współczynnik  jest większy od wartości tg , określonej w umowie przy-
łączeniowej (jeżeli nie został określony, to jego wartość wynosi 0,4) lub posiada wartość mniejszą 
od zera, wówczas należy zastosować odpowiednią kompensację mocy biernej. 

304. Od czego zależy moc zapotrzebowana w zakładzie przemysłowym?  
Moc zapotrzebowana w zakładzie przemysłowym zależy głównie od: 

- rodzaju produkcji, 
- stosowanych technologii, 
- przewidywanego obciążenia szczytowego w ciągu roku, 
- rodzaju produkowanych wyrobów, 
- rodzaj parku maszynowego i stopień jego dostosowania do technologii. 

305. Jakie stosuje się metody obliczania mocy zapotrzebowanej przez zakład przemysłowy?  
      Stosuje się następujące metody obliczania mocy zapotrzebowanej przez zakład przemysłowy: 

1) Metody uproszczone, 
2) Metody uniwersalne: 

a) Metoda wskaźnika zapotrzebowania mocy kz; 
b) Moc zapotrzebowana grupy odbiorników; 
c) Moc zapotrzebowana oddziału (rozdzielnicy oddziałowej); 

3) Moc zapotrzebowana całego zakładu; 
4) Metoda dwuczłonowa. 

306. Jak oblicza się moc zapotrzebowaną przez zakład przemysłowy metodami uproszczonymi?  
Metody uproszczone: 

- nie uzależniają stosunku obliczeniowej mocy szczytowej do mocy zainstalowanej (mocy 
znamionowej) od liczby odbiorników, 

- mogą być stosowane jedynie wówczas, gdy obciążenie w ciągu rozpatrywanego okresu jest 
praktycznie stałe, 

- grupy odbiorników pracujących w sposób ciągły z niezmiennym obciążeniem lub bardzo licz-
ne grupy odbiorników o dowolnych charakterystykach obciążenia (np. pompy, wentylatory o 
ruchu ciągłym). 

 
Do metod uproszczonych zalicza się: 

a) Metodę mocy jednostkowej, 
b) Metodę jednostkowego zużycia energii elektrycznej.  
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Metoda mocy jednostkowej (średniówek powierzchniowych) - znajduje zastosowanie dla zakła-
dów (oddziałów) o zamkniętym i ustalonym cyklu procesu technologicznego oraz jednorodnej 
i równomiernej produkcji. 

Moc zapotrzebowaną zakładu można wyznaczyć uwzględniając wskaźnik  powierzchniowego 
zapotrzebowania na moc [W/m ] oraz powierzchnię S (w m ), ze wzoru: 

= ∙  
Moc zapotrzebowaną zakładu  można również wyznaczyć uwzględniając roczne zużycie ener-

gii  oraz roczny czas użytkowania mocy szczytowej TS; ze wzoru: 

=  

przy czym: = ∙  
        gdzie:  - jednostkowe zużycie energii,  - wielkość produkcji zakładu. 

307. Jakie są najczęściej stosowane metody uniwersalne do obliczania mocy zapotrzebowanych 
przez zakład przemysłowy?  

Metody uniwersalne obliczania mocy zapotrzebowanej: 
a) oparte są na podstawach teoretycznych z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i staty-

styki matematycznej; 
b) uzależniają stosunek mocy szczytowej do mocy zainstalowanej od liczby odbiorników i cha-

rakteru zróżnicowania ich mocy znamionowych; 
c) służą do wyznaczania przewidywanych obciążeń powodowanych przez zbiory złożone 

z dowolnej liczby odbiorników, których charakterystyki obciążenia muszą być niezależne. 
 

Do najczęściej stosowanych metod uniwersalnych zalicza się metody: 
a) wskaźnika zapotrzebowania mocy kz, która umożliwia wyznaczanie mocy szczytowych ca-

łych zakładów, poszczególnych oddziałów, stacji transformatorowych czy poszczególnych 
rozdzielni zasilających grupy odbiorników o określonym przeznaczeniu i programie pracy, 

- metoda jest prosta w obliczeniach i ma zastosowanie przy ustalaniu koncepcji zasilania 
i założeń projektowych, 

- poprawne wyniki uzyskuje się przy liczbie odbiorników równej co najmniej około 50, 
w przeciwnym razie nie powinno się jej stosować, 

b) dwuczłonową (Liwszyca); 
c) zastępczej liczby odbiorników nz; 
d) statystyczną. 

308. Jak oblicza się moc zapotrzebowaną grupy odbiorników?  
Moc zapotrzebowana grupy odbiorników oblicza się ze wzoru: 

=  

gdzie: 
 -wskaźnik zapotrzebowania mocy grupy (n) odbiorników; 
 - moc znamionowa i - tego odbiornika w grupie. 

= ∙ tg  
gdzie:  

tg  - zastępczy współczynnik mocy grupy odbiorników przy obciążeniu szczytowym. 
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309. Jak oblicza się moc zapotrzebowaną oddziału (rozdzielnicy oddziałowej)?  
Moc zapotrzebowaną oddziału (rozdzielnicy oddziałowej) oblicza się z zależności: 

=  

=  

gdzie: 
 - moc zapotrzebowana czynna i - tej grupy odbiorników, w W; 
 - moc zapotrzebowana bierna i - tej grupy odbiorników, w var;  

 - ilość grup charakterystycznych odbiorników zasilanych z rozdzielnicy oddziałowej. 

310. Jak oblicza się moc zapotrzebowaną całego zakładu przemysłowego?  
Moc zapotrzebowaną całego zakładu przemysłowego oblicza się z zależności: 

=  

=  

gdzie: 
 - współczynnik jednoczesności obciążenia mocy czynnej; 
 - współczynnik jednoczesności obciążenia mocy biernej; 

 - moc zapotrzebowana czynna i - tej stacji oddziałowej, w W; 
i - moc zapotrzebowana bierna i - tej stacji oddziałowej, w var; 

 - ilość stacji oddziałowych w zakładzie. 

311. Jak oblicza się moc zapotrzebowaną przez zakład przemysłowy metodą dwuczłonową?  
Metoda dwuczłonowa (Liwszyca) jest szczególnie przydatna do obliczania obciążenia stacji 

transformatorowych i linii zasilających grupy odbiorników (np. silników) poszczególnych oddzia-
łów w zakładach metalowych, dla których opracowano dostatecznie dokładne wartości współczyn-
ników. 

Moc zapotrzebowana podzielona jest na dwie składowe: 
- ciągłą, uwzględniającą moc średnią, pobieraną przez wszystkie odbiorniki, 
- rozruchową, pobieraną przez odbiorniki o największej mocy znamionowej podczas rozruchu. 

Moc zapotrzebowaną grupy odbiorników oblicza się z zależności: 

= +  

gdzie:  
 – moce znamionowe urządzeń w grupie, w W; 

 – moce znamionowe (m) urządzeń o najwyższej mocy w grupie, w W; 
, – współczynniki członu ciągłego i rozruchowego; 
 – ilość urządzeń w grupie; 
 – liczba silników o największych mocach znamionowych. 

Jeżeli  <  to należy przyjąć  = . 
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312. Jak oblicza się moc zapotrzebowaną przez oświetlenie elektryczne?  
Obliczenie mocy zapotrzebowanej przez oświetlenie elektryczne dotychczas polegało głównie 

na metodach: punktowej, sprawności, strumienia jednostkowego lub masy jednostkowej itp.  
Na podstawie dobranej mocy oprawy oświetleniowej moc zapotrzebowaną przez oświetlenie 

uliczne (Pośw) można obliczyć ze wzoru:  

ś =  

gdzie: 
 - moc czynna pojedynczej i-tej oprawy, w kW. 

Moc bierną zapotrzebowaną przez instalację oświetlenia ulicznego ( ś ) można ustalić z zależ-
ności:  

ś = ś ∙ tg ś  
gdzie: 

ś  - moc czynna zapotrzebowana przez instalację oświetlenia ulicznego, w kW; 
tg ś  - współczynnik mocy dla grupy opraw. 

 
313. Jak oblicza się zapotrzebowanie na moc  stacji transformatorowej? 
     Zapotrzebowanie na moc stacji transformatorowej, z której będą zasilane budynki użyteczności 
publicznej, budynki komunalne oraz oświetlenie uliczne, należy ustalić sumując poszczególne moce 
czynne i bierne, np.: 

 
gdzie: 
S – moc pozorna, w kVA, 
PZu – moc czynna zapotrzebowana przez budynek użyteczności publicznej, w kW; 
QZu – moc bierna zapotrzebowana przez budynek użyteczności publicznej, w kvar; 
Pz – moc czynna zapotrzebowana przez budynki mieszkalne, w kW; 
Pośw – moc czynna zapotrzebowana przez instalację oświetlenia elektrycznego, w kW; 
Qośw – moc bierna zapotrzebowana przez instalację oświetlenia ulicznego, w kvar. 
 

2.6. Dobór i układanie przewodów i kabli  

314. Co w szczególności należy uwzględnić w celu ustalenia właściwości instalacji, doborze metod 
ochrony oraz sposobu montażu instalacji elektrycznej i wyposażenia?  

Zgodnie z normą PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 1: Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje – w celu ustalenia właściwości instalacji 
przy doborze metod ochrony oraz przy doborze i montażu wyposażenia należy w szczególności 
uwzględnić: 

- przeznaczenie danej instalacji, jej ogólną strukturę i sposób zasilania, 
- przewidywane wpływy zewnętrzne na jakie dana instalacja może być narażona, 
- kompatybilność wyposażenia instalacji, 
- łatwość dostępu, konserwacji i kontroli  instalacji. 
Wymienione wyżej właściwości oraz podstawowe zasady doboru i montażu instalacji dotyczą 

w szczególności: przewodów i kabli, ich głowic i/lub muf, konstrukcji wsporczych oraz uchwytów, 
obudów oraz metod ochrony przed pływami zewnętrznymi. 

W przypadku doboru innych typów instalacji, np. instalacji telekomunikacyjnych lub elektro-
nicznych systemów domowych i budowlanych, powinny być brane pod uwagę wymagania określo-
ne przez właściwe przepisy i normy przedmiotowe. 
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315. Jakie warunki montażu i użytkowania należy uwzględnić przy doborze przewodów i kabli? 
Przewody i kable powinny być tak dobrane, aby podczas wieloletniego użytkowania nie wystę-

powało ich przedwczesne zużycie i uszkodzenia powodowane szkodliwym oddziaływaniem czyn-
ników zewnętrznych. 

W warunkach normalnej pracy przyrost temperatury przewodów nie powinien przekraczać 
wartości dopuszczalnych długotrwale. Powinna też być zapewniona odbiorcom odpowiednia jakość 
energii elektrycznej określona głównie brakiem przerw w zasilaniu, odchyleniami napięcia od war-
tości znamionowej i zawartością wyższych harmonicznych. 

Przy doborze przewodów i kabli, wg PN-HD 60364-5-52:2011, należy uwzględnić następujące 
warunki montażu i użytkowania: 

- rodzaj instalacji, 
- rodzaj pomieszczenia dla instalacji wnętrzowej, 
- sposób montażu, ułożenia przewodów, 
- przekroje żył przewodów i kabli, 
- zagrożenia pożarowe, 
- wpływy czynników zewnętrznych, 
- napięcie znamionowe,  
- dopuszczalne spadki napięć, 
- układ połączeń sieci względem ziemi, 
- wartości prądów zwarciowych,  
- spodziewane narażenia mechaniczne. 

Sposób ułożenia przewodów w instalacji i rodzaj przewodów musi być dostosowany do charak-
teru budynku i przeznaczenia pomieszczeń oraz rodzaju instalacji i sposobu montażu. 

316. Co należy uwzględnić przy doborze metody instalowania oprzewodowania odpowiednio dla 
typów przewodów lub kabli?  

Przy dobrze metody instalowania oprzewodowania odpowiednio dla typów przewodów lub ka-
bli należy uwzględnić:  

a) Maksymalną temperaturę roboczą dla różnych rodzajów izolacji oraz przewidywane wpły-
wy zewnętrzne; 

b) Miejsce instalowania oprzewodowania zgodnie z HD 60364-5-52,, w odniesieniu do rodzaju 
przewodów lub kabli; 

c) Inne metody instalacji przewodów, kabli oraz szyn zbiorczych, pod warunkiem spełnienia 
wymagań normy HD 60364-5-52. 

Wymaga się, aby układy szynowe i przewody szynowe były dobierane i instalowane zgodnie 
z instrukcją producenta, po uwzględnieniu wpływów zewnętrznych. 

Ze względu na zjawiska elektromagnetyczne występujące w obwodach prądu przemiennego, za-
chodzi potrzeba zapobiegania prądom wirowym. W takich przypadkach przewody instalowane w 
obudowach ferromagnetycznych powinny być rozmieszczone tak, aby przewody danego obwodu 
łącznie z przewodem ochronnym, były umieszczone w tej samej obudowie. Miejsca wprowadzenia 
przewodów do obudowy powinny być otoczone materiałem ferromagnetycznym. 

317. Jakie dopuszcza się warunki układania obwodów i rozmieszczania żył przewodów w obwodach 
instalacji elektrycznej?  
      Dopuszcza się układanie kilku obwodów instalacji elektrycznej: 

- w tej samej rurze, 
- w wydzielonej przestrzeni listwy instalacyjnej lub  
- w tym samym kablu pod warunkiem, że wszystkie przewody posiadają izolację przewidzianą 

dla najwyższego zastosowanego w tych obwodach napięcia znamionowego. 
Nie należy jednak rozmieszczać przewodów należących do pojedynczego obwodu w różnych ka-

blach lub przewodach wielożyłowych, rurach instalacyjnych, listwach instalacyjnych (z wyjątkiem 
sytuacji, gdy kilka kabli wielożyłowych, tworzących jeden obwód, jest ułożonych równolegle). Jeżeli 
kable wielożyłowe są ułożone równolegle, to każdy kabel powinien zawierać jedną żyłę każdej fazy 
i żyłę neutralną, jeśli występuje. 
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Zabrania się stosować wspólnego przewodu neutralnego dla kilku głównych obwodów. 
W przypadkach, gdy kilka obwodów posiada połączenia w jednej puszce rozgałęźnej, to zaciski 

każdego z tych obwodów powinny być od siebie oddzielone przekładkami izolacyjnymi. 

318. Do zasilania jakich urządzeń mogą być stosowane elastyczne kable i przewody sznurowe? 
Według normy PN-HD 60364-5-52:2011 elastyczne kable i przewody sznurowe mogą być sto-

sowane do zasilania: 
a) Urządzeń ruchomych, z wyjątkiem urządzeń zasilanych przez styk z szyną, 
b) Urządzeń stacjonarnych, przeznaczonych do czasowego przemieszczenia, np. w celu kon-

serwacji. 
Do ochrony elastycznych przewodów można stosować elastyczne systemy rur instalacyjnych. 

Instalowane na stałe izolowane przewody (bez powłoki), powinny być ułożone w rurach lub li-
stwach instalacyjnych (z wyjątkiem przewodu ochronnego wg HD 60364-5-54). 

319. Jak powinny być dobrane i zainstalowane przewody i kable, aby były skutecznie zabezpieczone 
przed wpływami zewnętrznymi? 

Właściwy dobór przewodów i kabli zależy w głównej mierze od wcześniejszego rozpoznania 
warunków środowiskowych w jakich instalacja będzie użytkowana. Jeżeli będą to warunki, np. 
o wysokiej wilgotności, to przewody i kablr powinny być tak dobrane i zainstalowane, aby były 
skutecznie zabezpieczone przed wpływami zewnętrznymi. Ogólnie oprzewodowanie użytkowane 
w takich warunkach powinno posiadać odpowiedni dla danej lokalizacji stopień ochrony IP unie-
możliwiający przedostawanie się obcych ciał stałych. 

W obszarach, w których obecność wody, substancji żrących lub zanieczyszczających może do-
prowadzić do korozji lub pogorszenie właściwości oprzewodowania, należy zapewnić odpowiednio 
skuteczną ochronę lub wykonać z materiału odpornego na działanie występujących substancji. 

320. Co należy również uwzględnić przy doborze metody instalacji oprzewodowania, dla zapewnie-
nia ochrony przed innymi spodziewanymi wpływami zewnętrznymi? 

Przy doborze metody instalacji oprzewodowania, dla zapewnienia ochrony przed innymi spo-
dziewanymi wpływami zewnętrznymi, należy również uwzględnić: 

 1) Naprężenia mechaniczne – mogą wystąpić podczas montażu i w czasie konserwacji oprzewo-
dowania, powodowane przez udary, penetrację i ściskanie. Jeżeli oprzewodowanie zostało 
właściwie dobrane i zamontowane, nie powinny one powodować uszkodzeń powłok izolacji 
przewodów i kabli. Ochronę przed naprężeniami mechanicznymi powinny zapewnić: wła-
ściwości mechaniczne oprzewodowania, dobór miejsca, ochrona mechaniczna ogólna lub 
miejscowa, zastosowanie odpowiednich systemów listew instalacyjnych; 

 2) Wibracje – mogą wystąpić w każdym oprzewodowaniu podpartym lub zamontowanym na 
stałe do urządzeń poddawanych wibracjom średnim lub silnym. W takich przypadkach 
oprzewodowanie należy dostosować do występujących warunków. Odbiorniki energii elek-
trycznej zawieszane w instalacjach stałych, np. lampy oświetleniowe, należy przyłączyć do 
zasilania za pomocą przewodów z żyłami giętkimi;  

 3) Promieniowane słoneczne i promieniowanie ultrafioletowe – jeżeli oprzewodowanie może 
być narażone na promieniowanie słoneczne oraz promieniowanie ultrafioletowe, to powin-
no być ono odpowiednio dobrane i wykonane lub osłonięte. W przypadku urządzeń podda-
wanych promieniowaniu jonizującemu, może być wymagane podjęcie specjalnych środków 
ostrożności. 

321. Ustalenie i sprawdzenie jakich parametrów wiąże się  wyznaczaniem przekroju przewodu? 
Wyznaczenie przekroju przewodu wiąże się przede wszystkim z ustaleniem jego obciążalności 

prądowej długotrwałej, a następnie ze sprawdzeniem, czy dobrane przekroje są wystarczające ze 
względu na: 

- dopuszczalny spadek napięcia, 
- cieplne działanie prądów przeciążeniowych i zwarciowych, 
- wytrzymałość mechaniczną,  
- skuteczność ochrony przeciwporażeniowej.  
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Odpowiednią wartość obciążalności prądowej długotrwałej można ustalić na podstawie wymagań 
podanych w normie HD 60364-5-52:2011, w celu zapewnienia odpowiedniej trwałości żył i izolacji 
poddanych działaniu cieplnemu długotrwale płynącego prądu, w warunkach normalnej eksploata-
cji lub określić na podstawie badań lub obliczeń według uznanych i obowiązujących metod. 

Przy określaniu obciążalności prądowej długotrwałej należy brać także pod uwagę charaktery-
styki obciążenia oraz w przypadku kabli ułożonych w ziemi, efektywną rezystancję cieplną gruntu. 

322. Jakiego rodzaju kabli i przewodów dotyczą wymagania normy HD 60364-5-52?  
Zawarte w normie HD 60364-5-52 wymagania dotyczą przewodów nieopancerzonych kabli i 

przewodów izolowanych o napięciu nominalnym nie wyższym niż 1 kV prądu przemiennego lub 
1,5 kV prądu stałego oraz kabli opancerzonych wielożyłowych (nie mają jednak zastosowania do 
opancerzonych kabli jednożyłowych).  

W przypadku stosowania opancerzonych kabli jednożyłowych lub przewodów ułożonych w po-
jedynczych metalowych osłonach, w celu odpowiedniego zmniejszenia ich obciążalności prądowej, 
można również stosować wymagania określone dla kabli wielożyłowych (obciążalność prądowa 
długotrwała izolowanych przewodów jest taka sama jak kabli jednożyłowych). 

323. Co zalicza się do głównych przyczyn nagrzewania się przewodów w skutek przepływu prądu 
elektrycznego? 

Moc ( ) wydzielona na przewodzie jest wprost proporcjonalna do kwadratu natężenia przepły-
wającego prądu ( ), rezystancji ( ) żyły o przekroju (( ), konduktywności ( ) i długości ( ) i  wy-
nosi: 

= ∙ =
∙

 

Przepływający przez żyły przewodów i kabli prad powoduje wydzielanie się ciepła i wzrost 
temperatury, a w efekcie nagrzewanie izolacji, ekranu, pancerza oraz podłoża, tynku, gruntu, oto-
czenia, w których zostały ułożone. 

W zależności od sposobu ich ułożenia, wydzielające się ciepło może być rozpraszane jednocześnie 
przez: konwekcję (odbieranie i unoszenie), przewodnictwo lub promieniowanie.  

Do głównych przyczyn nagrzewania się przewodów wskutek przepływu prądu elektrycznego 
zalicza się: 

- straty spowodowane przepływem prądu przez przewód o określonej rezystancji (wynikające 
z prawa Joule'a), 

- straty wynikające z własności izolacji w zmiennym polu elektrycznym, które są przyczyną 
występowania prądów upływów do ziemi,  

- straty wynikające z histerezy magnetycznej i prądów wirowych w obwodach magnetycznych 
urządzeń oraz w metalowych częściach aparatury instalacji elektrycznych, a także 

- wpływy zewnętrzne. 
324. Jakie maksymalne temperatury robocze (graniczne) zostały ustalone dla różnych izolacji? 
      Maksymalne temperatury robocze (graniczne), ustalone w PN-HD 60364-5-52 dla różnych izo-
lacji, są następujące: 

a) Polichlorek winylu (PVC)- żyła 70 C; 
b) Polietylen sieciowany (XLPE) oraz guma etylenowo-propylenowa - żyła 90 C; 
c) Mineralna (PVC osłonięta lub nieosłonięta, narażona na dotyk) - powłoka 70 C; 
d) Mineralna (nieosłonięta, nienarażona na dotyk i niestykająca się z materiałami zapalnymi) - 

powłoka 105 C. 
325. Dla jakich obliczeniowych temperatur otoczenia zostały ustalone obciążalności prądowe długo-
trwałe przewodów i kabli? 

Temperatura otoczenia, jest to najwyższa temperatura powietrza występująca w ośrodku ota-
czającym użytkowane urządzenia i instalacje elektryczne. 

Obliczeniowa temperatura otoczenia, jest to najwyższa temperatura powietrza otaczającego 
użytkowane urządzenia i instalacje elektryczne, którą należy ustalić (drogą pomiarów, obliczeń), po 
uwzględnieniu warunków występujących w danej strefie klimatycznej. 
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Obciążalności prądowe długotrwałe zawarte w normie HD 60364-5-52, podane zostały dla na-
stępujących obliczeniowych temperatur otoczenia: 

- dla izolowanych przewodów i kabli w powietrzu, niezależnie od sposobu ułożenia - 30 C, 
- dla kabli ułożonych bezpośrednio w gruncie lub w osłonach w ziemi - 20 C. 
Według tej normy, gdy temperatura otoczenia w miejscu przewidywanego ułożenia izolowanych 

żył lub przewodów różni się od obliczeniowej temperatury otoczenia, należy wówczas stosować 
określone w normie współczynniki poprawkowe do podanych w normie wartości obciążalności 
prądowych długotrwałych.  
326. Jak ustala się rezystywność cieplną gruntu w odniesieniu do obciążalności prądowej długo-
trwałej kabli ułożonych w ziemi oraz w zależności od składu gruntu? 
      Podana w normie HD 60364-5-52:2011 obciążalność prądowa długotrwała kabli ułożonych w 
ziemi (wewnątrz lub wokół obiektów budowlanych) odnosi się do rezystywności cieplnej gruntu, 
która wynosi 2,5 K·m/W, przyjmowaną za konieczną w przypadku, gdy nie jest znany rodzaj gruntu. 

Jeżeli w określonym miejscu stwierdzono, że rzeczywisty opór cieplny gruntu jest większy, to na-
leży albo odpowiednio zmniejszyć długotrwałą obciążalność prądową kabli, albo zastąpić grunt - 
znajdujący się wokół nich - bardziej odpowiednim materiałem. Decydująca jest w tym przypadku 
gęstość i zawartość wody w gruncie,  powodująca, że w zależności od zawilgocenia rezystancja ciepl-
na tego samego gruntu może się zmieniać wielokrotnie. 

Jeżeli na drodze pomiarów możliwe jest ustalenie dokładniejszych wartości rezystywności 
cieplnej gruntu, to wartości obciążalności prądowej długotrwałej można wyznaczyć metodami obli-
czeniowymi lub na podstawie danych producenta kabla. Dokładne określenie rezystancji cieplnej 
gruntu wymaga znajomości rodzaju gruntu oraz zawartości w nim wody. 

Do podanych w normie wielkości należy wprowadzić odpowiednie współczynniki korekcyjne 
uwzględniające; rezystywność cieplną gruntu, temperaturę oraz uwzględniający wiązkę kabli uło-
żonych w ziemi. 

327. Jakie  powinny być dopuszczalne spadki napięcia w instalacjach odbiorczych o napięciu do1 kV? 
Odbiorniki energii elektrycznej pracują poprawnie przy zasilaniu ich napięciem o wartości zbli-

żonej do znamionowej. Wymagane jest niekiedy zastosowanie przewodów o przekroju żył więk-
szym niż wynika to z warunku obciążalności prądowej długotrwałej, aby odchylenia napięcia 
w poszczególnych fragmentach sieci i instalacji nie przekraczały wartości granicznych dopuszczal-
nych. 

Zgodnie z normą HD 60364-5-52:2011 spadek napięcia w instalacjach odbiorczych o napięciu do 
1 kV, pomiędzy złączem a dowolnym punktem odbiorczym nie powinien być, w odniesieniu do war-
tości nominalnego napięcia instalacji, większy niż: 
1) Dla instalacji niskiego napięcia zasilanej bezpośrednio z publicznej sieci rozdzielczej niskiego 

napięcia (typu A): 
- oświetlenie- 3%, 
- inne odbiorniki - 5%; 

2) Dla instalacji niskiego napięcia zasilanej z własnego źródła zasilaniaa) (typu B): 
- oświetlenie- 6%, 
- inne odbiorniki - 8%. 

a) zaleca się, aby spadek napięcia w obwodach końcowych nie przekraczał wartości podanych 
dla instalacji typu A. 

Spadek napięcia w wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) dłuższej niż 100 m można zwiększyć 
o 0,005% na każdy metr oprzewodowania, przy czym maksymalny dopuszczalny wzrost spadku 
napięcia nie może przekroczyć 0,5%. 

Większe wartości spadku napięcia mogą być przyjęte: 
- dla silników elektrycznych w czasie rozruchu, 
- dla innych odbiorników z dużym prądem rozruchowym,  

pod warunkiem, że w obu przypadkach zmiany napięcia pozostają w granicach dopuszczalnych. 
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328. Jak oblicza się spadek napięcia w instalacjach elektrycznych? 
Według PN-HD 60364-5-52:2011 spadek napięcia w instalacjach elektrycznych należy obliczyć 
ze wzoru: 

= cos +  sin  
gdzie: 

 - spadek napięcia, w V; 
 - współczynnik równy 1 dla obwodów trójfazowych i równy 2 dla obwodów jednofazo-

wych; 
 - rezystywność żyły w normalnych warunkach pracy oraz dopuszczalnej temperaturze pra-

cy przewodu, tzn. 1,25 - krotności rezystywności żyły w temperaturze 20  lub 0,0225 Ω 
mm /m dla aluminium; 

- długość oprzewodowania w metrach; 
 - przekrój poprzeczny żyły, w mm ; 

cosφ -  współczynnik  mocy,  w  przypadku  braku  precyzyjnych  danych  można  przyjąć,  że  
współczynnik mocy jest równy 0,8 (sin  = 0,6); 

 - reaktancja na jednostkę długości oprzewodowania, w przypadku braku danych można 
przyjąć 0,08 mΩ/m; 

  - projektowany prąd obciążenia, w A. 
Względny spadek napięcia w procentach jest równy:  

∆ = 100  
gdzie: 

 - napięcie pomiędzy przewodem liniowym a neutralnym, w V. 
Nie wymaga się spełnienia warunku dopuszczalnego spadku napięcia dla odbiorników w obwo-

dach bardzo niskiego napięcia SELF i PELV, innych niż oświetleniowych (np. obwodów dzwonko-
wych, sterowania, otwierania drzwi itp.), pod warunkiem, że urządzenia te są sprawne i zapewniają 
prawidłowe działanie. 
329. Jaki powinien być, dopuszczalny przekrój żył przewodów i kabli w obwodach prądu przemien-
nego i prądu stałego ze względu na wytrzymałość mechaniczną? 

Ze względu na wytrzymałość mechaniczną dopuszczalny przekrój żył przewodów i kabli w ob-
wodach prądu przemiennego i prądu stałego nie powinien być mniejszy niż: 

1. W instalacjach stałych 
  1) Kable i przewody izolowane:   

a) Obwody siłowe i oświetleniowe: 1,5 mm  Cu, 10 mm  Al - zgodnie z IEC 60228. 
b) Obwody sygnalizacyjne i sterownicze: 0,5 mm  Cu, (do urządzeń elektronicznych do-

puszcza się zastosowanie przekroju 0,1 mm ); 
  2) Przewody gołe: 

a) Obwody siłowe – 10 mm  Cu, 16 mm  Al, 
b) Obwody sygnalizacyjne i sterownicze - 4 mm  Cu. 

2. W połączeniach przewodami lub kablami giętkimi 
a) do specjalnego zastosowania - miedź - zgodnie z odpowiednią IEC; 
b) do innego zastosowania - 0,75 mm  Cu (dot. przewodów wielożyłowych giętkich, za-

wierających 7 lub więcej żył);  
c) obwody bardzo niskiego napięcia do specjalnego zastosowania – 0,75 mm  Cu. 

3. Przewodu neutralnego - powinien być co najmniej taki sam jak przekrój żył  przewodów li-
niowych w obwodach: 
1) Jednofazowych dwuprzewodowych, niezależnie od przekroju tych przewodów; 
2) Wielofazowych, w których przekrój przewodów liniowych jest równy 16 mm2 lub mniej-
szy dla miedzi lub 25 mm  Al; 
3) Trójfazowych, w których występuje trzecia harmoniczna oraz jej nieparzyste wielokrot-
ności oraz współczynnik THD mieści się między 15% a 33% (np. w obwodach zasilania wy-
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ładowczych źródeł światła). W przypadku, gdy trzecia harmoniczna i jej nieparzyste wielo-
krotności stanowią ponad 33%współczynnika THD, zachodzi wówczas konieczność zwięk-
szenie przekroju żyły neutralnej.  
      W kablach wielożyłowych, w których przekrój żył przewodów liniowych jest równy 
przekrojowi żyły przewodu neutralnego, przekrój żył należy dostosować do wartości prądu 
obciążenia wynoszącego 1,45  prądu obciążenia w żyle liniowej.  
      Przekroje żył wyznacza się: 

- dla przewodu liniowego: na podstawie prądu obciążenia , 
- dla przewodu neutralnego na podstawie prądu równego 1,45  prądu obciążenia  

przewodu liniowego. 
330. Na jakie napięcia i przekroje znamionowe budowane są obecnie przewody i kable elektryczne? 
      Przewody i kable elektryczne budowane są obecnie na napięcia znamionowe / ,  
np. 300/300, 300/500, 450/750 oraz 600/1000, przy których mogą trwale pracować bez uszko-
dzeń izolacji,  

przy czym: 
- dopuszczalna wartość skuteczna napięcia pomiędzy żyłą a ziemią lub ekranem; 

 - dopuszczalna wartość skuteczna napięcia między poszczególnymi żyłami. 
 

Przewody o specjalnym przeznaczeniu mogą być wykonywane na inne napięcia znamionowe. 
Normy polskie i międzynarodowe określają następujące znamionowe przekroje żył przewodów 

i kabli: 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 625; 800 
i 1000 mm . 

331. Jaki jest ogólny pdział przewodów i kabli elektroenergetycznych na grupy zasadnicze i grupy 
wyrobów oraz ze względu na kształt, budowę i konduktywność żyły? 

Ogólny podział przewodów i kabli elektroenergetycznych na grupy zasadnicze i grupy wyrobów 
oraz ze względu na kształt, budowę i konduktywność żyły, przedstawia tablica 11. 

 
Tablica 11. Ogólny podział przewodów i kabli elektroenergetycznych  

Element oznaczenia Opis 
Grupy zasadnicze - kable i przewody elektroenergetyczne 

- kable i przewody telekomunikacyjne 
- kable i przewody specjalne 
- kable światłowodowe 
- przewody nawojowe 

Grupy wyrobów - przewody nieizolowane (gołe) oraz izolowane do linii  
  napowietrznych 
- przewody izolowane do układania na stałe 
- przewody izolowane do odbiorników ruchomych i przenośnych 
- kable elektroenergetyczne 
- kable sygnalizacyjne 
- przewody nawojowe 
- przewody specjalne 

Kształt żyły - okrągłe, o przekroju kołowym 
- sektorowe, o przekroju w kształcie wycinka koła 

Budowa żyły - jednodrutowe, składające się z jednego drutu 
- wielodrutowe, wykonane przez skręcenie określonej liczby dru-
tów 

Konduktywność żyły - przewód z miedzi – nie mniejsza niż 58 m/Ω mm2 
- przewód z aluminium – nie mniejsza niż 35 m/Ω mm2 
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332. Jak oznacza się poszczególne rodzaje przewodów i kabli elektroenergetycznych symbolami  
literowymi? 

Istnieje duża różnorodność typów i konstrukcji przewodów i kabli, a ich budowę jednoznacznie 
określają znormalizowane oznaczenia literowe. 

Poszczególne rodzaje przewodów i kabli oznacza się symbolami literowymi w zależności od ma-
teriału żył, rodzaju izolacji, powłok, opancerzenia, osłon ochronnych, budowy, przeznaczenia, liczby 
żył, napięcia znamionowego izolacji itp.  

Budowę i typ przewodów w sposób jednoznaczny określa jego oznaczenie literowe składające 
się z trzech części: 

a) kod literowy, który oznacza konstrukcję przewodu, materiał żyły, rodzaj izolacji i inne szcze-
góły budowy,  
b) napięcie znamionowe izolacji, 
c) liczbę i przekrój żył. 
 
Oznaczenia przewodów i kabli symbolami literowymi podane są w tablicy 12. 

Tablica 12. Oznaczenia przewodów i kabli symbolami literowymi 

 
Oznaczenie literowe kabla lub 
przewodu umieszczane przed 

oznaczenie podstawowym 
Podstawowe oznaczenie literowe 

kabla lub przewodu 
Oznaczenie literowe kabla  

lub przewodu umieszczane za 
oznaczeniem podstawowym 

 Materiał żyły 
- miedź 
- aluminium 
- stal 

 
- 
A 
F 

Żyły lub przewody miedziane 
okrągłe nieizolowane 
- przewód jednożyłowy 
- przewody wielodrutowe 
- przewód jednodrutowy  
  nawojowy 

 
 

D 
L 
 

N 

Materiał izolacji 
- izolacja papierowa  
  z syciwem nieściekającym 
- polwinit 
- polwinit ciepłoodporny 
- polietylen 
- polietylen usieciowany 
- guma  
- emalia 

 
 

N 
Y 
Yc 
X 

XS 
G 
E 

 Materiał powłoki 
- polwinit 
- polwinit ciepłoodporny 
- polwinit o zwiększonej  
   odporności na rozprze- 
   strzenianie się ognia 
- polietylen 
- polietylen usieciowany 
- polietylen o zwiększonej 
  odporności narozprze- 
  strzenianie się ognia 
- materiał bezhalogenowy  
  o zwiększonej odporno-
ści 
  na rozprzestrzenianie się 
  ognia 
- guma 

 
Y 
Yc 

 
 

Yn 
X 

XS 
 
 

Xn 
 
 
 

N 
G 

 Kable z żyłami miedzianymi  
o izolacji papierowej rdzenio-
wej z powłoką ołowianą bez 
osłon ochronnych 
- kabel elektroenergetyczny 
- kabel sygnalizacyjny 
- kabel elektroenergetyczny 
   okrętowy 
- kabel elektroenergetyczny 
   górniczy 
- kabel telekomunikacyjny 
- kabel olejowy                   

 
 
 
 

K 
KS 

 
KO 

 
KG 
TK 

KWO 

 Pancerz 
- druty stalowe płaskie 
- taśmy stalowe 
- druty stalowe okrągłe 
- oplot z drutów stalowych 

 
Fp 
Ft 
Fo 
u 

 Osłona ochronna 
- włóknista 
- polwinitowa 
- polwinitowa  uniepalniona 
- polietylenowa 

 
A 
Y 
Yn 
x 

   Przewody do odbiorników 
ruchomych i przenośnych 
- sznur z żyłami miedzianymi  
  o izolacji gumowej 
- przewód oponowy z żyłami 
  miedzianymi o izolacji  
  i oponie gumowej 

 
 
 

S 
 
 

O 

Inne cechy 
- mieszkaniowy 
- warsztatowy 
- przemysłowy 
- z elementem nośnym 
- okrągły 
- płaski 

 
M 
W 
P 
N 
o 
p 

 Inne cechy 
- kabel o polu promienio-

wym 

H 

333. Jak powinny być zabezpieczone przewody i kable elektroenergetyczne oraz niektóre złożone   
układy zasilania? 

      Przepływ prądów zwarciowych lub prądów przekraczających obciążalność prądową urządzeń, 
przewodów lub kabli oraz pogorszenie się warunków chłodzenia, a także przerwanie pracy urzą-
dzeń zapewniających wymuszone chłodzenie, powodują zwiększenie się temperatury żył prze-
wodów i uzwojeń urządzeń elektrycznych, co z kolei wywołuje przyspieszone starzenie się izola-
cji, a niekiedy może być przyczyną jej zniszczenia, powstania pożaru lub wybuchu. 
      Z tych względów urządzenia, przewody i kable elektroenergetyczne i niektóre złożone układy 
zasilania powinny być, w celu ich ochrony, wyposażone w skutecznie działające zabezpieczenia 
przetężeniowe i zwarciowe oraz inne, powodujące samoczynne wyłączenie zasilania w przypad-
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kach zwarć i przeciążeń oraz nieprawidłowej pracy innych urządzeń zapewniających właściwe 
warunki chłodzenia. 

      Zasady sprawdzania przekroju przewodów ze względu na zabezpieczenie przed skutkami prze-
pływu prądów przetężeniowych zostały określone w normie HD 60364-4-43:2012 Instalacje elek-
tryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 
prądem przetężeniowym. 
 
334. Jakie wyróżnia się rodzaje urządzeń zabezpieczających? 

Zgodnie z normą HD 60364-4-43:2012 wyróżnia się trzy rodzaje urządzeń zabezpieczających: 
       1) Urządzenia chroniące jednocześnie przed prądem przeciążeniowym i prądem zwarciowym  

         Urządzenia chroniące jednocześnie przed prądem przeciążeniowym i przed prądem zwar-
ciowym powinny być zdolne wyłączyć, a w przypadku wyłącznika włączyć, każdy prąd 
przeciążeniowy aż do spodziewanego prądu zwarciowego w punkcie zainstalowania urzą-
dzenia, przy zastosowaniu: 
 - wyłączników wyposażonych w wyzwalacze przeciążeniowe i zwarciowe, 
 - wyłączników z bezpiecznikami,  
 - bezpieczników z wkładką topikową o charakterystyce gG  

       2) Urządzenia zabezpieczające przed prądem przeciążeniowym  
Urządzenia zabezpieczające tylko przed skutkami prądu przetężeniowego mają zdolność 
przerywania prądu o wartości niższej niż wartość spodziewanego prądu zwarciowego.  
Zabezpieczenie przed prądem przeciążeniowym realizują zasadniczo urządzenia z opóźnio-
nym czasem działania, przy zastosowaniu: 
- wyłączników wyposażonych w wyzwalacze termobimetalowe, 

               - bezpieczników topikowych ogólnego przeznaczenia z pełnozakresową charakterystyką   
wyłączenia. 

      3) Urządzenia zabezpieczające przed prądem zwarciowym  
Urządzenia przeznaczone tylko do ochrony przed prądem zwarciowym powinny być zdolne 
wyłączyć, a w przypadku wyłącznika włączyć, prąd zwarciowy aż do spodziewanej jego 
wartości włącznie, przy zastosowaniu: 
- wyłączników wyposażonych tylko w wyzwalacze zwarciowe, 
- bezpieczniki z wkładkami topikowymi typu gM, aM. 

335. Jak powinny być dobrane urządzenia zabezpieczające przewody i kable przed skutkami prze-
ciążeń? 

Przeciążeniem jest stan, w którym sieć lub instalacja elektryczna pobiera ze źródła zasilającego 
prąd o wartości wyższej niż prąd znamionowy, na który została zbudowana. Przeciążenie może być 
krótko lub długotrwałe. Przewody instalacji elektrycznej w budynku powinny być zabezpieczone 
od przeciążeń.  

Urządzenia zabezpieczające przewody i kable przed skutkami przeciążeń powinny być tak do-
brane, aby w przypadku przepływu prądów o wartości większej od długotrwałej obciążalności prą-
dowej przewodów , następowało ich działanie zanim nastąpi nadmierny wzrost temperatury żył 
przewodów i zestyków w instalacji.  

Obciążalność długotrwała przewodu  powinna być niemniejsza niż prąd znamionowy (lub na-
stawczy)  urządzenia zabezpieczającego od przeciążeń; natomiast prąd  –  powinien  być nie-
mniejszy niż obliczeniowy prąd szczytowy obwodu . 

Urządzenia zabezpieczające przewody i kable przed skutkami przeciążeń powinny być tak do-
brane, aby w przypadku przepływu prądów o wartości większej od długotrwałej obciążalności 
przewodów  , następowało ich działanie zanim nastąpi nadmierny wzrost temperatury żył prze-
wodów i zestyków łaczników w instalacji. 

Wymagania te uważa się za spełnione, jeżeli zachowane są następujące warunki:  
≤ ≤  
≤ 1,45  

 przy czym: 
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  - obliczeniowy prąd szczytowy obwodu, w A; 
  - prąd znamionowy lub prąd nastawienia urządzenia zabezpieczającego, w A; 
  - obciążalność prądowa długotrwała przewodu, w A; 
  - najmniejszy prąd zapewniający skuteczne zadziałanie urządzenia zabezpieczającego, w A.  

 
Wartość prądu  (ustalona z charakterystyki czasowo-prądowej urządzenia zabezpieczajacego) 
w stosunku do prądu znamionowego lub prądu nastawczego urządzenia zabezpieczającego  wy-
nosi: 

1,9 - dla wkładek topikowych o prądzie znamionowym od 6 do 13 A,  
1,6 - dla wkładek topikowych o prądzie znamionowym In większym niż 13 A,  
1,45 - dla wyłączników nadprądowych instalacyjnych o charakterystyce B, C lub D,  
1,2   - dla przekaźników termobimetalowych i elektronicznych współpracujących z wyłącznika-

mi sieciowymi. 

336. W jakich miejscach instalacji elektrycznej powinny być instalowane urządzenia zabezpieczają-
ce przed przeciążeniem? 

Urządzenia zabezpieczające przed przeciążeniem powinny być instalowane w takich miejscach in-
stalacji elektrycznej, w których następuje zmniejszenie się obciążalności przewodów, spowodowane: 

- zmniejszeniem przekroju przewodów, 
- zmianą rodzaju przewodów, np. na przewody o mniejszej obciążalności prądowej długotrwałej, 
- zmianą sposobu ułożenia przewodów (nastąpiło pogorszenie się warunków chłodzenia). 

Urządzenie zabezpieczające przed przeciążeniem można instalować również wzdłuż trasy ob-
wodu, jeżeli na odcinku trasy pomiędzy miejscem, w którym nastąpiła zmiana (przekroju przewo-
du, materiału oraz sposobu montażu instalacji), a miejscem umieszczenia urządzenia zabezpiecza-
jącego, obwód nie zawiera odgałęzień i gniazd wtyczkowych i jest spełniony przynajmniej jeden 
z dwóch warunków: 

a) Odcinek ten jest zabezpieczony skutecznie przed prądami zwarciowymi i do minimum 
ograniczona jest możliwość powstania przeciążeń; 

b) Długość tego odcinka nie przekracza 3 metrów, a instalacja jest wykonana w sposób ograni-
czający do minimum niebezpieczeństwo powstania zwarcia, pożaru lub zagrożenia ludzi, 
a także zabezpieczający przed wpływami zewnętrznymi. 

337. W jakich miejscach instalacji elektrycznej nie wymaga się stosowania urządzeń zabezpieczają-
cych przed przeciążeniem? 

Stosowanie urządzeń zabezpieczających przed przeciążeniem nie jest wymagane (poza instala-
cjami w pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem):  

 a) W przewodzie usytuowanym od strony obciążenia, przy zmianie przekroju przewodu, ma-
teriału oraz sposobu wykonania instalacji, jeżeli jest on skutecznie chroniony przez inne 
urządzenie zabezpieczające zainstalowane od strony zasilania; 

 b) W przewodzie, w którym nie wystąpi prąd przeciążeniowy, natomiast zastosowane zabez-
pieczenie stanowi skuteczną ochronę przed zwarciami, a w obwodzie tym nie ma odgałę-
zień ani gniazd wtyczkowych; 

 c) W złączu instalacji elektrycznej, w którym dostawca energii elektrycznej stosuje urządzenie 
przed przeciążeniem i wyraża zgodę, aby zabezpieczało ono część instalacji między złączem 
a rozdzielnicą główną instalacji, która jest wyposażona w kolejne zabezpieczenie przed 
przeciążeniem; 

 d) W obwodach telekomunikacyjnych, sterowniczych, sygnalizacyjnych itp.  
Na właściwie dobrane urządzenie zabezpieczające nie powinny reagować krótkotrwałe prądy  

rozruchowe urządzeń napędowych. 
Stosowanie zabezpieczeń przetężeniowych nie jest wymagane również w przypadkach, gdy 

maksymalny prąd nie przekracza dopuszczalnej obciążalności przewodów lub urządzeń. 
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338. W jakich przypadkach nie mają zastosowania wymagania  dotyczące innego umieszczenia lub 
rezygnowania z urządzeń zabezpieczających przed przeciążeniem? 

Wymagania odnośnie innego umieszczania lub rezygnowania z urządzeń zabezpieczających 
przed przeciążeniem, nie mają zastosowania w układach IT, chyba że każdy obwód niezabezpieczo-
ny przed przeciążeniem jest zabezpieczony jednym z następujących sposobów: 

a) Użycie środków ochrony przy uszkodzeniu - podwójna lub wzmocniona izolacja; 
b) Zabezpieczenie każdego obwodu za pomocą urządzenia różnicowoprądowego (RCD), które 

powinno zadziałać natychmiast po drugim uszkodzeniu’ 
c) W układach IT stale nadzorowanych stosowany jest monitoring, który wykryje i zlokalizuje 

uszkodzenie izolacji bez przerywania zasilania, albo: 
- spowoduje rozłączenie obwodu, gdy nastąpi pierwsze uszkodzenie albo 
- zlokalizuje uszkodzenia, które powinno być usunięte zgodnie z wymaganiami eksploata-

cyjnymi.  
Jeżeli obwody układu IT bez przewodu neutralnego są chronione przez urządzenie różnicowoprą-

dowe, to zabezpieczenie przed przeciążeniem można pominąć w jednym z przewodów fazowych. 
 

339. Kiedy jest dozwolone nie stosowanie urządzeń zabezpieczających przed przeciążeniem, ze 
względów bezpieczeństwa? 

      Nie stosowanie urządzeń zabezpieczających przed przeciążeniem jest dozwolone w przypadku 
obwodów zasilających odbiorniki prądowe, w których nieoczekiwane rozłączenie obwodu mo-
głoby spowodować niebezpieczeństwo lub uszkodzenie, np.: 

- wzbudzenia maszyn wirujących,  
         - zasilania magnesów dźwigowych,  
         - obwodów wtórnych przekładników prądowych, 
         - zasilających urządzenia gaszące pożar, 
         -  zasilające urządzenia bezpieczeństwa (np. urządzenia alarmowe). 

340. Jak powinny być dobrane urządzenia zabezpieczające przed skutkami zwarć? 
Prąd zwarcia przewidywany do każdego miejsca instalacji może być ustalony na podstawie obli-

czeń lub pomiarów. Spodziewany prąd zwarcia w punkcie zasilania ustala dostawca energii. 
Urządzenia zabezpieczające przed cieplnymi skutkami przepływu prądów zwarciowych powin-

ny być tak dobrane, aby przerwanie prądu zwarciowego w obwodzie elektrycznym następowało 
wcześniej aniżeli wystąpi niebezpieczeństwo uszkodzeń cieplnych i mechanicznych w przewodach 
oraz ich połączeniach. Zabezpieczenia zwarciowe przewodów instalacyjnych mogą być wykonane 
z zastosowaniem: bezpieczników lub wyłączników samoczynnych z wyzwalaczami zwarciowymi. 

341. W jakich miejscach instalacji elektrycznej powinny być umieszczone urządzenia zabezpieczają-
ce przed zwarciami? 

Wymaga się, aby urządzenie zabezpieczające przed zwarciami było umieszczone w takich miej-
scach instalacji elektrycznej, w których nastąpiło zmniejszenie przekroju przewodu lub została 
wprowadzona inna zmiana powodująca zmianę dopuszczalnej obciążalności przewodów, z wyjąt-
kiem przypadków dotyczących: 

1) Instalacji znajdujących się w pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem lub 
w innych pomieszczeniach, dla których szczególne przepisy precyzują odrębne wymagania. 
Według tych przepisów urządzenie zabezpieczające przed zwarciami może być umieszczo-
ne w innym miejscu niż wymienione wyżej pod warunkiem, że między punktem zmniejsze-
nia przekroju przewodu lub wprowadzonej innej zmiany, a miejscem usytuowania urządze-
nia zabezpieczającego, nie może być żadnych obwodów odgałęźnych ani gniazd wtyczko-
wych. Ta część przewodu powinna: 

a) nie przekraczać 3 m długości, 
b) być instalowana w taki sposób, aby zmniejszyć do minimum ryzyko powstania zwarcia 

(najczęściej przez zapewnienie odpowiedniego sposobu montażu instalacji), 
c) zachować bezpieczne odległości od materiałów łatwopalnych; 

2) Umieszczenia urządzenia zabezpieczającego przed zwarciami po stronie zasilania zmniej-
szonego przekroju lub innej wprowadzonej zmiany pod warunkiem, że ma ono taką charak-
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terystykę działania, że chroni przed zwarciami oprzewodowanie znajdujące się po stronie 
obciążenia; 

3) Jeżeli podane następujące warunki są jednocześnie spełnione: 
a) Zmniejszone zostało do minimum ryzyko powstania zwarcia (np. przez zapewnienie 

odpowiedniego montażu) oraz 
b) Zachowane są bezpieczne odległości od materiałów łatwopalnych. W tym przypadku  

nie jest wymagane stosowanie urządzeń do zabezpieczania przed zwarciem dla: 
 - przewodów łączących urządzenia elektryczne takie jak, np.: prądnice, transformatory, 

baterie akumulatorów z tablicami sterowniczymi, urządzeniami zabezpieczającymi 
umieszczonymi w tych tablicach, 

 - obwodów, których rozłączenie może spowodować niebezpieczeństwo lub uszkodzenie, 
 - niektórych obwodów pomiarowych, 
 - obwodu między złączem a główną rozdzielnicą budynku, w którym dostawca energii 

zapewnił co najmniej jedno zabezpieczenie przed zwarciem i wyraża zgodę, aby takie 
urządzenie zabezpieczało tą część instalacji. 

342. Jaka powinna być znamionowa zdolność wyłączania zwarcia przez urządzenie zabezpieczające?  
Dla każdego zabezpieczenia zwarciowego jego znamionowa zdolność wyłączania nie powinna 

być mniejsza niż spodziewany maksymalny prąd zwarciowy w miejscu zainstalowania urządzenia. 
Dopuszcza się mniejszą dopuszczalną znamionową zdolność wyłączania, jeżeli po stronie zasila-

nia jest zainstalowane inne urządzenie zabezpieczające, mające niezbędną zdolność wyłączania 
oraz pod warunkiem, że charakterystyki urządzeń będą skoordynowane tak, że energia przepływa-
jąca przez te urządzenia nie przekracza energii, jaką mogą wytrzymać bez uszkodzenia zarówno 
urządzenie po stronie obciążenia, jak i przewody chronione przez to urządzenie zabezpieczające. 

Czas od momentu powstania każdego zwarcia w dowolnym punkcie obwodu do przerwania 
prądu zwarciowego powinien być na tyle krótki, aby temperatura żył przewodów nie przekroczyła 
wartości granicznej dopuszczalnej przy zwarciu dla danego typu przewodów. Czas ten nie powinien 
przekroczyć wartości granicznej dopuszczalnej wyznaczonej ze wzoru: 

= ∙  
gdzie:  

 - czas trwania, w sekundach; 
 - przekrój przewodu, w mm2; 
 - wartość skuteczna prądu zwarcia, w A; 
 - współczynnik uwzględniający waściwości materiału przewodowego i rodzaj izolacji. 

      Wartość współczynnika k przewodu o zwykłej izolacji przedstawia tablica 13. 
Tablica 13. Wartości współczynnika k przewodów 

Rodzaj izolacji Przekrój/temperatura Współczynnik k 
Miedź Aluminium 

PVC 
Termoplastyczny 

o przekroju ≤ 300 mm2 
o przekroju > 300 mm2 

115 
103 

75 
68 

PVC 
Termoplastyczny 90 oC 

o przekroju ≤ 300 mm2 
o przekroju > 300 mm2 

100 
86 

66 
57 

EPR, XLPE 
Termoutwardzalny 

temperatura początkowa   90 oC 
temperatura końcowa      250 oC 143 94 

Guma 60 oC 
Termoutwardzalny 

temperatura początkowa   60 oC 
temperatura końcowa      200 oC 141 93 

Mineralna z powłoką temperatura początkowa   70 oC 
temperatura końcowa      160 oC 115 - 

Mineralna bez powłoki temperatura początkowa 105 oC 
temperatura końcowa       250 oC 135-115a) - 

a) Ta wartość powinna być stosowana do dostępnych przewodów gołych 
 
Zależności powyższe obowiązują dla czasów nie dłuższych niż 5 s i przekrojów nie większych 

niż 300 mm .  
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Dla bezpieczników rzeczywisty czas trwania zwarcia wyznacza się z ich charakterystyk czaso-
wo-prądowych pasmowych (Rys. 112). 

Dla wyłączników nadprądowych czas ten, jeśli prąd zwarciowy jest większy od prądu wyzwala-
jącego wyzwalaczy zwarciowych, wynika również z ich charakterystyki czasowo - prądowej 
(Rys.113) i zwykle nie przekracza 0,1 s. Dla większości wyłączników instalacyjnych czas ten jest 
znacznie krótszy i mieści się w zakresie 20-40 ms. 

Gdy dopuszczalny czas trwania zwarcia jest mniejszy od 0,1 s, znaczącą rolę w nagrzewaniu 
przewodu odgrywa składowa nieokresowa prądu. Wtedy wymaga się, aby był spełniony warunek: 

( ) ≥  
Spełnienie tego warunku oznacza, że ilość energii cieplnej  (zwanej całką Joule'a), jaką prze-

nosi urządzenie zabezpieczające do chwili jego zadziałania, jest mniejsza od ilości energii cieplnej 
( )  potrzebnej do nagrzania danego typu przewodu do temperatury granicznej dopuszczalnej 
przy zwarciu. Wartości  dla wyłączników przeciążeniowych podawane są przez producentów. 

343. Jakie parametry charakteryzują bezpieczniki topikowe? 
Bezpieczniki topikowe należą do powszechnie stosowanych urządzeń zabezpieczających. Sta-

nowią doskonałe zabezpieczenie przed skutkami zwarć, natomiast ich sprawność eksploatacyjna 
przy przeciążeniach jest znacznie mniejsza. 

Bezpieczniki topikowe charakteryzują następujące parametry: 
- napięcie znamionowe bezpiecznika ( ), 
- prąd znamionowy ciągły ( ), 
- prąd znamionowy wyłączalny (  ) wkładki topikowej, 
- znamionowy prąd załączalny ( ), 
- prąd ograniczony ( ) określający obciążenia elektrodynamiczne, 
- całka joule'a określająca obciążenie cieplne. 
 

      Zaletą bezpiecznika topikowego jest jego ograniczające działanie podczas przepływu dużych 
prądów zwarciowych. 

344. Jak oznacza się rodzaje bezpieczników topikowych? 
Rodzaje bezpieczników topikowych określa się przez podanie klasy oraz kategorii użytkowania. 

Klasa bezpiecznika oznacza typ charakterystyki czasowo-prądowej wkładki bezpiecznikowej i jest 
podawana, zgodnie z normalizacją międzynarodową jako oznaczenie dwuliterowe: np. gG, gL, aM, 
gTr, gR, aR, przy czym:  

Pierwsza litera symbolu oznacza zdolność wyłączania: 
- g - Wkładka ogólnego przeznaczenia o pełnozakresowej zdolności wyłączania, przeznaczona      

do  wyłączania każdego  prądu, który spowoduje zadziałanie bezpiecznika (przetopienie 
topiku); 

- a - Wkładka o niepełnozakresowej zdolności wyłączania, która poprawnie wyłącza prądy 
zwarciowe zawarte pomiędzy najmniejszym prądem wyłączalnym, a znamionowym prą-
dem wyłączalnym, dla których wytwórca podaje najmniejszy prąd wyłączalny (I

bmin
), nie 

większy niż 4-krotny prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej ( ).  
Przykładowe charakterystyki czasowo-prądowe t =  f  ( ) wkładek topikowych pełnozakreso-

wych i niepełnozakresowych zostały przedstawione na rysunku 111 .  
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Rysunek 111. Charakterystyki czasowo-prądowe wkładek topikowych  

a) pełnozakresowej, gdzie  - prąd znamionowy ciągły,  – prąd graniczny dolny,  
 b) niepełnozakresowej, gdzie  - najmniejszy prąd wyłączalny. 
 

Druga litera symbolu oznacza kategorię użytkowania: 
G - Wkładka ogólnego przeznaczenia, do zabezpieczania przewodów, o charakterystyce czaso 

wo-prądowej = f( ), zbliżonej do charakterystyki  dawnej wkładki topikowej zwłocznej; 
M - Wkładka do zabezpieczania silników i urządzeń rozdzielczych; 
Tr - Wkładka do zabezpieczania transformatorów po stronie dolnego napięcia; 
 R - Wkładka do zabezpieczania urządzeń półprzewodnikowych;  
 B - Wkładka topikowa przeznaczona do zabezpieczania urządzeń w górnictwie. 
 

      Przykładowe pasmowe charakterystyki czasowo-prądowe bezpieczników topikowych  pełnozakresowych 
kategorii użytkowania (gG) przedstawia rysunek 112. 

 
Rys. 112. Pasmowe charakterystyki czasowo-prądowe bezpieczników topikowych  

kategorii użytkowania gG 
 Na wkładkach topikowych, w celu jednoznacznego ich odróżnienia, zamieszczane są kolorowe 

napisy podające klasę, kategorię użytkowania i prąd znamionowy. Barwy cechowania bezpieczni-
ków różnych klas są następujące:, Gg,gL – czarna, gM – zielona, aR,gR -  niebieska, gTr – brązowa, gB 
–czerwona.       

Wkładki topikowe wszystkich typów przeznaczone są do jednorazowego użytku. Zabrania się 
ich naprawiania. Zadziałanie wkładki topikowej podczas zwarć lub przeciążeń powoduje koniecz-
ność wymiany jej na nową o takich samych parametrach. 
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345. Jakie rozróżnia się zakresy prądów znamionowych wkładek bepiecznikowych?  
Typy i zakresy prądów znamionowych wkładek bezpiecznikowych podane są w tablicy 14. 

Tablica 14. Zakresy prądów znamionowych wkładek topikowych 
 Typ 

wkładki 
Zakres prądu znamionowego 
wkładki bezpiecznikowej, w A Zastosowanie  

 gG 4÷ 400 ogólne zastosowanie  

 gL 4÷ 400 zabezpieczanie przewodów i 
kabli 

 

 aM wszystkie wartości zabezpieczanie silników  

 gTr wszystkie wartości  
mocy znamionowej Sn transformatora zabezpieczanie transformatorów  

 gR 63, 80, 100 zabezpieczanie urządzeń energo-
elektronicznych 

 

 aR 63 ÷ 630 jw. lecz o pełnozakresowej  
zdolności wyłączalnej 

 

346. Do zabezpieczania jakich obwodów stosuje sie wyłączniki nadprądowe? 
Wyłączniki nadprądowe stosuje się do zabezpieczania: 

- pojedynczych obwodów odbiorników małej mocy,  
- obwodów rozdzielczych, wyposażonych w nastawialne lub nienastawialne wyzwalacze zwar-

ciowe lub przeciążeniowe, a niekiedy w wyzwalacze różnicowoprądowe. 
b 

Wyłączniki tego rodzaju dzieli się na dwie kategorie: 
I –  wyposażone tylko w wyzwalacze bezzwłoczne (nie przystosowane do współpracy z zabez-

pieczeniami zwarciowymi usytuowanymi bliżej odbiornika); 
II – wyposażone w wyzwalacze zwłoczne, dzięki czemu możliwa jest ich współpraca z zabez-   

pieczeniami zwarciowymi usytuowanymi bliżej odbiornika. 
Charakterystyki czasowo-prądowe różnych wyłączników przestawia rysunek 113. 

 
Rys. 113. Charakterystyki czasowo-prądowe wyłączników nadprądowych 

a) o charakterystyce A, B, C i D, b) o charakterystyce B 
gdzie I  - jest znamionowym prądem wyłącznika nadprądowego 

347. Jakie jest przeznaczenie wyłączników nadprądowych w zależności od typu charakterystyki? 
W instalacjach elektrycznych stosuje się wyłączniki nadprądowe o charakterystyce A, B,  C,  D 

i prądzie znamionowym nie większym niż 63 A (obecnie o prądzie do 100 A).  
Przeznaczenie wyłączników nadprądowych w zależności od typu charakterystyki jest następują-

ce: 
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A - Zabezpieczenie przewodów, odbiorników elektronicznych i elementów sterowania, jeżeli 
urządzenia przyłączone do instalacji charakteryzują się prądem rozruchowym nie więk-
szym niż 2 ; 

B - Zabezpieczenie przewodów i odbiorników w obwodach oświetleniowych, gniazd wtyczko-
wych i sterowania, jeżeli przyłączone do instalacji urządzenia charakteryzują się prądem 
rozruchowym nie większym niż 3 ;  

C - Zabezpieczenie przed skutkami zwarć i przeciążeń w instalacji, w której zastosowano urzą-
dzenia o prądzie rozruchowym do 5 ;  

D - Zabezpieczenie przed skutkami zwarć i przeciążeń w instalacji, w której zastosowano urzą-
dzenie o prądzie rozruchowym do 10 , 

gdzie  jest prądem znamionowym wyłącznika. 
 

Właściwości wyłączników nadprądowych zostały podane w tablicy 15. 
 

Tabela 15. Właściwości wyłączników nadprądowych 
 

Typ  
charakterystyki 

Wyzwalacz przeciążeniowy  
 elektromagnetyczny termobimetalowy  
 Prąd I4 Prąd I5 Prąd I1 Prąd I2  
 A 2 In 3 In  

1,13 In 
 

1,45 In 
 

 B 3 In 5 In  
 C 5 In 10 In  
 D 10 In 20 In  

 Czas zadziałania przekaźnika termobimetalowego: 
- prąd I1   ≥ 1 h 
- prąd I2   < 1 h 

Czas zadziałania przekaźnika elektromagnetycznego: 
- prąd I1   ≥ 0,1 s 
- prąd I2   < 0,1 s 

 

 

348. Jakie parametry charakteryzują wyłączniki nadprądowe? 
Wyłączniki nadprądowe charakteryzują następujące parametry: 

- napięcie znamionowe wyłącznika ( ), 
- prąd znamionowy ciągły ( n), 
- prąd nastawczy wyzwalacza lub przekaźnika, 
- prąd nastawczy wyzwalacza lub przekaźnika zwarciowego, 
- prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (jest to wartość prądu zwarciowego, którą wyłącz-

nik kategorii B może wytrzymać w określonym przedziale czasowym bez obniżania swoich para-
metrów znamionowych - wartość tego prądu jest podawana dla czasu 0,05; 0,10;0,25; 0,5; 1,0; lub 
3,0 s), 

- znamionowy prąd włączalny zwarciowy,  
- prąd wyłączalny zwarciowy graniczny (jest to największa wartość prądu, którą wyłącznik  

może wyłączyć w cyklu łączeniowym, po czym może nie być niezdolny do dalszej pracy), 
- znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy eksploatacyjny – prąd jaki wyłącznik może wyłą-

czyć w cyklu łączeniowym, pozostając zdolnym do dalszej pracy,  
- całka Joule'a ( ), określająca narażenie cieplne. 
 
Miarą narażeń elektrodynamicznych i cieplnych w instalacji za wyłącznikiem może być: 
- prąd zwarciowy udarowy, 
- skutek cieplny prądu zwarciowego - całka Joule'a ( ) - wyznaczona dla prądu zwarciowego 

zastępczego cieplnego oraz czasu trwania zwarcia.  

349. Jak wyznacza się obciążalność prądową kilku przewodów połączonych równolegle i jak się je 
zabezpiecza? 

W instalacjach elektrycznych zachodzi często konieczność prowadzenia kilku przewodów połą-
czonych równolegle przeznaczonych np. do zasilania rozdzielnicy lub jednego odbiornika. 
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Takie przypadki występują najczęściej: 
- gdy wymagany przekrój pojedynczej żyły przewodu zasilającego jest większy od przekroju 

przewodu dostępnego w handlu lub gdy promień gięcia jest zbyt duży,  
- przy projektowaniu i budowie układów zasilania awaryjnego i gwarantowanego, gdzie zasto-

sowano źródła o dużych mocach, 
- w przypadkach wymaganej dużej pewności zasilania oraz 
- ze względu na występujące znaczne prądy robocze. 

Obciążalność prądowa przewodów połączonych równolegle może być wyznaczona jako suma 
obciążalności prądowej wszystkich przewodów, pod warunkiem, że w każdym z przewodów płynie 
prąd proporcjonalny do ich obciążalności prądowej. Oznacza to, że przewody powinny być tej sa-
mej długości, tego samego typu oraz ułożone w podobnych warunkach. 

Przykłady zabezpieczenia przewodów połączonych równolegle przedstawia rysunek 114. 

 
Rys. 114. Przykład umieszczenia zabezpieczeń w przewodach połączonych równolegle  

a) wspólne zabezpieczenie wszystkich przewodów połączonych równolegle, 
b) indywidualne zabezpieczenie poszczególnych przewodów połączonych równolegle. 

350. Jakie warunki powinny być spełnione w przypadku wspólnego zabezpieczenia przewodów 
połączonych równolegle? 

W przypadku wspólnego zabezpieczenia przewodów połączonych równolegle (Rys. 114a) po-
winny być spełnione następujące warunki:  

a) wymagany przy zabezpieczaniu przewodów przed skutkami przeciążeń -  ≤  ≤  oraz 
b) dotyczący czasu liczonego od chwili powstania zwarcia do przerwania prądu zwarciowego  

= ( ) /  
Dopuszcza się, aby jedno zabezpieczenie zwarciowe chroniło kilka równolegle połączonych 

przewodów pod warunkiem, że ilość energii cieplnej wytwarzanej przepływem prądu zwarciowe-
go, jaką może przenieść urządzenie zabezpieczające, nie będzie większa od energii cieplnej, jaką bez 
szkody mogą przenieść zabezpieczane przewody, czyli  ≤ ( )  

 Sprawdzenie tego warunku  polega na: 
- obliczeniu rozpływu prądów zwarciowych w równolegle połączonych przewodach, 
- określeniu sumy iloczynów ( )  dla wszystkich przewodów i porównaniu jej z wartością  

urządzenia zabezpieczającego. 
Zabezpieczenia wspólne przewodów połączonych równolegle dobiera się przy założeniu, że 

wszystkie przewody są sprawne i biorą udział w przewodzeniu prądu oraz nie mają żadnych odga-
łęzień ani łączników umożliwiających przerwanie ciągłości jednego z przewodów. W takim przy-
padku dobierane zabezpieczenie przeciążeniowe dotyczy całej linii, natomiast wymagania dotyczą-
ce obciążalności zwarciowej dotyczą każdego z przewodów osobno.  

Wspólne zabezpieczenie nadprądowe można stosować w przypadku przewodów układanych 
równolegle w instalacjach o wymaganej dużej niezawodności zasilania z uwagi na to, że po prze-
rwaniu jednego z nich pozostałe mogą być przeciążone, a zabezpieczenie nadprądowe może tego 
nie wykryć. 

Z tego powodu obciążalność zwarciową należy określać dla najbardziej niekorzystnej sytuacji, 
która wystąpi przy zwarciu symetrycznym na początku dowolnego przewodu wchodzącego 
w skład przewodów połączonych równolegle (Rys. 114b). 

Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasila-
nia należy wykonać przy założeniu zwarcia jednego z przewodów połączonych równolegle z uzie-
mionym przewodem ochronnym (PE) lub ochronno-neutralnym (PEN). 
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351. Jakie warunki powinny być spełnione, jeżeli poszczególne przewody połączone równolegle 
mają być zabezpieczone osobno? 

Jeżeli poszczególne przewody połączone równolegle mają być zabezpieczone osobno (Rys. 114b), 
to wymagania dotyczące długotrwałej obciążalności i przeciążalności oraz odporności zwarciowej 
dotyczą każdego przewodu osobno. W przypadku zwarcia w jednym z równolegle łączonych prze-
wodów zostanie wyłączony zasilany obwód. 

Urządzenia zabezpieczające powinny być zainstalowane zarówno na początku, jak i na końcu 
poszczególnych przewodów. Wartości prądu znamionowego urządzeń zabezpieczających zainsta-
lowanych na początku i na końcu przewodów mogą być jednakowe.  

Zastosowane na początku i końcu przewodu zabezpieczenie zwarciowe musi gwarantować wy-
biórcze obustronne wyłączenie zasilania w przewodzie objętym zwarciem. Do tego celu najbardziej 
nadają się bezpieczniki topikowe, takiej samej klasy i kategorii oraz takiej samej wartości znamio-
nowej prądu. Wybiórczość przy zwarciu w takim przypadku można będzie uzyskać dzięki temu, że 
przez bezpiecznik, który ma wyłączyć zwarcie płynie prąd (n-1) razy większy niż przez bezpiecz-
nik, który ma zwarcie przetrzymać. 

Wyłączniki nadprądowe na końcu przewodu powinny być wyłącznikami wyposażonymi w prze-
kaźniki kierunkowo-mocowe, które działają bezzwłocznie po odwróceniu przepływu prądu zwar-
ciowego. 

352. W jakim przypadku wymaga się zabezpieczenia przewodu neutralnego? 
Jeżeli przekrój przewodu neutralnego (N) jest co najmniej równy lub równoważny przekrojowi 

przewodów liniowych, nie wymaga się stosowania w tym przewodzie zabezpieczeń przetężenio-
wych i wyposażania go w urządzenia do przerywania przepływu prądu. 

W przypadku, gdy przekrój przewodu neutralnego (N) jest mniejszy niż przekrój przewodów li-
niowych, wymagane jest zastosowanie w tym przewodzie zabezpieczenia przetężeniowego, odpo-
wiedniego do jego przekroju. Jeżeli przewiduje się rozłączanie i włączanie przewodu neutralnego, 
to musi się ono odbywać według następujących zasad: 

- rozłączanie przewodu neutralnego nie powinno następować wcześniej niż przewodów linio-
wych,  

- włączanie przewodu neutralnego powinno następować jednocześnie lub wcześniej niż prze-
wodów liniowych. 

353. Jakie stosuje się sposoby połączenia elektrycznego żył przewodów i kabli? 
Połączenia elektryczne żył przewodów i kabli wykonywane w czasie montażu oprzewodowania 

pomiędzy przewodami i pomiędzy przewodami i innymi urządzeniami powinny zapewniać trwałą 
ciągłość elektryczną oraz odporność na narażenia mechaniczne i ochronę. 

Przed wykonaniem połączenia elektrycznego przewodów należy rozpoznać jaki jest: 
- materiał i przekrój żył przewodu, 
- rodzaj izolacji, 
- kształt i liczba drutów w żyle przewodu oraz 
- liczba przewodów, które należy ze sobą połączyć. 

Wyróżnia się następujące sposoby połączenia elektrycznego przewodów, które niezależnie od 
sposobu ich ułożenia: 

1) Połączenie mechaniczne - wykonuje się przy pomocy spajania żył lub za pomocą zacisków 
gwintowych, np.:  
a) Spajanie żył pośrednie, zwane zaprasowywaniem, wykonuje się za pomocą kapturków 
     łączeniowych i pras hydraulicznych. Połączenie dwóch żył odbywa się przy użyciu złą 
     czek do zaprasowywania, a przyłączanie do urządzeń – końcówek do zaprasowywania;  

      b) Połączenie za pomocą zacisków wykonuje się z wykorzystaniem zacisków gwintowych,  
           przy czym żyły wielodrutowe należy wcześniej ocynować w miejscu łączenia;   
2) Połączenie za pomocą lutowania - odbywa się przy użyciu specjalnych zacisków przystoso-

wanych do lutowania. Połączenia za pomocą lutowania zaleca się stosować tylko w uzasad-
nionych przypadkach, z uwzględnieniem pełzania i naprężeń mechanicznych oraz wzrostu 
temperatury przy zwarciu. 
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3) Połączenie za pomocą spawania - stosuje się jako sposób łączenia przewodów, końcówek 
szynowych z przewodami i kablami, elementami instalacji uziemiających, żyłami w mufach 
kablowych itp. 

354. Jakie wymagania instalacyjne i niezbędne środki ostrożności należy zapewnić podczas wyko-
nywania połączeń elektrycznych kabli i przewodów? 

Wymaga się, aby połączenia i punkty połączeń kabli i przewodów były wykonane bez naprężeń 
mechanicznych. Przy montażu zacisków mocujących należy unikać mechanicznego uszkodzenia 
kabli lub przewodów.  

Należy również zapewnić, aby wszystkie połączenia przewodów były umieszczone w odpowied-
nich obudowach, np. w skrzynkach połączeniowych, puszkach końcowych lub w urządzeniach. Jeże-
li połączenia przewodów zostały umieszczone w obudowie, to powinna ona zapewnić odpowiednią 
ochronę mechaniczną oraz ochronę przed wpływami zewnętrznymi 

Wymaga się, aby do wykonanych połączeń elektrycznych przewodów i kabli był zapewniony do-
stęp w celu przeprowadzenia oględzin, prób i konserwacji, z wyjątkiem połączeń: 

- kabli ułożonych w ziemi, 
- zatopionych w masie izolacyjnej (np. połączenia wypełnione żywicą) lub wykonanych 

w szczelnych obudowach, 
- między zimnymi końcami i elementami grzejnymi (np. w systemach ogrzewania sufitowego, 

podłogowego i wykonanego z taśm grzejnych), 
- wykonanych za pomocą spawania, lutowania, lutowania twardego lub z wykorzystaniem pra-

sy mechanicznej, 
- stanowiących część urządzenia, wykonanych zgodnie z normą wyrobu. 

Podczas wykonywania połączeń elektrycznych przewodów należy przedsięwziąć takie środki 
ostrożności, aby temperatura występująca na połączeniach w warunkach normalnych nie zmniej-
szała skuteczności izolacji łączonych przewodów. 

355. Jak zaleca się wykonywać połączenia elektryczne przewodów o małym lub bardzo małym 
przekroju? 

Przy wykonywaniu połączeń elektrycznych przewodów o małym lub bardzo małym przekroju 
należy zapobiegać oddzieleniu lub rozwidleniu poszczególnych drutów przewodów wielodruto-
wych, jednodrutowych o małym przekroju oraz jednodrutowych o bardzo małym przekroju oraz 
lutowaniu ich końcówek przy zastosowaniu odpowiednich zacisków oraz końcówek. 

 Zabrania się łączenia i przyłączenia ocynowanych końcówek przewodów o małym oraz bardzo 
małym przekroju w miejscach, w których możliwe jest wzajemne przemieszczanie elementów ocy-
nowanych oraz nieocynowanych przewodów. 

Zaleca się, aby żyły kabli w powłokach ochronnych, z których powłoka będzie usunięta i kabli 
bez powłok na końcu rury, listwy i kanału instalacyjnego, powinny być umieszczone wyłącznie  
w odpowiednich obudowach, np. w skrzynkach połączeniowych, puszkach końcowych lub  
w urządzeniach. 
356. Jak powinny być uszczelnione miejsca, w których przewody i kable przechodzą przez elementy 
konstrukcji budowlanej? 

W przypadkach, gdy przewody i kable przechodzą przez elementy konstrukcji budowlanej (np. 
przez podłogi, ściany, sufity lub otwory pozostałe po przejściu oprzewodowania), to w tych miej-
scach powinny być one uszczelnione zgodnie ze stopniem odporności ogniowej. 

Jeżeli oprzewodowanie przechodzi przez elementy konstrukcji budowlanej o określonej wytrzy-
małości ogniowej, to należy uszczelnić wewnątrz - w celu utrzymania tego samego stopnia odporno-
ści ogniowej jaką elementy konstrukcji budowlanej miały przed tym przejściem - jak również od ze-
wnątrz.  

Uszczelnienia przepustów powinny: 
a) Posiadać odpowiednią odporność na produkty spalania, jak elementy konstrukcji budowlanej; 
b) Mieć taki sam poziom ochrony przed wnikaniem wody w elementy konstrukcji budowlanej; 
c) Chronić uszczelnienia przepustów przed wodą, która może spływać wzdłuż oprzewodowa-

nia lub gromadzić się wokół uszczelnienia, chyba że materiały użyte do uszczelnienia są od-
porne na wilgoć. 



171 
 

Uszczelnienia przepustów powinny być kompatybilne z materiałami stosowanymi w oprzewo-
dowaniu oraz pozwalać na przemieszczanie się oprzewodowania w wyniku rozszerzalności ciepl-
nej bez obniżania jakości uszczelnienia. 
Uszczelnienia przepustów powinny posiadać odpowiednią stabilność mechaniczną pozwalającą 
wytrzymywać naprężenia, które mogą występować w razie uszkodzenia wsporników oprzewodo-
wania w wyniku działania ognia. 

Wyżej podane postanowienia będą spełnione, jeżeli zaciski lub wsporniki przewodów lub kabli: 
- są instalowane w odległości nie większej niż 750 mm od uszczelnienia, 
- mogą wytrzymać obciążenia mechaniczne powstałe w wyniku zerwania wsporników od stro-

ny ściany, gdzie wybuchł pożar tak, że nie zostanie przeniesione żadne naprężenie na miejsce 
uszczelnienia, a konstrukcja uszczelnienia zapewnia odpowiednie podparcie. 

Zastosowane uszczelnienia przepustów przewodów i kabli powinny być odporne na wpływy 
zewnętrzne. 

357. Jak należy zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się ognia w oprzewodowaniu instalacji 
elektrycznej na etapie projektowania, montażu i użytkowania? 

Na etapie projektowania oraz montażu i użytkowania oprzewodowania instalacji elektrycznej 
należy, zgodnie z normą HD 60364-5-52:2011, zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się ognia 
poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów i wykonanie instalacji zgodnie z wymaganiami tej 
normy, a w szczególności: 

1) Jeżeli zastosowane przewody i kable spełniają wymagania IEC 60332-1-1, a wyroby zostały 
sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia, można je instalować bez specjalnych za-
bezpieczeń, ale w sposób nie zmniejszający wytrzymałości konstrukcji budowlanej i bezpie-
czeństwa pożarowego. W przypadku, gdy przewiduje się wystąpienie w instalacji szczegól-
nego zagrożenia dla oprzewodowania, to należy zastosować kable o większej wytrzymałości 
na rozprzestrzenianie się ognia; 

2) Jeżeli przewody i kable nie spełniają minimalnych wymagań w zakresie odporności na nie-
rozprzestrzenianie się płomienia, to powinny mieć ograniczoną długość dla połączenia 
urządzeń ze stałym oprzewodowaniem i w żadnym przypadku nie powinny przechodzić 
z jednej komory ognioszczelnej do drugiej; 

3) Wyroby zakwalifikowane wg norm przedmiotowych jako nierozprzestrzeniające ognia lub 
wyroby spełniające wymagania norm w tym zakresie można instalować bez specjalnych 
środków ostrożności; 

4) Elementy lub części oprzewodowania - z wyjątkiem przewodów, które nie spełniają mini-
malnych wymagań norm w zakresie nierozprzestrzeniania się ognia, ale spełniają wszystkie 
pozostałe wymagania w zakresie norm przedmiotowych - powinny być instalowane w obu-
dowie całkowicie zamkniętej, wykonanej z niepalnych materiałów. 

358. Jakie właściwości powinny posiadać przewody i kable stosowane w obszarach o zwiększonym 
zagrożeniu pożarowym? 

W budynkach lub obszarach o zwiększonym zagrożeniu pożarowym zaleca się stosowanie prze-
wodów i kabli bezhalogenowych, które nie wydzielają toksycznych spalin pod działaniem ognia. 

Przewody i kable uznaje się za bezhalogenowe wtedy, kiedy użyte do ich produkcji materiały nie 
zawierają chloru, fluoru, bromu i jodu. 
      Przewody i kable bezhalogenowe przeznaczone dla celów bezpieczeństwa wykonane są w wer-
sji trudnopalnej i samogasnącej poprzez zastosowanie mieszanki specjalnych polimerów, które 
zawierają istotny procent zawartości środków chroniących przed płomieniami. 

Przewody i kable bezhalogenowe są to przewody o konstrukcji zbliżonej do przewodów YDY, 
YLY o izolacji, powłoce wypełniającej i powłoce zewnętrznej z tworzyw bezhalogenowych, dzięki 
czemu nie wydzielają podczas spalania chlorowodorów, tzn. gazów i dymów toksycznych i korozyj-
nych. Przeznaczone są do instalacji w budynkach, w których występują zaostrzone wymagania 
przeciwpożarowe. Kable bezhalogenowe nie powodują rozprzestrzeniania ognia i przy tym nie emi-
tują toksycznych lub agresywnych produktów gazowych. 

Stosowanie bezhalogenowych kabli i przewodów bezpieczeństwa zaleca się do budynków ze 
skupiskami ludzi lub tam, gdzie należy chronić duże wartości rzeczowe, jak np.: 
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- szpitale, lotniska, domy towarowe, wieżowce, hotele, teatry, kina, szkoły, itd., 
- zakłady przemysłowe o dużym potencjałem zagrożenia, np.: elektrownie, kopalnie, stocznie, 

itp., 
- instalacje przeciwpożarowe, instalacje alarmowe, wentylacyjne, schody ruchome, windy, 

oświetlenie bezpieczeństwa, sale operacyjne i sale intensywnej opieki medycznej, 
- urządzenia do przetwarzania danych, 
- instalacje awaryjnego zasilania prądem. 

Właściwości przewodów i kabli bezhalogenowych ognioodpornych o małej emisji dymów typu 
„Flame – X 950” są następujące: 

a) Maksymalna temperatura żyły podczas pracy kabla: +90 C;  
b) Minimalna temperatura otoczenia dla kabli ułożonych na stałe:  −25 C; 
c) Minimalna temperatura otoczenia przy układaniu kabli: −10 C; 
d) Maksymalna temperatura żyły kabli podczas zwarcia:  +250 C. 
Kable bezhalogenowe ognioodporne, tzw. kable bezpieczeństwa (Flame-X 950) zachowujące 

swoją funkcję podczas działania ognia przez określony czas, dzielą się na: 
- kable kategorii C — przez 3 godziny i temperaturze do 950 C ,  
- kable kategorii W — przez 15 minut przy jednoczesnym działaniu wody do  650 C, 

 - kable kategorii Z — przez 15 minut z jednoczesnym działaniem udaru mechanicznego do 
950 C. 

Montaż kabli bezhalogenowych ognioodpornych; 
Kable bezhalogenowe ognioodporne typu Flame-X 950 powinny być mocowane bezpośrednio 

na podłożu albo podwieszone do dolnej strony korytek kablowych lub podobnych konstrukcji przy 
użyciu uchwytów metalowych. 

Kable tego typu mogą być również układane na innych systemach kablowych nośnych, np. dra-
binkach, korytkach, uchwytach pojedynczych, o odporności ogniowej odpowiadające odporności 
ogniowej kabla. 
 

Kable bezhalogenowe ognioodporne stosuje się również do zasilania urządzeń, których działa-
nie w warunkach pożaru jest niezbędne, np.: 

– oświetlenie awaryjne, 
– wyciągi dymu, 
– systemy alarmowe, 
– windy osobowe. 

359. Jakie wymagania dotyczą układania obwodów I i II zakresu napięcia? 
Wymaga się, aby obwodów I i II zakresu napięcia (tj. napięcia zakresu I - 50 V a.c. i 120 V d.c. 

i napięcia zakresu II - 50 - 1000 V a.c. i 120 - 1500 V d.c.) nie układać w tym samym oprzewodowa-
niu. 

Dopuszcza się układanie obwodów I i II zakresu napięcia w tym samym oprzewodowaniu pod 
warunkiem zastosowania jednej z następujących metod: 

- przewody lub kable posiadają izolację przewidzianą dla najwyższego zastosowanego 
w oprzewodowaniu napięcia, 

- żyły przewodu wielożyłowego posiadają izolację przewidzianą dla najwyższego zastosowa-
nego w oprzewodowaniu napięcia, 

- kable ułożone w osobnych przegrodach posiadają izolację przewidzianą dla zakresu ich napię-
cia, 

- kable ułożone w korytkach instalacyjnych, są oddzielone od siebie przegrodą, 
- zostały zastosowane osobne systemy rur, listew lub kanałów instalacyjnych. 

Zbliżenie obwodów SELV i PELV do innych obwodów powinno być zgodne z wymaganiami nor-
my PN-HD 60364-4-41:2009. Zbliżenie oprzewodowania do urządzeń piorunochronnych powinno 
być zgodne z wymaganiami norm PN-EN 62305. 
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360. Jak należy wykonać skrzyżowanie lub zbliżenie podziemnych kabli telekomunikacyjnych 
i elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV?  

Skrzyżowanie lub zbliżenie podziemnych kabli telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 
o napięciu do 1 kV należy wykonać przy zachowaniu minimalnej odległości 100 mm lub spełnić 
następujące wymagania: 

a) Kable należy oddzielić przegrodą ognioochronną wykonaną np. z cegły, pokrycia ochronne-
go kabli (glina, beton), kształtek betonowych lub zapewnić dodatkową ochronę wykonaną 
z ognioodpornej rury lub kanału kablowego; 

b) W miejscach skrzyżowań należy wykonać ochronę mechaniczną pomiędzy kablami, np. sto-
sując rurę kablową, betonową zasłonę kablową lub kształtki betonowe. 

361. Jakie może być zbliżenie przewodów i kabli do instalacji nieelektrycznych? 
Oprzewodowania instalacji elektrycznych nie należy układać blisko urządzeń wydzielających 

ciepło, dym i pary, które mogłyby powodować uszkodzenia przewodów, z wyjątkiem sytuacji, kiedy 
przed szkodliwymi skutkami byłyby one zabezpieczone tak umieszczonymi przesłonami, aby nie 
miały one wpływu na oddawanie ciepła z tych przewodów. 

W kanałach technologicznych i wnękach nie przeznaczonych dla instalacji oprzewodowania, ka-
ble należy układać tak, aby nie były one narażone na działanie wszystkich szkodliwych wpływów 
przy normalnej pracy sąsiednich instalacji (np. gazu, wody lub rurociągów parowych). 

W przypadku, gdy oprzewodowanie elektryczne ułożone jest poniżej instalacji, które mogą po-
wodować kondensację (np. wody, pary, gazu), to oprzewodowanie elektryczne należy odpowiednio 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 

Jeżeli prowadzi się instalację elektryczną w sąsiedztwie instalacji nieelektrycznej, to prace mon-
tażowe należy wykonać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzenia instalacji nieelektrycznej. 
Takie zabezpieczenie można uzyskać stosując odpowiednie odstępy między instalacjami lub me-
chaniczne lub cieplne osłony. 

W przypadku, gdy instalacja elektryczna jest umieszczona w bezpośrednim sąsiedztwie instala-
cji nieelektrycznej, to powinny być spełnione następujące warunki: 

a) Oprzewodowanie należy odpowiednio zabezpieczyć przed zagrożeniami wynikającymi 
z obecności innych nieelektrycznych instalacji; 

b) Ochrona przed porażeniem elektrycznym przy uszkodzeniu powinna być wzmocniona, 
zgodnie z wymaganiami PN-HD 60364-4-41:2009, przyjmując części metalowe nieelek-
trycznej instalacji jak części przewodzące obce. 

362. Od czego zależy wybór określonej metody instalowania oprzewodowania? 
Wybór określonej metody instalowania oprzewodowania zależy w głównej mierze od potrzeb 

użytkowych, rodzaju pomieszczeń oraz konstrukcji budowlanej obiektu. W każdym przypadku 
ustalić należy prawidłowy sposób wykonania instalacji, dostosowując się do aktualnych możliwości 
materiałowych.  

Sposób ułożenia przewodów w instalacji elektrycznej zależy od charakteru budynku, przezna-
czenia pomieszczeń oraz występujących warunków wpływów zewnętrznych. 

363. Jakie określono metody wykonania instalacji w zależności od rodzaju stosowanych przewodów 
i kabli elektrycznych? 

W normie HD 60364-5-52:2011 określono metody wykonania instalacji w zależności od rodzaju 
stosowanych przewodów i kabli elektrycznych. Poszczególne rodzaje przewodów i kabli można 
instalować przy wykorzystaniu następujących sposobów montażu oprzewodowania: 

1. Przewody gołe: 
- na izolatorach;  

2. Przewody izolowaneb): 
- w rurach instalacyjnych, 
- w listwach instalacyjnycha) (w tym w listwach przypodłogowych i zlicowanych z podłogą), 
- w kanałach instalacyjnych, 
- na izolatorach; 

3. Kable w powłokach (łącznie z opancerzonymi i w izolacji mineralnej):  
3.1. Wielożyłowe: 
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- bez zamocowań, 
- bezpośrednio na uchwytach, 
- w rurach instalacyjnych, 
- w listwach instalacyjnych (w tym w listwach przypodłogowych i zlicowanych z podłogą), 
- w kanałach instalacyjnych, 
- na drabinkach instalacyjnych, w korytkach kablowych, na wspornikach, 
- na ogół nie są stosowane w praktyce, 
- przewody zawieszone na linkach nośnych; 

3.2. Jednożyłowe  
- bezpośrednio na uchwytach,  
- w rurach instalacyjnych, 
- w listwach instalacyjnych (w tym w listwach przypodłogowych i zlicowanych z podłogą), 
- w kanałach instalacyjnych, 
- na drabinkach instalacyjnych, w korytkach kablowych, na wspornikach, 
- przewody zawieszone na linkach nośnych, gdzie: 

           a) izolowane przewody są dopuszczone, jeżeli system listew izolacyjnych otwieranych za-                           
pewnia co najmniej stopień ochrony IP4X lub IPXXD i jeżeli jego pokrycie można zdjąć tyl-
ko za pomocą narzędzia lub w ramach umyślnego działania, 

               b) izolowane przewody, jeżeli są wykorzystywane jako przewody ochronne lub przewody 
wyrównawcze, można instalować dowolną metodą i nie jest wymagane układanie ich 
w rurkach instalacyjnych czy listwach instalacyjnych zamykanych i otwieranych. 

364. Jakie stosuje się metody instalowania oprzewodowania? 
     W normie HD 60364-5-52:2011 zostały podane metody referencyjne instalowania oprzewodwa-
nia oznaczone literami A, B, C, D, E, F i G, określające poszczególne technologie montażu (Tab. 16). 

Tablica 16. Metody referencyjne instalowania oprzewodowania 
Metody instalacji Technologie montażu oprzewodowania 

A1 
 
 
 

A2 

Izolowane przewody w rurze 
instalacyjnej w izolowanej 
cieplnie ścianie 
 
 
Przewody wielożyłowe  
w rurze instalacyjnej 
 w izolowanej cieplnie ścia-
nie 

Rura instalacyjna, metalowa lub z tworzywa sztucznego, jest ułożo-
na  
w ścianie ocieplanej składającej się z zewnętrznego pokrycia od-
pornego na wpływy atmosferyczne, izolacji cieplnej oraz we-
wnętrznego pokrycia z drewna lub materiału drewno odpornego, o 
odporności cieplnej nie mniejszej niż 10 W/m2 K. 
Rura instalacyjna jest całkowicie zakryta, ale niekoniecznie dotyka  
wewnętrznego pokrycia, przez które jest odprowadzane ciepło  
z przewodów. 

B1 
 
 

B2 

Izolowane przewody w rurze 
instalacyjnej na ścianie 
drewnianej. 
Przewody wielożyłowe w 
rurze instalacyjnej na ścianie 
drewnianej. 

Rura instalacyjna, metalowa lub z tworzywa sztucznego, jest zamo-
cowana na ścianie drewnianej. Odległość między rurą, a powierzch-
nią ściany powinna być nie mniejsza niż 0,3 średnicy tej rury. W 
przypadku, gdy rura instalacyjna jest przymocowana do ściany mu-
rowanej, obciążalność długotrwała przewodów lub żył izolowanych 
może być wyższa. 

 
C 
 
 

 
Przewód jednożyłowy albo 
wielożyłowy na ścianie 
drewnianej. 

Przewód zamocowany na ścianie drewnianej w odległości między 
przewodem a powierzchnią ściany nie mniejszej  
niż 0,3 średnicy tego przewodu.  
Jeżeli przewód jest zamocowany do ściany murowanej lub wbudo-
wany w nią, to jego obciążalność prądowa może być wyższa. 

D1 
 
 

D2 

Kabel wielożyłowy w osłonie 
ułożony w ziemi. 
 
Kabel wielożyłowy ułożony 
bezpośrednio w gruncie. 

Kabel w słonie o średnicy 100 mm, wykonanej z ceramiki, tworzyw 
sztucznych lub metalu, ułożony bezpośrednio  
w ziemi o rezystywności cieplnej 25 K m/W i głębokości  
0,7 m. W przypadku kabli ułożonych w gruncie istotne jest, aby 
ograniczyć temperaturę wewnątrz osłony. 

 
 

E 
F 
G 
 

 
 
 
Kabel jednożyłowy lub wie-
lożyłowy w powietrzu 

Kabel podtrzymywany tak, że oddawanie ciepła nie jest ograniczo-
ne. Należy brać pod uwagę nagrzewanie spowodowane promienio-
waniem słonecznym i od innych źródeł ciepła. Należy starać się nie 
ograniczać konwekcji powietrza. W praktyce prześwit między ka-
blem, a jakąkolwiek sąsiednią powierzchnią, nie może być mniejszy 
niż 0,3 zewnętrznej średnicy dla kabli wielożyłowych lub jedna 
średnica dla kabli jednożyłowych, wystarczy by przyjąć obciążal-
ność cieplną długotrwałą taką, jak dla warunków w powietrzu. 
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365. Jakie stosuje się inne metody instalowania przewodów i kabli? 
Do innych stosowanych metod instalowania przewodów i kabli, poza metodami referencyjnymi, 

należy zaliczyć: 
1) Układanie przewodów na podłodze lub pod sufitem - wykonuje się podobnie jak opisano  

w metodzie referencyjnej C (Tab.  16) z tym, że wartość znamionowa dla przewodu pod su-
fitem jest nieznacznie zmniejszona w stosunku do wartości na ścianie, gdyż ograniczona jest 
naturalna konwekcja; 

2) Układanie przewodów w korytkach instalacyjnych perforowanych z regularnie rozmiesz-
czonymi otworami, w sposób ułatwiający mocowanie przewodów, podobna do metody re-
ferencyjnej C. (Tab. 16). Obciążalność prądową długotrwałą przewodów układanych w ko-
rytkach perforowanych określono na podstawie badań korytek, których otwory zajmują 
30% powierzchni podłoża. Jeżeli otwory zajmują mniej niż 30% powierzchni podłoża, ko-
rytko należy traktować tak jak korytko bez perforacji. 

3) Układanie przewodów lub kabli na drabinkach instalacyjnych, których konstrukcja zapew-
nia minimalny opór przepływu powietrza wokół przewodu, np. podpory pod kablami, zaj-
mujące mniej niż 10% powierzchni poziomej; 

4) Układanie kabli w suficie - wykonuje jest podobnie jak w przypadku metody referencyjnej A 
(Tab. 16). Przy tej metodzie może być konieczne zastosowanie współczynników zmniejsza-
jących ze względu na wyższe temperatury otoczenia, które mogą powstać w wyniku obec-
ności puszek łączeniowych montowanych w suficie.  

366. Jak układa się przewody jednożyłowe w listwach i kanałach naściennych? 
Dobrane do montażu oprzewodowania systemy instalacji listwowych i kanałowych przeznaczo-

nych do stosowania we wszystkich rodzajach pomieszczeń: mieszkalnych, ogólnych i przemysło-
wych, umożliwiają prowadzenie w nich równocześnie wielu różnych obwodów: np. elektrycznych, 
telefonicznych, telewizji kablowej i komputerowych. 

Listwy i kanały są podobnie mocowane do elementów budowlanych. Listwy mają mniejsze wy-
miary i przekroje poprzeczne niż kanały elektroinstalacyjne, w których można układać większą 
liczbę obwodów lub ułożyć żyły o większych przekrojach. 

Kanały elektroinstalacyjne instalowane na ścianach są stosowane w szczególności tam, gdzie 
występuje duża liczba odbiorników i zachodzi konieczność częstej zmiany ich usytuowania przy 
zachowaniu wysokiej estetyki pomieszczenia. 

Montaż listew wykonuje się w następującej kolejności:  
a) Po trasowaniu przycina się podstawy listew na odpowiednie długości;  
b) W podstawach listew i na ścianach wierci się otwory w odległości nie większej niż 30 mm na 

obu końcach listwy i maksimum, co 600 mm wzdłuż podstaw; 
c) Listwy przypodłogowe i naścienne mocuje się przy użyciu wkrętów do kołków rozporowych 

(Rys. 115); dopuszcza się również klejenie podstawy listwy do podłoża, 
d) Następnie przycina się pokrywy listew na odpowiednie długości, uwzględniając przebieg in-

stalacji, odgałęzienia, połączenia z osprzętem instalacyjnym (gniazda, puszki odgałęźne 
itp.),  

e) Po ułożeniu przewodów wewnątrz listwy zakłada się pokrywy listew (1). 

 
Rys. 115. Mocowanie podstawy listwy za pomocą wkrętów i kołków rozporowych 

Oznaczenia: 1 - pokrywa listwy, 2 - podstawa listwy, 3 - wkręt z łbem stożkowym, 
4 - wkręt z łbem kulistym, 5 - kołek rozporowy. 

Źródło: Bibliografia poz. 2.8 
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367. Jakie rodzaje kanałów stosuje się do układania przewodów?  
Do układania przewodów stosuje się najczęściej następujące rodzaje kanałów: 

a) Kanały naścienne i sufitowe otwierane z oddzielną pokrywą, jedno- i wielokomorowe, wy-
posażone w dodatkowe elementy do maskowania połączeń i rozgałęzień oraz przegrody do 
oddzielania komór;  

 b) Kanały naścienne i sufitowe z listwą montażową, które mocuje się do podłoża, w odstępach 
co 1 m, najczęściej przy użyciu kołków rozporowych; 

 c) Kanały naścienne i sufitowe sprzętowe, których wymiary pozwalają na mocowanie w nich 
puszek sprzętowych (np. do gniazd wtyczkowych), a ich pokrywy mają otwory montażowe 
o różnych kształtach. Kanały tej grupy mogą służyć jako kanały przeznaczone do układania 
przewodów zasilających szafki lub tablice rozdzielcze; 

 d) Kanały łączące szafki rozdzielcze z kanałami instalacyjnymi - są to krótkie odcinki kanałów 
służące do ochrony i osłony przejść przewodów z szafek rozdzielczych (lub sterowniczych) 
do kanałów instalacyjnych; 

 e) Kanały do mocowania opraw oświetleniowych.  

368. Jak wykonuje się kanały przeznaczone do układania przewodów instalacji elektrycznych? 
Kanały wytwarzane są zwykle z PCV i jego trudno palnych odmian, tworzyw sztucznych bez-

chlorowych (w razie pożaru nie wydzielających trujących i agresywnie działających na otoczenie 
gazów) nie podtrzymujących palenia oraz blachy stalowej ocynkowanej powlekanej lakierem.  

W wielu obiektach przemysłowych konieczne jest układanie instalacji kanałowej w podłodze. 
Obok tradycyjnego wykorzystania do tego celu rur stalowych coraz częściej stosowane są kanały 
ułożone w podłodze, wewnątrz których układa się kable i przewody.  

Stosowane są różne techniki wykonywania kanałów w podłodze, jak np.: z wykorzystaniem po-
kryw (klap) w podłogach podwójnych, z budową instalacji w podłogach pustakowych z wykorzy-
staniem pokryw uchylnych lub puszek rewizyjnych, z kanałami otwieranymi na całej długości, 
montowanymi w wylewce podłogi betonowej itp. 

Kanały przeznaczone do układania przewodów instalacji elektrycznych mogą być: 
- mocowane do ściany przy podłodze (kanały przypodłogowe) lub  
- mocowane w pewnej odległości od podłogi (kanały ścienne). 
- wykonywane w stropie, w czasie wykonywania konstrukcji budynku lub  
- w warstwie podłogowej, w czasie wykonywania prac wykończeniowych. 

369. Jak wykonuje się instalacje elektryczne przewodami grzejnymi w podłodze? 
Istnieje wiele urządzeń, wyposażenia i technologii wykonywania instalacji elektrycznych prze-

wodami grzejnymi w podłodze, przeznaczonych do ogrzewania lub dogrzewania pomieszczeń, czyli 
tzw. ogrzewania podłogowego.  

Najprostszą tego rodzaju instalację wykonuje się, z pominięciem miejsc ustawienia mebli, na 
przygotowanej warstwie izolacyjnej (styropian, twarda wełna mineralna) o grubości 2—5 cm, na 
którą wylewa się cienką (1 cm) warstwę betonu, na której (po zastygnięciu betonu) układa się 
równomiernie przewody grzejne na listwie lub siatce montażowej i pokrywa 3—7 centymetrową 
warstwą betonu.  

Wymaga się, aby w czasie montażu instalacji odstępy między zwojami przewodu były nie mniej-
sze niż podane przez producenta przewodów.  

Jeżeli przewiduje się regulację ogrzewania podłogi przy użyciu termostatu należy między dwie-
ma gałęziami grzejnymi umieścić w betonie rurkę o średnicy 5/8”, do umieszczenia w niej czujnika 
podłogowego lub zamontować na ścianie pomieszczenia czujnik powietrza.  

W przypadku podłogi z desek przewód układa się na warstwie izolacyjnej między legarami.  
Dopuszcza się możliwość ułożenia przewodu grzejnego na istniejącej podłodze drewnianej, po 

wcześniejszym rozprowadzeniu na niej warstwy uplastycznionej masy betonowej o grubości co 
najmniej 2 cm. 
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370. Jak wykonuje się instalacje elektryczne przewodami szynowymi? 
Instalacje elektryczne przewodami szynowymi wykonuje się w halach fabrycznych w razie 

zmian zakresu i rodzaju produkcji, powodujących konieczność przegrupowania, wymiany bądź 
zainstalowania nowych maszyn.  

Przewody szynowe, wykonane z łączonych ze sobą gotowych elementów, umożliwiają wykona-
nie od nich odgałęzień co 1 m - bez potrzeby wyłączania napięcia. Odległość między punktami pod-
parcia (zawieszenia) przewodów szynowych nie powinna przekraczać 6 m 

Ciąg instalacji wykonanej przewodami szynowymi można ułożyć na podporach, wysięgnikach 
lub podwiesić na linkach lub prętach.  

Zaleca się, aby skrzynki bezpiecznikowe były mocowane do dodatkowych podpór, aby zapobiec 
kołysaniu się przewodu szynowego podczas wymiany wkładki bezpiecznikowej. Montaż przewo-
dów szynowych należy prowadzić według instrukcji producenta. Do zasilania urządzeń i odbiorni-
ków ruchomych oraz w pomieszczeniach z dużą ilością często przestawianych maszyn i narzędzi, 
wykorzystuje się przewody szynowe ślizgowe. 

371. Jak powinny być wykonane instalacje elektryczne wewnątrz ścian i przegród budowlanych? 
Oprzewodowanie instalacji elektrycznych prowadzi się często wewnątrz ścian, sufitów i podłóg 

wykonywanych z płyt palnych, wypełnionych w środku materiałem izolacyjnym (często również 
palnym), posiadającym znacznie gorsze warunki odprowadzania ciepła niż na zewnątrz ścian.  

Po zabudowaniu ściany nie jest możliwe dokonywanie oględzin fragmentów instalacji prowa-
dzonej wewnątrz ściany. 

Z tego powodu przy wyborze tego sposobu prowadzenia instalacji należy zachować szczególną 
ostrożność, aby tak wykonana instalacja elektryczna przy wystąpieniu jakichkolwiek uszkodzeń nie 
stała się przyczyną pożaru. Montaż instalacji nie powinien naruszać w zasadniczy sposób struktury 
ściany. Instalacja taka powinna być wymienialna.  

Instalacje wewnątrz ścian i przegród budowlanych powinny być wykonane:  
- w listwach lub kanałach instalacyjnych naściennych wykonanych z materiałów niepalnych, 
- w kanałach z blachy stalowej lub aluminiowej, 
- w rurach instalacyjnych wykonanych z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących i nie-

rozprzestrzeniających płomienia, np. w rurach instalacyjnych PVC lub w rurach instalacyj-
nych metalowych (w uzasadnionych przypadkach), 

- w korytkach i na drabinkach instalacyjnych metalowych, 
- przewodami wielożyłowymi ułożonymi na ścianie, mocowanymi do podłoża za pomocą 

uchwytów (niezalecane), można stosować w uzasadnionych technicznie przypadkach pod 
warunkiem wykonania instalacji przewodami wielożyłowymi typu YDY, YDYp lub YLY o na-
pięciu znamionowym izolacji 750V. 

 

2 . 7 .  Pr z ewo d y  o ch r o n n e.   

372. Jakie wyróżnia się przewody ze względu na funkcje pełnione w instalacjach elektrycznych?  
Przewód  ochronny  (ang.  Protective  conductor)  -  to  przewód  lub  żyła  w  przewodzie  

wielożyłowym, nie obciążony prądem roboczym, który łączy wszystkie części przewodzą-
ce dostępne zasilanych urządzeń z uziemionym punktem układu sieci, zapewniając 
ochronę przed porażeniem elektrycznym przy uszkodzeniu przez samoczynne wyłączenie 
zasilania. 

Ze względu na funkcje pełnione w instalacjach elektrycznych wyróżnia się: 
1) Przewody czynne a.c.: liniowe (L), neutralny (N), środkowy (M);  
2) Przewody czynne d.c.: przewód dodatni (L+), przewód ujemny (L-); 
3) Przewody ochronne: (PE, PEN, PEL*, PEM**); 
4) Przewody połączeń wyrównawczych ochronnych (PB), w tym: 

 - uziemione (PBE), 
 - nieuziemione (PBU); 

 5) Przewody uziemiające: 
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 - przewód uziemiający funkcjonalny (FE), 
 - przewód ekwipotencjalny funkcjonalny (FB), 

przy czym: 
 * PEL – przewód łączący funkcje przewodu ochronnego uziemiającego oraz liniowego, 
** PEM – przewód  łączący funkcje przewodu ochronnego uziemiającego oraz środkowego. 

373. Jakie przewody i elementy przewodzące mogą być wykorzystane jako przewody ochronne? 
      Przewody ochronne powinny, zgodnie z normą PN-HD 60364-4-4, spełniać wymagania dotyczą-
ce ochrony przy uszkodzeniu przez samoczynne wyłączenie zasilania. Nstępujące przewody i ele-
menty przewodzące mogą być stosowane jako przewody ochronne: 

1) Jako przewody ochronne w instalacjach elektrycznych mogą być stosowane: 
- żyły w przewodach wielożyłowych, 
- izolowane lub gołe przewody prowadzone we wspólnej osłonie z przewodami czynnymi, 
- ułożone na stałe przewody gołe lub izolowane, 
- metalowe powłoki kabli, pancerzy kabli, ekranów kabli, przewodów plecionych, przewo-

dów koncentrycznych, metalowych rur instalacyjnych, podlegających warunkom ustalo-
nym niżej w pkt. 2) a) oraz b); 

2) W obrębie urządzeń o metalowej obudowie, jak niskonapięciowe rozdzielnice albo przewo-
dy szynowe,  wyłączniki niskiego napięcia lub zespoły urządzeń sterujących - mogą być wy-
korzystane jako przewody ochronne, jeżeli spełniają trzy następujące warunki: 

a) Ich ciągłość elektryczna jest zapewniona przez konstrukcję lub odpowiednie połączenie 
gwarantujące ochronę przed uszkodzeniami natury mechanicznej, chemicznej lub elek-
trochemicznej; 

b) Odpowiadają wymaganiom dotyczącym przekrojów przewodów ochronnych; 
c) Umożliwiają przyłączenie innych przewodów ochronnych w każdym wcześniej ustalo-

nym punkcie odgałęzienia. Części przewodzące obce mogą być wykorzystane jako 
przewody ochronne, jeżeli spełniają jednocześnie wymagania określone w punktach 
a) i b), a ponadto: 

- nie mogą być usunięte w czasie, gdy pełnią funkcję przewodów ochronnych, chyba 
że zastosowane zostały zastępcze przewody ochronne (np. przewód bocznikujący), 

   - na długości stanowiącej zastępczy przewód ochronny mają oznaczenie barwne wy-
magane od przewodu ochronnego; 

3) Jeżeli rura wodociągowa wykorzystana (za zgodą ich właściciela) jako przewód ochronny, jest 
wyposażona w zawory i/lub wodomierze, to muszą być one odpowiednio zbocznikowane.  

Przekrój przewodu bocznikującego musi spełniać wymagania stawiane przekrojowi przewodu 
ochronnego, np.: 

- przekrój linki miedzianej ocynkowanej nie powinien być większy niż 16 mm2, 
- przekrój linki stalowej ocynkowanej - 25 mm ,  
- przekrój taśmy stalowej o grubości co najmniej 3 mm - 60 mm . 

374. Jakie części metalowe nie są dopuszczone do stosowania jako przewody ochronne? 
Następujące części metalowe nie są dopuszczone do stosowania jako przewody: 
 - rury zawierające łatwopalne gazy lub płyny,  
 - elementy konstrukcyjne narażone na naprężenia mechaniczne w czasie normalnej pracy, 
 - ruchome lub giętkie części metalowe, z wyjątkiem przeznaczonych do celów ochrony,  
 - linki lub inne elementy podtrzymujące oprzewodowanie,  
 - korytka i drabinki instalacyjne. 

375. Jakie warunki powinien spełniać przekrój każdego przewodu ochronnego? 
Zgodnie z PN-HD 60364-5-54 przekrój każdego przewodu ochronnego powinien spełniać wa-

runki samoczynnego wyłączenia zasilania wymagane według PN-HD 60364-4-41 i powinien wy-
trzymywać spodziewany prąd zwarciowy określony zależnością: 

= ∙  
Minimalne przekroje przewodów ochronnych podane są w tablicy 17. 
 
 

 



179 
 

Tablica 17. Minimalne przekroje przewodów ochronnych 
Przekrój przewodów 

fazowych 
(mm2) 

Minimalny przekrój odpowiadającego przewodu ochronnego (mm2) 
Jeżeli przewód ochronny jest 

z tego samego materiału  
co przewód fazowy 

Jeżeli przewód ochronny nie jest 
z tego samego materiału 

co przewód fazowy 

 ≤ 16 S  x  

16 < ≤ 35 16 a)  x 16 

 > 35 
2

  k 

k1 - jest wartością k dla przewodu fazowego, otrzymaną z zależności podanej w Załączniku A  
lub z HD 384-4-43. Tablica 43A stosowanie do materiału żyły oraz izolacji przewodu; 

k2 -  jest wartością k dla przewodu ochronnego, dobranego odpowiednio wg Tablic od 54.2 do 
       A.54.6. 
a) Dla przewodu PEN, zmniejszenie przekroju jest dopuszczalne tylko zgodnie z zasadami 

wymiarowania przewodu neutralnego (patrz HD 384-5-52). 
 
Wartości podane w tablicy 17. są obowiązujące dla przewodów ochronnych wykonanych z ta-

kiego samego materiału, co przewody fazowe. W innych przypadkach przekrój przewodu ochron-
nego powinien być tak dobrany, aby jego konduktancja nie była mniejsza od konduktancji przewo-
du spełniającego wymagania określone w tablicy 17. 

Przekrój przewodu ochronnego, który nie jest częścią przewodu lub kabla wielożyłowego lub 
nie jest we wspólnej osłonie z przewodami fazowymi, nie powinien być mniejszy niż: 

- 2,5 mm2 Cu lub 16 mm2 Al, jeżeli zapewniona jest ochrona przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi,  

- 4 mm2 Cu lub 16 mm2 Al, jeżeli brak jest ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Gdy uzyskana wartość przekroju przewodu ochronnego nie jest wartością znormalizowaną, to 

należy ją zwiększyć do najbliższej wartości przekroju znormalizowanego. 
Przekrój przewodów ochronnych w sieciach o układzie TT może być ograniczony do: 

- 25 mm2, wykonanych z miedzi, 
- 35 mm2, wykonanych z aluminium, 

pod warunkiem, że uziemienie punktu neutralnego źródła i uziemienie części przewodzących 
dostępnych są elektrycznie obojętne.  

376. Jak powinien być dobrany wymagany przekrój przewodu ochronnego przez który przepływa 
prąd zwarciowy? 

Wymagany przekrój przewodu ochronnego (PE, PEN), przez który przepływa prąd zwarciowy 
nie dłużej niż 5 s, powinien być dobrany z tablicy 18 albo obliczony ze wzoru:  

=
√

 
gdzie: 

– przekrój przewodu ochronnego, w mm2; 
– wartość skuteczna spodziewanego prądu zwarciowego, w A, dla zwarć o pomijalnej impe-

dancji, który może płynąć przez urządzenie ochronne; 
  – czas wyłączania przez urządzenie ochronnego, w s; 

 – współczynnik, którego wartość zależy od materiału przewodu, izolacji i temperatury. 
 

Jeżeli przewód ochronny jest wspólny dla dwóch lub więcej obwodów, jego przekrój powinien być: 
- obliczony zgodnie z powyższą zależnością dla najbardziej niekorzystnych wartości spodzie-

wanego prądu zwarciowego i czasu wyłączania w tych obwodach lub  
- dobrany zgodnie z tablicą 17 do największego przekroju przewodu fazowego w obwodzie. 
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377. Jakie wymagania powinny być spełnione odnośnie stosowania przewodu ochronno-
neutralnego? 

W sieciach o układzie TN-C pojedynczy przewód (żyła) może spełniać równocześnie funkcję 
przewodu ochronnego (PE) i neutralnego (N), pod warunkiem, że jest ułożony na stałe i nie należy 
do obwodu, w którym zastosowano układ ochronny różnicowoprądowy. 

Zabrania się stosowania przewodu ochronno-neutralnego (PEN) w oprzewodowaniu rucho-
mym, a także wykorzystywania metalowych osłon oprzewodowania jako przewodów PEN, z wyjąt-
kiem obudów przewodów szynowych. Wymagania te znacznie ograniczają stosowanie układu TN-C 
w instalacjach odbiorczych. 

Przewód ochronno-neutralny (PEN) może być używany tylko w instalacjach elektrycznych uło-
żonych na stałe, mieć izolację właściwą do napięcia nominalnego układu i, ze względu na wytrzy-
małość mechaniczną, powinien mieć przekrój co najmniej 10 mm  Cu lub 16 mm Al. 

Jeżeli w jakimkolwiek punkcie instalacji, funkcje neutralne i ochronne są zapewnione przez od-
dzielne przewody, połączenie przewodu neutralnego z jakąkolwiek inną częścią uziemioną w insta-
lacji jest niedopuszczalne (np. z przewodem ochronnym). Dopuszcza się jednak utworzenie z prze-
wodu PEN więcej niż jednego przewodu neutralnego i więcej niż jednego przewodu ochronnego. 
Dla poprawnego przyłączenia utworzonych przewodów należy wyznaczyć oddzielne zaciski lub 
szyny przeznaczone dla przewodów ochronnych i oddzielne dla przewodów neutralnych. 

Izolacja, sposób ułożenia i połączenia przewodu ochronno-neutralnego (PEN) muszą spełniać 
wymagania stawiane przewodom czynnym, np. mieć izolację właściwą do napięcia nominalnego 
układu. Nie wymaga się izolowania przewodów PEN w obrębie rozdzielnic i sterownic oraz w li-
niach napowietrznych.. 

378. Jakich elementów instalacji elektrycznych nie wolno umieszczać w przewodach ochronnych?  
Wymaga się, aby przewody ochronne były odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, chemicznymi lub elektrochemicznymi, oddziaływaniem sił elektrodynamicznych 
i termodynamicznych 

W przewodach ochronnych nie wolno umieszczać: 
- aparatury zabezpieczającej i łączeniowej, ponieważ mogłoby to doprowadzić do przerwania 

ich ciągłości elektrycznej, 
- łączników, z wyjątkiem specjalnych połączeń rozłączalnych za pomocą narzędzia w celu 

przeprowadzania badań, 
- żadnych specjalistycznych urządzeń w układach monitoringu ciągłości połączeń uziemiają-

cych (np. czujników eksploatacyjnych, cewek). 

379. W jakim przypadku i w jaki sposób należy uzyskać wzmocnienie przewodów ochronnych? 
W przypadku, gdy w instalacji  przewidziano odbiorniki z planowanym ciągłym ich przyłącze-

niem i z prądem w przewodzie ochronnym przekraczającym 10 mA, to wzmocnienie przewodów 
ochronnych można uzyskać w sposób następujący: 

- zastosować przewód ochronny o przekroju co najmniej 10 mm  Cu lub 16 mm  Al, na całej 
jego długości albo  

- zastosować drugi przewód ochronny, co najmniej o takim samym przekroju jak wymagany 
w ochronie przy uszkodzeniu. Powinien on być ułożony do punktu, w którym przewód 
ochronny ma przekrój nie mniejszy niż 10 mm  Cu lub 16 mm  Al.  

W tej sytuacji należy zapewnić oddzielny zacisk dla drugiego przewodu ochronnego w urządze-
niu. 

380. Jakie znaczenie w ochronie przed porażeniem elektrycznym odgrywają połączenia wyrównaw-
cze ochronne? 
      Połączenia wyrównawcze ochronne jako małooporowe połączenia elektryczne różnych część 
przewodzących o różnym potencjale, wyrównujące tę różnicę potencjałów, odgrywają istotne zna-
czenie w ochronie przed porażeniem elektrycznym.  

Zastosowanie połączeń wyrównawczych ochronnych ma na celu ograniczenie do wartości do-
puszczalnych długotrwale, w danych warunkach wpływów zewnętrznych, napięć występujących 
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pomiędzy różnymi częściami przewodzącymi. Mogą to być połączenia bezpośrednie części przewo-
dzących dla celów ochrony przed porażeniem elektrycznym, a także połączenia wyrównawcze 
funkcjonalne lub połączenia  pośrednie np. za pomocą ograniczników przepięć, dla celów ochrony 
przeciwprzepięciowej lub ochrony odgromowej. 

Połączenia wyrównawcze odgrywają określoną rolę w różnych układach i systemach ochron-
nych, np. jako ochrona uzupełniająca w układach ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu, 
ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej, a także w ochronie przed elektrycznością statyczną, 
ochronie przeciwwybuchowej i przeciwpożarowej. Często jeden i ten sam przewód wyrównawczy 
może pełnić określoną rolę w dwóch i więcej układach lub systemach ochrony, pod warunkiem 
spełnienia stawianych przez nie wymagań. Każdy budynek powinien mieć połączenia wyrównaw-
cze główne. 

381. Jakie przewody mogą być stosowane jako przewody wyrównawcze oraz jakie są wymagane 
przekroje przewodów wyrównawczych głównych i miejscowych?  

Przewody wyrównawcze ochronne nie stanowią elementu obwodów prądowych instalacji 
i urządzeń elektrycznych i w normalnych warunkach pracy nie są obciążone prądami roboczymi 
lub zwarciowymi. Jednak w warunkach pewnych zakłóceń, związanych głównie z uszkodzeniem 
izolacji podstawowej i w konsekwencji ze zwarciem doziemnym, mogą w tych przewodach prze-
pływać prądy o znacznych wartościach. 

Jako przewody wyrównawcze mogą być stosowane miedziane przewody jednożyłowe, miedzia-
ne żyły przewodów wielożyłowych oraz stalowe przewody gołe lub pokryte trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. W miejscach, w których przewody gołe byłyby narażone na przyspieszoną koro-
zję, należy stosować przewody izolowane lub przewody pokryte trwałymi powłokami antykorozyj-
nymi. 

Wymagania określone w normie PN-HD 60364-5-54:2010 dotyczą: głównych połączeń wyrów-
nawczych wykonanych w najniższej kondygnacji budynku oraz połączeń wyrównawczych miej-
scowych wykonywanych w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu porażeniowym, np. w ła-
zienkach, pralniach, hydroforniach, itp. 

Przewód wyrównawczy łączący dwie części przewodzące dostępne powinien mieć przewodność 
nie mniejszą niż przewód ochronny o mniejszym przekroju, przyłączony do części przewodzących 
dostępnych. Wymagane przekroje głównych i miejscowych połączeń wyrównawczych ochronnych 
przedstawiono w tablicy 18. 

Tablica 18. Wymagane przekroje przewodów połączeń wyrównawczych ochronnych 

Wymagania 
Przewody 

głównych połączeń  
wyrównawczych 

Przewody miejscowych połączeń wyrównawczych 
Między dwiema częściami 
przewodzącymi dostępny-

mi 

Między częścią przewodzącą 
dostępną i częścią obcą 

podstawowe  ≥ 0,5   ≥ 0,5   ≥ 0,5  

dodatkowe  ≥ 6 mm  

Przewody nie ułożone razem z przewodami czynnymi 
 ≥ 2,5 mm  jeżeli są chronione od uszkodzeń mecha- 

nicznych, 
 ≥ 4 mm  jeżeli nie są chronione od uszkodzeń mecha-

nicznych, 

dopuszczalne 
złagodzenie 

Nie wymaga się 
przekroju (z miedzi) 

większego niż 25 
mm  

- - 

      W przypadku stosowania innego metalu niż miedź należy przyjmować przekrój zapewniający 
taką sama obciążalność prądowa, jaką ma podany przewód miedziany. 

Oznaczenia: 
            - przekrój przewodu wyrównawczego; 

 - największy wymagany przekrój przewodu ochronnego (PE) w całej instalacji;            
  - najmniejszy wymagany przekrój przewodu ochronnego (PE) spośród przewodów 

                doprowadzonych do rozpatrywanych części przewodzących dostępnych; 
          - przekrój przewodu ochronnego (PE) doprowadzonego do rozpatrywanej części  

                przewodzącej dostępnej. 
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382. Jakie wymagania instalacyjne określono dla głównych połączeń wyrównawczych? 
Główne połączenia wyrównawcze wykonuje się dla całego budynku jako galwaniczne połączenie 

wszelkich części przewodzących obcych ze sobą i z uziomem budynku. 
Przewody głównych połączeń wyrównawczych umieszczone w najniższej (przyziemnej) kondy-

gnacji budynku, łączą z główną szyną wyrównawczą: 
- przewody ochronne instalacji elektrycznej, 
- przewody uziemienia ochronnego lub ochronno-funkcjonalnego, 
- przewody połączeń wyrównawczych funkcjonalnych, w przypadku ich stosowania,  
- elementy przewodzące innych instalacji wprowadzonych do budynku (np. rurociągi wody 

zimnej, wody gorącej, centralnego ogrzewana, gazu, klimatyzacji), 
- metalowe powłoki i pancerze kabli elektroenergetycznych, 
- metalowe elementy konstrukcyjne budynku (np. zbrojenia), itp. 

Elementy przewodzące instalacji wprowadzonych do budynku z zewnątrz powinny być przyłą-
czone do głównej szyny wyrównawczej możliwie jak najbliżej miejsca ich wprowadzenia. 

Zgodnie z normą PN-HD 60364-5-54:2010 oraz HD 60364-4-41, najmniejszy dopuszczalny 
przekrój głównych przewodów wyrównawczych ochronnych, ze względu na wytrzymałość mecha-
niczną, wynosi: 

- 6 mm  w przypadku przewodu miedzianego,  
- 16 mm  w przypadku przewodu aluminiowego,  
- 50 mm  w przypadku przewodu stalowego. 

383. Jakie wymagania instalacyjne określono dla połączeń wyrównawczych miejscowych? 
Połączenia wyrównawcze miejscowe wykonywane w pomieszczeniach o zwiększonym zagroże-

niu porażeniowym, stanowią uzupełnienie ochrony przy uszkodzeniu przez samoczynne wyłącze-
nie zasilania i obejmują wszystkie dostępne części przewodzące dostępne i części przewodzące 
obce oraz przewody ochronne instalacji elektrycznej. 

Do pomieszczeń o zwiększonym zagrożeniu należą przede wszystkim: łazienki wyposażone 
w wannę lub/i basen natryskowy, hydrofornie, pomieszczenia wymienników ciepła, kotłownie, 
pralnie, kanały rewizyjne, pomieszczenia rolnicze i ogrodnicze oraz przestrzenie, w których nie ma 
możliwości zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie 
zasilania po przekroczeniu wartości napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale na czę-
ściach przewodzących dostępnych. 

Wymagany przekrój żył miejscowych przewodów wyrównawczych nie powinien być mniejszy 
od: 

a) Najmniejszego przekroju przewodów ochronnych (PE, PEN), w przypadku połączeń między 
częściami przewodzącymi dostępnymi; 

b) Połowy przekroju przewodu ochronnego (PE, PEN), w przypadku połączeń między czę-
ściami przewodzącymi dostępnymi i obcymi; 

c) Przyjętego przekroju minimalnego: 
- 2,5 mm  Cu, z zastosowaniem ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
- 4 mm  Cu, bez zastosowania ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Przewód wyrównawczy miejscowy łączący dwie części przewodzące dostępne, powinien mieć 
konduktancję nie mniejszą niż przewód ochronny o mniejszym przekroju przyłączony do części 
przewodzących dostępnych. 

Przewód wyrównawczy miejscowy łączący części przewodzące dostępne z częściami przewo-
dzącymi obcymi, powinien mieć konduktancję nie mniejszą niż połowa przekroju poprzecznego 
odpowiedniego przewodu ochronnego. 

Wszystkie połączenia i przyłączenia przewodów biorących udział w ochronie przed porażeniem 
elektrycznym powinny być wykonane w sposób pewny, trwały w czasie, chroniący przed korozją. 
Przewody takie należy łączyć ze sobą przez zaciski przystosowane do materiału, przekroju oraz 
ilości łączonych przewodów, a także środowiska, w którym połączenie to ma pracować. 

Przykład połączeń wyrównawczych w budynku mieszkalnym przedstawia rysunek 108. 
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384. W jakim celu stosuje się oznaczanie zacisków urządzeń i zakończeń przewodów i według jakich  
sposobów powinno być ono wykonane? 

Zaciski urządzeń i zakończeń przewodów powinny być oznaczone zgodne z wymaganiami Nor-
my PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka 
z maszyną, oznaczanie i identyfikacja – Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów. 

Oznaczenie zacisków urządzeń i zakończeń przewodów stosuje się w celu: 
- zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania, 
- uzyskania łatwej identyfikacji, 
- uniknięcia pomyłek. 

Identyfikacja zacisków wyposażenia i końcówek wyróżnionych przewodów powinna być wyko-
nana za pomocą jednego z następujących sposobów: 

- rozmieszczenie w sposób geometryczny lub w relacji wzajemnej, 
- kodowanie za pomocą kolorów, 
- stosowanie symboli graficznych, 
- alfanumerycznie (zaleca się w celu zachowania zgodności z dokumentacją i oznaczeniami na 

zaciskach urządzeń). 
Oznaczenie kolorami, symbolem graficznym lub alfanumerycznie należy umieszczać na danym 

zacisku albo w jego najbliższym sąsiedztwie. Jeżeli nie istnieje możliwość pomyłki, to można zasto-
sować kod numeryczny i alfanumeryczny. 

385. Według  jakich zasad oznacza się zaciski urządzeń i zakończeń przewodów? 
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60445:2011 zaciski urządzeń przeznaczone do bezpo-

średniego przyłączenia określonych żył przewodów oraz zakończeń określonych żył przewodów 
powinny być znakowane odpowiednimi literami albo znakami graficznymi lub równocześnie lite-
rami lub znakami graficznymi w następujący sposób (Rys. 116):  

a) Pojedynczy element z dwoma zaciskami oznacza się kolejnym liczbami tak, aby liczba niepa-
rzysta była mniejsza niż parzysta; np. 1 i 2;  

b) Pojedynczy element z czterema zaciskami: dwoma końcowymi i dwoma pośrednimi. ozna-
cza się kolejnymi liczbami rosnącymi tak, aby liczby dla punktów pośrednich były większe 
niż liczby punktów końcowych, np. punkty pośrednie elementu z punktami końcowymi 1 i 2 
będą oznaczone odpowiednio numerami 3 i 4;  

c) Urządzenie trójfazowe z sześcioma zaciskami oznacza się literami, np. U, V, W, które poprze-
dzają odpowiednie liczby, np. U1 i U2; V1 i V2; W1 i W2, odpowiadające fazom układu trój-
fazowego a.c.;  

d) Urządzenie trójelementowe z dwunastoma zaciskami: sześcioma końcowymi i sześcioma 
pośrednimi oznacza się liczbami, które poprzedzają odpowiednie liczby, np. 1.1 i 1.2; 2.1 
i 2.2; 3.1 i 3.2.  

Zasady oznaczania zacisków urządzeń i zakończeń przewodów podane są na rysunku 117 

 
Rys. 116. Zasady oznaczania zacisków urządzeń i zakończeń przewodów 

W celu uniknięcia pomyłki liczby te powinny być oddzielone kropką. W podobnych zestawach 
elementów, mających takie same oznaczenia literowe, wyróżnia się je liczbami, które poprzedzają 
odpowiednie litery. Połączenie zacisków urządzenia z żyłami przewodów, oznacza się zgodnie 
z zasadami kodu alfanumerycznego.  
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Do identyfikacji zacisków urządzeń i zakończeń przewodów powinny być używane jedynie wiel-
kie litery alfabetu łacińskiego i cyfry arabskie. Nie należy stosować liter I oraz O, aby uniknąć pomy-
łek z cyframi 1 i 0. Oznaczenia przewodów cyframi może być stosowane do przewodów jednożyło-
wych i wielożyłowych. Nie należy oznaczać przewodów cyframi, jeżeli zastosowano już oznaczenia 
dwubarwne zielono-żółte.  

Oznaczenie cyfrowe powinno być wyraźne i trwałe. Wszystkie cyfry powinny być czytelne i kon-
trastowe w stosunku do barw izolacji. Przy oznaczaniu cyframi przewodów wielożyłowych wszyst-
kie żyły powinny być oznaczone kolejnymi cyframi. Cyfry należy umieszczać w regularnych (jedna-
kowych) odstępach na całej długości przewodu, przy czym kolejne cyfry powinny być odwrócone 
w stosunku do cyfr sąsiednich. W celu uniknięcia pomyłek, cyfry 6 i 9 lub jakiekolwiek inne kombi-
nacje zawierające te cyfry należy podkreślać. 
386. Jak powinny być oznaczane przewody kolorami albo znakami alfanumerycznymi? 

Przewody powinny być oznaczane kolorami, znakami alfanumerycznymi albo równocześnie 
obydwoma sposobami. 

Oznaczanie kolorami należy wykonywać na całej długości przewodu lub na jego zakończeniach 
przez zastosowanie kolorowej izolacji albo kolorowych oznaczników.  

Oznaczenie przewodu gołego kolorem należy wykonać na zakończeniu przewodu i w punkcie 
jego połączenia.  

Zastosowanie dodatkowego oznakowania, np. alfanumerycznie, pozwoli uniknąć dwuznaczności 
przy zastosowaniu tylko oznaczania kolorem. 
387. Do wyróżnienia jakich przewodów stosuje się oznaczenia jednokolorowe i jak powinny 
być one wykonane? 

Oznaczenia jednokolorowe stosuje się są do wyróżnienia przewodów niepełniących funkcji 
przewodu ochronnego, np.: 

a) Przewody liniowe w instalacjach wykonanych przewodami jednożyłowymi pod osłoną po-
winny w zasadzie mieć barwę albo brązową albo czarną albo szarą i nie mogą być wielo-
barwne; 

b) Przewód neutralny (N) lub przewywód środkowy (M) w obwodzie powinien być oznaczony 
za pomocą koloru niebieskiego. Dopuszcza się jednak, dla uniknięcia pomyłek z innymi kolorami, 
stosowanie koloru niebieskiego nasyconego, nazywanego często "jasnoniebieskim”. Kolor niebieski 
nie powinien być stosowany do oznaczania innych przewodów, jeżeli zachodzi obawa jego pomyle-
nia. 

Oznaczenie gołego przewodu neutralnego (N) lub środkowego (M) barwą jasnoniebieską po-
winno być zastosowane na całej długości lub w postaci pasków o szerokości 15 do 100 mm umiesz-
czonych na zespole lub obudowie oraz we wszystkich widocznych i dostępnych miejscach w odle-
głościach, przy których zawsze jest zapewniona możliwość identyfikacji. 
388. Do wyróżnienia jakich przewodów stosowane są oznaczenia dwukolorową kombinacją zielono-
żółtą i jak powinny być one wykonane? 

Oznaczenie przewodów dwukolorową kombinacją zielono-żółtą służy wyłącznie do wyróżnienia 
przewodów ochronnych (PE, wyrównawczych, uziemiających), w celu uzyskania jego jednoznacz-
nej identyfikacji i zapewnienia bezpieczeństwa. 

Oznaczenie przewodów ochronnych dwukolorową kombinacją zielono-żółtą powinno być wy-
konane tak, aby na każdym odcinku o długości 15 mm jeden kolor pokrywał od 30% do 70% po-
wierzchni, natomiast drugi kolor - pozostałą część powierzchni. 

Oznaczenie przewodów ochronnych gołych dwukolorową kombinacją zielono-żółtą powinno 
być wykonane na całej długości przewodu lub na każdej jego części dostępnej. 

Dopuszcza się zastosowanie dodatkowego znakowania przewodów ochronno-neutralnych 
(PEN). 

Izolowane przewody PEN powinny być oznaczone na całej długości kombinacją dwukolorową 
zieloną i żółtą i dodatkowo na końcach kolorem jasnoniebieskim lub na całej długości kolorem ja-
snoniebieskim i dodatkowo na końcach kombinacją dwukolorową zielono-żółtą. 
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2 . 8 .  U z i e m i en i a  

389. W jakich normach zostały określone podstawowe informacje o nowych wymaganiach stawia-
nych przed urządzeniami piorunochronnymi? 

Stworzenie warunków zapewniających poprawne i bezawaryjne działanie nowoczesnych i coraz 
bardziej rozbudowanych systemów elektrycznych i elektronicznych wymaga zastosowania rozwią-
zań chroniących te systemy przed oddziaływaniem piorunowego impulsu elektromagnetycznego. 

Podstawowe informacje o nowych wymaganiach stawianych przed urządzeniem pioruno-
chronnym obiektu budowlanego oraz zmianach w dotychczasowych zaleceniach zostały określo-
ne w normach serii EN 62305 wprowadzonych w latach 2008 – 2009. 

Normy te zawierają: 
- opisy uszkodzeń i strat powodowanych przez wyładowanie piorunowe, 
- klasyfikację poziomów ochrony odgromowej, 
- definicję pojęcia „impedancji uziemienia”, 
- wymagania i sposoby praktycznych realizacji systemów ochrony odgromowej, metody kon-

serwacji i weryfikacji poprawności montażu. 

390. Jakie elementy składowe tworzą uklady uziemiające, do jakich celów są one przeznaczone i 
jakimi właściwościami powinny się charakteryzować? 
      Układy uziemiające tworzą zespoły wielu elementów składowych wykonanych w celu uziemie-
nia, czyli połączenia metalowych części przewodzących z ziemią przez instalacje uziemiające. 

Instalacja uziemiająca składa się: 
- z uziomu lub elementów metalowych wykorzystywanych w celu uziemienia (np. metalowe 

rurociągi, zbrojenia fundamentów, powłoki kabli, itp.), 
- z przewodów uziemiających i przewodów połączeń wyrównawczych. 

Układ uziemiający przeznaczony do celów ochronnych lub funkcjonalnych tworzy się z jednego 
lub więcej uziomów poziomych lub pionowych zakopanych w ziemi. Może on także składać się 
z metalowego słupa bezpośrednio posadowionego w gruncie.  

Według PN-HD 60364-5-54:2011 układy uziemiające do celów ochronnych i do celów funkcjo-
nalnych mogą być wspólne lub oddzielne, stosownie do wymagań stawianych przez instalację. 
Pierwszeństwo powinny mieć zawsze wymagania dotyczące ochrony. 

Układy uziemiające, których celem jest zapewnienie połączenia z ziemią, powinny być: 
- niezawodne i odpowiednie dla wymaganej ochrony instalacji, 
 - dostosowane do odprowadzania do ziemi prądów ziemnozwarciowych i prądów w przewo-

dzie ochronnym, nie wywołując niedopuszczalnych narażeń cieplnych, termomechanicznych i 
elektrodynamicznych, ani zagrożenia porażeniem, 

- wytrzymałe, posiadające ochronę mechaniczną i odpowiednią odporność korozyjną, 
z uwzględnieniem wpływów zewnętrznych, 

- wykorzystywane również do celów funkcjonalnych, jeżeli spełniają wymagania. 

391. Jakie elementy budynków mogą być wykorzystane jako uziom fundamentowy sztuczny? 
Zgodnie z § 184.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz.U. 2015, poz. 
1422] jako uziomy należy wykorzystywać metalowe konstrukcje budynków, zbrojenia fundamen-
tów oraz metalowe elementy umieszczone w niezbrojonych fundamentach, stanowiące sztuczny 
uziom fundamentowy. 

Dopuszcza się wykorzystywanie jako uziomy metalowych przewodów sieci wodociągowej, pod 
warunkiem zachowania wymagań normy PN-HD 60364-5-54 dotyczącej uziemień i przewodów 
ochronnych i przewodów wyrównawczych ochronnych oraz uzyskania zgody jednostki eksploatu-
jącej tę sieć. 

Uziomy stanowiące zasadniczą część instalacji uziemiającej mogą być naturalne, których pod-
stawowe przeznaczenie jest inne niż dla celów uziemieniowych lub sztuczne wykonane z materia-
łów odpornych na korozję i posiadające odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. 
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392. Jakie elementy budynku,  instalacje i materiały mogą być wykorzystane do budowy uziomów? 
Do budowy uziomów mogą być wykorzystane następujące elementy budynku i materiały: 

- pręty, rury, druty, taśmy lub płyty metalowe umieszczone w ziemi, 
- podziemne metalowe elementy umieszczone w fundamentach obiektu budowlanego, 
- zbrojenie betonu ) umieszczone w ziemi (z wyjątkiem zbrojenia sprężonego, 
- metalowe powłoki i inne osłony metalowe kabli elektroenergetycznych, 
- inne, metalowe elementy podziemne - zgodnie z lokalnymi warunkami. 

  
Do budowy uziomów sztucznych mogą być wykorzystane: kształtowniki, pręty, druty, linki, pły-

ty lub taśmy najczęściej stalowe, pokryte przewodzącymi powłokami ochronnymi (antykorozyjny-
mi), pogrążone w gruncie poziomo (uziomy poziome) lub pionowo (uziomy pionowe). 

Uziomy sztuczne wykonywane są ze stalowych elementów: ocynkowanych, nieocynkowanych, 
z dobrze przylegającymi powłokami miedzianymi oraz z gołych elementów miedzianych.  

Materiały i wymiary uziomów powinny być dobrane tak, aby były odporne na korozję oraz aby 
miały odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. Do budowy uziomów nie stosuje się metali lekkich. 

Wymagane minimalne grubości i średnice stosowanych do budowy uziomów materiałów 
uwzględniają zwykle ryzyko chemicznej i mechanicznej degradacji. Szczególne ryzyko korozji może 
występować w gruntach, w których występują prądy błądzące, w szczególności wpływy elektro-
chemiczne od podłączonych dużych fundamentów żelbetowych. W takich przypadkach podane 
wymiary mogą być niewystarczające. Uziomy w zasadzie powinny być otoczone gruntem wilgot-
nym, znajdować się z daleka od wysypisk śmieci i od obszarów o dużym ruchu. 
393. Czym jest rezystancja uziemienia i od czego zależy?   
     Rezystancja uziemienia jest rezystancją zmierzoną między uziomem, a ziemią odniesienia lub 
układem uziemiającym; jej wartość wynika z ilorazu napięcia uziomowego i prądu uziomowego.  
      Rozróżnia się rezystancję statyczną uziemienia odpowiadającą przewodzeniu prądów prze-
miennych o częstotliwości 50 Hz oraz rezystancję udarową, odpowiadającą przepływowi prądów 
piorunowych o charakterze udarowym, charakteryzujących się dużą wartością prądu i bardzo 
krótkim czasem trwania. Rezystancja uziemienia zależy od wymiaru i kształtu uziomu oraz od  re-
zystywności gruntu, w którym jest pogrążony. Zmienia się w zależności od miejsca i głębokości. 

394. Czym jest i od jakich czynników zależy rezystywność gruntu? 
Rezystywność gruntu ( )  jest wielkością charakteryzującą poszczególne rodzaje gruntów, za-

wierającą się w przedziale od 40 do 2000 Ω·m, wpływającą zasadniczo na wartość rezystancji 
uziemienia.  

W praktyce rezystywność gruntu zależy od wielu czynników takich jak: 
- skład chemiczny gruntu, 
- głębokość oraz liczba i skład jego warstw, 
- warunki klimatyczne (wilgotność, temperatura). 

Rezystywność zależy główne od sezonowych zmian jego wilgotności i temperatury, przyjmuje 
dla niektórych rodzajów gruntu następujące wartości. 

1) Piaski gliniaste – 50 ÷ 500 Ωm; 
2) Gliny plastyczne - 50 Ωm; 
3) Grunty bagienne - ≤ 30 Ωm; 
4) Humus - 10 ÷ 150 Ωm; 
5) Torf wilgotny - 5 ÷ 100 Ωm; 
6) Wapień miękki - 100 ÷ 300 Ωm; 
7) Lupek - 50 ÷ 300 Ωm; 
8) Piaski krzemionkowe – 200 ÷3000 Ωm. 

395. Jakie parametry mają wpływ na właściwości elektryczne uziomu? 
Na właściwości elektryczne uziomu mają wpływ następujące parametry: 

- rezystancja uziemienia, czyli zależność pomiędzy napięciem uziomowym  a płynącym 
przez nie prądem uziomowym , 

- kształt uziomu - ma wpływ na rozkład potencjału na powierzchni gruntu. 
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Czynnikami wpływającymi na ocenę zagrożenia porażeniowego jest napięcie uziomowe  
i rozkład potencjału na powierzchni gruntu. 

Pole przekroju uziomu lub przewodu uziemiającego (A) dla prądów doziemnych wyłączanych 
w czasie krótszym niż 5 sekund należy obliczyć ze wzoru: 

=
ln +

+
 

przy czym: 
 - odwrotność współczynnika temperaturowego rezystancji elementu przewodzącego prąd 

w temperaturze 0 C; 
 - temperatura początkowa,  w C;  
 - temperatura końcowa, w C ; 
- stała zależna od rodzaju materiału, z którego wykonany jest element przewodzący prąd. 

Stałe materiałowe: 
 Miedź  = 234,5 C, K = 226 As / /mm ; 
 Aluminium  =228,0 C, K = 148 As / /mm ;         
 Stal  =202,0 C, K = 78 As / /mm . 

Wartości gęstości prądu zwarciowego dla temperatury początkowej 20 C i temperatury koń-
cowej 300 C, dla warunków, gdy przewód uziemiający znajduje się w powietrzu, a uziom znajduje 
się w gruncie oraz zalecane przekroje dla prądów zwarciowych płynących przez dłuższy czas, po-
dane są w normach przedmiotowych. 

396. Jakie są wymagane minimalne przekroje przewodów uziemiających ułożonych w ziemi? 
Przewód uziemiający stanowi drogę przewodzącą lub jej część między danym punktem sieci, in-

stalacji lub urządzenia, a uziomem. Wszystkie elektryczne połączenia i urządzenia występujące 
w uziemieniu sieci, instalacji i urządzeń, tworzą instalację uziemiającą. Przewód uziemiający musi 
mieć, zgodnie z 543.1 PN-HD 60364-5-54, taki przekrój poprzeczny, jaki jest wymagany od prze-
wodu ochronnego. 
      Minimalne przekroje przewodów uziemiających ułożonych w ziemi są następujące: 

1) Chroniony przed korozją: 
a) 2,5 mm  Cu i 10 mm  stal - chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
b) 16 mm  Cu i 16 mm  stal – niechroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi; 

2) Niechroniony przed korozją: 
a) 25 mm  Cu i 50 mm  stal - chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
b) 25 mm  Cu i 50 mm  stal – niechroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Przewody uziemiające powinny być wykonane z wyrobów stalowych ocynkowanych na gorąco 
lub miedzianych taśm, drutów lub prętów. 

397. Jakie wymagania instalacyjne dotyczą przewodów uziemiających? 
Przewody uziemiające przyłączone do uziomu fundamentowego powinny być wprowadzone do 

betonu od wewnętrznej strony budynku. W przypadku, gdy są one wprowadzone do betonu od 
zewnętrznej strony, to miejsce ich wprowadzenia powinno znajdować się nad powierzchnią ziemi. 

Przewody uziemiające wprowadzone do wewnątrz budynku powinny być przyłączone do głów-
nej szyny wyrównawczej, a wyprowadzone na zewnątrz budynku powinny być przyłączone do złą-
czy kontrolnych przewodów odprowadzających instalacji odgromowej, jeżeli istnieje. 

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno spełniać wymagania dla połączenia 
elektrycznego; powinno być wykonane przez spawanie termitowe, za pomocą zacisków zapraso-
wywanych, zacisków gwintowych lub innych pewnych połączeń mechanicznych. Połączenia me-
chaniczne powinny być instalowane zgodnie z instrukcjami wytwórcy. Stosowane zaciski nie po-
winny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. Złączki i uchwyty polegające tylko na połą-
czeniu lutowanym nie zapewniają należytej wytrzymałości mechanicznej. 
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Przewody uziemiające układane po wierzchu w miejscach ogólnie dostępnych, powinny być 
chronione od uszkodzeń mechanicznych, przez osłonięcie ich rurą lub kątownikiem do wysokości 
1,5 m nad ziemią i do głębokości 0,2 m w ziemi. Wymagane jest także pokrycie przewodu uziemia-
jącego izolacją wodoodporną na odcinku od 0,3 m nad powierzchnią ziemi do głębokości co naj-
mniej 0,2 m pod ziemią. Praktycznie, przewód uziemiający ułożony pod ziemią powinien być chro-
niony na całym odcinku podziemnym, aż do uziomu. 

Gdy stosowany jest wspólny przewód ochronny i funkcjonalny uziemiający, to powinien on 
spełniać wymagania dla przewodu ochronnego. Dodatkowo, powinien on także być zgodny z od-
powiednimi wymaganiami w zakresie funkcjonalności. Zgodnie z PN-HD-5-54:2010 przewód po-
wrotny (PEL lub PEM) prądu stałego do zasilania układów techniki informacyjnej może także słu-
żyć jako wspólny przewód uziemiający i ochronny. Części przewodzące obce nie powinny być sto-
sowane jako przewody PEL lub PEM. 

398. Jakie rozróżnia się uziomy w zależności od ułożenia w gruncie? 
W zależności od potrzeb wykonuje się uziomy: 

- poziome,  
- pionowe, 
- kratowe, 
- fundamentowe. 

Uziomy wykonane z pojedynczych elementów poziomych lub pionowych stanowią uziomy sku-
pione, natomiast układ uziomów o zróżnicowanej konfiguracji (np. uziomy promieniowe, kratowe 
lub otokowe) - jest uziomem złożonym. 

399. Jak powinny być połączone podziemne struktury sieci osadzonych w fundamencie oraz meta-
lowe zbrojenie betonu wykorzystywane jako uziomy? 

Wymaga się, aby podziemne struktury sieci osadzonych w fundamencie oraz metalowe zbroje-
nie betonu, które są wykorzystane jako uziomy, powinny być połączone w sposób pewny pomiędzy 
punktem połączenia przewodu uziemiającego i dolną częścią podziemnej struktury sieci lub meta-
lowego zbrojenia. Połączenie to powinno być wykonane przez spawanie lub za pomocą właściwych 
zacisków gwintowych. Punkt przyłączenia przewodu uziomowego powinien być dostępny do kon-
troli. 

400. Jakie warunki lokalne i wymagania należy uwzględnić przy doborze rodzaju i głębokości  
pogrążenia uziomu? 

Przy dobrze rodzaju i głębokości pogrążenia uziomu należy uwzględnić warunki lokalne i wy-
magania tak, aby wysychanie i zamarzanie gruntu nie zagrażało zwiększeniem rezystancji uziemie-
nia w stopniu szkodzącym skuteczności środków ochrony przed porażeniem elektrycznym. 

Należy również uwzględnić możliwość występowania korozji elektrolitycznej, jeżeli do budowy 
układu uziomowego zastosowano różne materiały. 

Wykonanie otuliny betonowej słupów, nie wyklucza wykorzystania ich jako uziomów, przy nie-
znacznie zmieniającej się rezystancji uziomu. 

Do budowy uziomów nie należy wykorzystywać metalowych rurociągów palnych płynów lub 
gazów (nie oznacza to zakazu obejmowania takich rurociągów połączeniami wyrównawczymi, 
zgodnie z PN-HD 60364-4-41). 

401. Jak, ze względu na budowę, powinny być wykonane uziomy poziome i przy użyciu jakich materia-
łów? 

Ze względu na budowę uziomy poziome powinny być wykonane jako: 
a) fundamentowe - w kształcie pętli utworzonej po obrysie zewnętrznego fundamentu obiektu 

budowlanego lub 
b) otokowe – wokół obiektu budowlanego na dnie rowu na głębokości do 1 m. 

 
Do budowy uziomów poziomych stosuje się: 

- przewody miedziane,  
- blachy miedziane,  
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- blachy stalowe miękkie ocynkowane lub 
- przewody stalowe ocynkowane. 

 
Wymaga się, aby uziomy poziome były ułożone: 

- na głębokości poniżej poziomu zamarzania gruntu, otoczone lekko zagęszczoną zasypką, 
- w gruncie, który nie działa korozyjnie na metal. 

Rezystancję uziemienia uziomu poziomego można w przybliżeniu obliczyć ze wzoru:  

= 2  
gdzie: 

 - rezystywność gruntu, w Ω∙m; 
 - długość przewodu ułożonego w rowie kablowym, w m. 

 
Definicje: 
rezystancja uziomu – to rezystancja zmierzona między końcami pręta bądź płaskownika  
uziomowego miarodajna np. dla oceny stopnia jego skorodowania, 
rezystancja uziemienia –to rezystancja zmierzona między uziomem a ziemią odniesienia, wy-
nikającą z ilorazu napięcia uziomowego i prądu uziomowego, 

402. Jak, ze względu na budowę, powinny być wykonane uziomy pionowe i przy użyciu jakich mate-
riałów? 
       Uziomy pionowe powinny być wykonane z rur lub prętów, pogrążone w gruncie na głę-
bokość większą niż 1 m tak, aby ich górne końce znajdowały się poniżej poziomu terenu.  
       Zaleca się rozstawienie poszczególnych elementów uziomu na odległość nie mniejszą 
niż ich długość. Pogrążanie uziomów pionowo jest szczególnie korzystne w przypadku, gdy 
rezystywność gruntu maleje ze wzrostem głębokości.  

Do wykonania uziomu z elementów pionowych stosuje się: 
- rury wykonane ze stali ocynkowanej o średnicy zewnętrznej co najmniej 25 mm, 
- kształtowniki stalowe ocynkowane o boku co najmniej 60 mm, 
- pręty miedziane lub stalowe o średnicy co najmniej 15 mm.  
Pręty stalowe powinny być albo pokryte ochronną powłoką miedzianą o odpowiedniej grubo-

ści albo ocynkowane.  
W przypadku, gdy istnieje ryzyko mrozu lub wysuszenia gruntu, długości elementów pionowych 

powinny być zwiększone o 1 m lub 2 m. 
Rezystancja uziemienia uziomu pionowego jest w przybliżeniu równa: 

=  
przy czym: 

 - rezystywność gruntu, w Ω∙m; 
 - długość elementów pionowych, w m. 

 
Zmniejszenie rezystancji uziemienia uziomu pionowego jest możliwe, jeżeli wiele pogrążonych 

elementów pionowych (rur, prętów) zostanie połączonych równolegle. Powinna być zachowana 
odległość między tymi elementami:  
- równa co najmniej ich długości - w przypadku dwóch elementów pionowych oraz 
- większej odległości - przy większej liczbie pionowych elementów. 

403. Jak, ze względu na budowę, powinny być ułożone cinkie płyty prostokątne i przy użyciu jakich 
materiałów? 

W praktyce układa się cienkie płyty prostokątne o wymiarach 0,5 m x 1 m lub płyty w kształcie 
kwadratu o boku 1 m, umieszczone pionowo tak, że ich środek był na głębokości około 1 m. 
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Stosuje się płyty wykonane z miedzi o grubości 2 mm oraz płyty ze stali ocynkowanej o grubości 
co najmniej 3 mm. Najlepszą styczność płyty z gruntem uzyskuje się w pozycji pionowej. 

Rezystancję uziemienia uziomu wykonanego z cienkich płyt prostokątnych umieszczonych 
w gruncie w pozycji pionowej, oblicza się ze wzoru: 

= 0,8  
przy czym: 

 - rezystywność gruntu, w Ω∙m; 
 - obwód płyty, w m. 

404. Jak oblicza się rezystancję zestawu połączonych ze sobą metalowych słupów umieszczonych  
w ziemi wokół obiektu budowlanego?  

Zestaw połączonych ze sobą metalowych słupów umieszczonych w ziemi wokół obiektu budow-
lanego na określonej głębokości, może być wykorzystany jako uziom. 

Rezystancja uziemienia takiego uziomu jest określona zależnością: 

= 0,366 log
3

 
w której: 

 - długość umieszczonych w ziemi części słupów, w m; 
 - średnica walca opisanego na słupie, w m; 
 - rezystywność gruntu, w Ω∙m. 

Rezystancja uziemienia uziomu złożonego z połączonych wokół obiektu budowlanego slupów 
umieszczonych w ziemi jest tego samego rzędu co rezystancja uziomu fundamentowego. 

405. Jak powinny być dobrane i wykonane elementy łączące poszczególne części uziomów?  
Elementy łączące poszczególne części uziomów powinny mieć odpowiednie wymiary, aby za-

pewnić wymaganą przewodność elektryczną oraz wytrzymałość mechaniczną i cieplną równoważ-
ną wytrzymałości samych uziomów. 

Elementy łączące uziomy pionowe powinny mieć taką samą wytrzymałość mechaniczną jak prę-
ty lub rury uziomów pionowych i powinny być odporne na mechaniczne naprężenia podczas wbi-
jania.  

W przypadku łączenia różnych metali, które mogą tworzyć ogniwa galwaniczne powodując ko-
rozję galwaniczną - to połączenia takie należy zabezpieczyć w sposób trwały, zapobiegający ich 
kontaktowi z elektrolitami znajdującymi się w ich otoczeniu. 

Na właściwości elektryczne uziomu ma wpływ: 
- rezystancja uziemienia - czyli zależność pomiędzy napięciem uziomowym  a płynącym 

przez nie prądem uziomowym , 
- kształt uziomu – od którego zależy rozkład potencjału na powierzchni gruntu. 

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno być wykonane jako połączenie elek-
tryczne przez spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych 
lub innych pewnych połączeń mechanicznych. Połączenia mechaniczne powinny być instalowane 
zgodnie z instrukcją wytwórcy.  

Stosowane zaciski nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. Złączki i uchwyty 
polegające tylko na połączeniu lutowanym nie zapewniają należytej wytrzymałości mechanicznej. 

406. Jakie elementy podziemne budynku mogą być wykorzystane jako  uziomy fundamentowe natu-
ralne?  

Jako uziomy fundamentowe naturalne wykorzystuje się podziemne metalowe bądź żelbetowe 
konstrukcje nośne budynków  posadowionych na palach fundamentowych, a także stalowe pręty 
zbrojeniowe żelbetowego fundamentu budynku, które zostały połączone ze sobą przez spawanie 
lub w inny sposób zapewniający pewne i trwałe połączenie mechaniczne. 

Jako uziomy fundamentowe naturalne można wykorzystać również podziemne metalowe bądź 
żelbetowe konstrukcje nośne budynków oraz zbrojenie budynków posadowionych na palach fun-
damentowych. 
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Uziomów fundamentowych naturalnych nie tworzy się z fundamentów: 
 - żelbetowych zbrojonych tylko siatką stalową, zwłaszcza fundamentów płytowych, 
 - mających tylko rozproszone zbrojenie, 
 - wykonanych tylko z fibrobetonu, w których zbrojeniem są włókna polipropylenowe. 

407. Od czego zależy projektowanie i wykonanie uziomu fundamentowego sztucznego w obiekcie 
budowlanym? 

Projektowanie i wykonanie uziomu fundamentowego sztucznego w obiekcie budowlanym zależy 
od: 

1) przyjętego sposobu fundamentowania oraz 
2) zastosowanej izolacji fundamentu, np.: 

a) fundamentu hydroizolowanego: 
 - z izolacją wodoodporną (przeciwwilgociową) lub 
 - z izolacją przeciwwodną (znajdującą się poniżej poziomu wody gruntowej), 
b) fundamentu o pełnej termoizolacji. 

Według PN-HD 60364-5-54 w nowych obiektach budowlanych zdecydowanie zaleca się stoso-
wanie uziomów fundamentowych sztucznych.  

Budowa uziomów fundamentowych lub równoważnych przez wykorzystanie metalowych słu-
pów ścian zewnętrznych, powinna być zalecana dla wszystkich obiektów budowlanych, przemy-
słowych i komunalnych. 

408. Jakie mogą być korzyści wykonywania uziomów fundamentowych sztucznych?  
Wykonywanie uziomów fundamentowych sztucznych pozwala na uniknięcie ujemnego wpływu 

prądów uziomowych na wytrzymałość mechaniczną, wykorzystywanych do celów uziemieniowych 
zbrojonych fundamentów budynków. 

Wykonanie uziomu fundamentowego sztucznego w trakcie wykonywania budynku jest zawsze 
tańsze i mniej pracochłonne niż wykonanie uziomu poziomego, otokowego lub pionowego na ze-
wnątrz budynku.  

Wzajemne łączenie uziomu fundamentowego i stalowego zbrojenia żelbetowych konstrukcji, 
z wyjątkiem betonu sprężonego, pozwalają z jednej strony - obniżyć całkowitą rezystancję uzie-
mienia, a z drugiej strony - wyrównanie potencjału wszystkich dostępnych części przewodzących 
i części przewodzących jednocześnie dostępnych. 

409. Jak oblicza się rezystancję uziemienia uziomu fundamentowego w budynku o jednej kondygna-
cji podziemnej? 

Uziomy fundamentowe charakteryzują się niewielkimi wartościami rezystancji uziemienia, które zale-
żą głównie od jego wymiaru, kształtu i rezystywności gruntu zmieniającej się w zależności od miejsca i 
głębokości. 

W budynkach o jednej kondygnacji podziemnej o niewielkich rozmiarach do obliczeń rezystancji 
uziemienia przyjmuje się uziom fundamentowy powierzchniowy o kształcie okrągłej płyty o pro-
mieniu ( ) leżącej na powierzchni gruntu o rezystywności ( ). Rezystancja uziemienia  takiego 
uziomu fundamentowego, oddzielonego od gruntu warstwą betonu, oblicza się ze wzoru: 

= 4  

Rezystancja uziemienia uziomu fundamentowego o dowolnym kształcie obrysu o polu = r , 
wynosi: 

=
0,6
√

 

Uziom fundamentowy sztuczny, jako część składowa instalacji elektrycznej budynku, spełnia w 
niej następujące funkcje ochronne: 

a) jest doskonałym elementem wyrównywania potencjałów części przewodzących dostępnych i 
części przewodzących obcych, w układzie z główną szyną wyrównawczą, przewodami ochron-
nymi i ochronnymi przewodami wyrównawczymi, 
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b) stanowi w tym układzie ochronę przeciwporażeniową uzupełniającą w przypadku uszko-
dzenia izolacji podstawowej lub uszkodzeń systemu ochrony przy uszkodzeniu przez samo-
czynne wyłączenie zasilania. 

410. Jak  wykonuje   się uziomy fundamentowe sztuczne w  budynksch o  jednej  kondygnacji  przy-
ziemnej? 

Uziom fundamentowy sztuczny układa się w fundamentach ścian zewnętrznych budynku 
(Rys.117). Wymiary utworzonych oczek nie powinny być większe niż 20 x 20 m. Jeżeli wymiary 
oczek są większe, to uziom układa się również pod ścianami wewnętrznymi budynku, przy zacho-
waniu wymiaru oczka 20 x 20 m (Rys. 117). Wielkością, której nie można przekroczyć, nie jest pole 
powierzchni pierścienia, lecz wymiar jego boku - 20m. 

 
Rys. 117. Uziom fundamentowy sztuczny w budynku jednorodzinnym 

Oznaczenia: 1 - uziom fundamentowy, 2 - połączenie do głównej szyny wyrównawczej,  
3 - przewody uziemiające. 

Uziom fundamentowy sztuczny w fundamencie zbrojonym prętami stalowymi lub siatką umiesz-
cza się w najniższej warstwie zbrojenia fundamentu  budynku i mocuje do zbrojenia fundamentu budynku 
w odstępach co 2 metry, np. za pomocą zacisków gwintowych. 

W budynku o zabudowie szeregowej każdy segment zabudowy powinien posiadać oddzielny 
uziom fundamentowy. Do budowy uziomu fundamentowego sztucznego, zalewanego betonem sto-
suje się jako przewód uziomowy, płaskownik stalowy nieocynkowany, o przekroju co najmniej 30 x 
3,5 mm lub pręt stalowy o średnicy co najmniej 10 mm. 

Płaskownik lub pręt stalowy okrągły uziomu fundamentowego sztucznego układa się w funda-
mencie niezbrojonym budynku na specjalnych wspornikach pogrążonych w gruncie, ustalających 
położenie (płaskownik w pozycji "na sztorc") w ten sposób, aby wszystkie stalowe elementy uzio-
mu były otoczone warstwą betonu o grubości co najmniej 5 cm. (Rys. 118). 

 
Rys. 118. Przykład ułożenia płaskownika w gruncie na wspornikach ustalających położenie 

Oznaczenia: 1 - wspornik, 2 - płaskownik, 3 – grunt. 
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Jeżeli budynek jest posadowiony na fundamencie zbrojonym prętami stalowymi lub siatką, to 
uziom fundamentowy sztuczny umieszcza się w najniższej warstwie zbrojenia budynku i mocuje się 
do tego zbrojenia w odstępach co 2 metry, za pomocą spawania termitowego lub odpowiednich 
zacisków gwintowych. 

411. Z jakich materiałów i w jaki sposób powinny być wykonane przewody uziemiające łączące 
uziom fundamentowy z główną szyną wyrównawczą? 

Przewody uziemiające, łączące uziom fundamentowy z główną szyną wyrównawczą budynku, 
powinny być, dla ochrony od korozji, wykonane ze stali ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej, wy-
prowadzone ze ściany lub podłogi w miejscu przyłączowym na długość, co najmniej 150 cm.  

Przewody uziemiające łączące uziom z instalacją piorunochronną budynku powinny być wy-
prowadzone na zewnątrz budynku, przyłączone do złączy kontrolnych przewodów odprowadzają-
cych instalacji odgromowej. 

Łączenie elementów uziomu fundamentowego sztucznego należy wykonywać w sposób gwaran-
tujący małą rezystancję elektryczną i dużą wytrzymałość mechaniczną połączenia. 

Najpewniejszym rozwiązaniem łączenia elementów uziomowych zatopionych w betonie jest łą-
czenie przez spawanie lub zgrzewanie elektryczne. Miejsce łączenia powinno być ochronione anty-
korozyjnie. 

Połączenia dylatacyjne wykonuje się przy przechodzeniu płaskownika lub drutu okrągłego 
uziomu fundamentowego przez szczeliny dylatacyjne budynku. W tych miejscach końcówki pła-
skownika lub drutu wyprowadza się do wnętrza budynku i łączy przy użyciu elastycznych mostków 
wykonanych z pakietu cienkich blach. Miejsca połączenia mostkiem powinny być dostępne do kon-
troli. 

412. Jakie powinno być wykonanie uziomu fundamentowego sztucznego, w zależności od sposobu 
fundamentowania budowli?  

Wykonanie uziomu fundamentowego sztucznego, w zależności od sposobu fundamentowania 
budowli, przestawia się następująco: 

a) W fundamencie ławowym (pod ścianami lub słupami budynku): 
- niezbrojonymi prętami stalowymi - uziom wykonany z płaskownika lub pręta okrągłego 

mocuje się na wspornikach ustalających ich położenie w gruncie, 
- zbrojonymi prętami stalowymi - płaskownik lub pręt mocuje się do dolnych prętów zbro-

jeniowych w warstwie chudego betonu o grubości 10 cm; 
b)  W  fundamencie  płytowym  (płyta  o  grubości  20  x  30  cm  zbrojona  prętami  i/lub  siatką)  –  

uziom fundamentowy utworzony jest z płaskownika bądź pręta umocowanego do najniż-
szego wieńca zbrojeń, w posadowieniu ścian zewnętrznych budynku. Jeżeli płyta fundamen-
towa przekracza wymiary 20 x 20 m, to dodaje się połączenia wzdłużne i/lub poprzeczne 
odpowiednio pod wewnętrznymi ścianami budynku; 

c) W fundamencie stopowym (na podporach opartych na osobnych stopach) – uziom funda-
mentowy sztuczny tworzy się z płaskownika lub pręta okrągłego o długości co najmniej 
2,5 m, osobno dla każdej stopy (lub co drugiej, jeżeli odstępy między podporami są nie 
większe niż 5 m). Wykonane pod stopami uziomy fundamentowe łączy się, na najniższej 
kondygnacji lub pod nią, w otok bądź kratę, tworząc uziom fundamentowy budowli. Zbroje-
nia stóp bez uziomów łączy się z otokiem bądź z kratą uziomową przewodami wyrównaw-
czymi; 

d) Fundamenty głębokie (na palach fundamentowych wzmacniających fundament właściwy): 
- do wykonania uziomu fundamentowego wykorzystuje się zbrojenia pali fundamentowych. 

Przy większej ilości pali uziomy wykonuje się tylko w części wybranych pali, najlepiej 
obrzeżnych, 

- nad palami, w płycie fundamentowej budowli, podobnie jak w fundamentach płytkich, 
powinna być wykonana, zatopiona w betonie krata wyrównawcza o wymiarach oczek nie 
większych niż 20 x 20 m, połączona ze zbrojeniem najbliższych pali fundamentowych. 
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413. Od czego zależy wykonanie uziomu fundamentowego sztucznego w fundamencie hydroizolo-
wanym budynku? 

Wykonanie uziomu fundamentowego sztucznego w fundamencie budynku z izolacją przeciw-
wilgociową lub w fundamencie z izolacją przeciwwodną (położnym poniżej poziomu wód grunto-
wych), zależy od rodzaju zastosowanych materiałów izolacyjnych, które mogą wprowadzić dodat-
kową rezystancję elektryczną fundamentu z gruntem. W takim przypadku należy rozważyć możli-
wości wykonania uziomu fundamentowego sztucznego. 

Jeżeli wykonanie uziomu fundamentowego w fundamencie hydroizolowanym jest niepewne lub 
niemożliwe, to należy, po rozpoznaniu sposobu izolowania i styczności fundamentu z gruntem, do-
konać wyboru wykonania uziomu: 

1) fundamentowego sztucznego w spodniej warstwie betonu o grubości co najmniej 10 cm, 
pod warstwą izolacji lub  

2) fundamentowego sztucznego w fundamencie izolowanym warstwą przewodząca, np. z be-
tonu gwarantującego bardzo dobre połączenie elektryczne fundamentu z gruntem albo 

3) równoważnego ze stali nierdzewnej, ułożonego poza fundamentem, w gruncie lub w war-
stwie betonu, poniżej zastosowanych izolacji, jako: 

- uziom otokowy o wymiarach nie większych niż 10x10 m, ułożony po obwodzie budynku, lub 
-  uziom kratowy o wymiarach oczek kraty nie większych niż 10 x 10 m (to rozwiązanie ma 

zastosowanie dla większych budynków). 
W fundamencie budynku o pełnej termoizolacji (zastosowanie izolacji cieplnej w całości lub 

w części podziemnej budynku), wykonanie uziomu fundamentowego sztucznego jest najczęściej 
niemożliwe.  

Rozwiązaniem równoważnym może być np. wykonanie uziomu ze stali nierdzewnej, w gruncie 
poniżej zastosowanych izolacji. Każdorazowo jednak, gdy stosowane są uziomy równoważne, elek-
trycznie izolowane od fundamentu budynku, to dla celów uziemieniowych i wyrównywania poten-
cjałów powinna być wykonana, nad warstwami izolacyjnymi fundamentu, krata wyrównawcza 
o wymiarach oczek nie większych niż 20x20 m, wielokrotnie połączona z uziomem oraz z główną 
szyną wyrównawczą.  
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3 .  M A S Z Y N Y  E L E K T R Y C Z N E  
3.1. Maszyny elektryczne 

414. Jaki czas pionierskich odkryć i pierwszych konstrukcji urządzeń, uznano za początek rozwoju 
budowy maszyn elektrycznych? 

W 1831 roku Michael Faraday oraz Joseph Henry, niezależnie od siebie odkryli, że przesuwanie 
magnesu w pobliżu spiralnego przewodu z prądem powoduje przepływ prądu w przewodzie. Ich 
prace dały początek zastosowaniu zjawisk indukcji elektromagnetycznej. Na tej podstawie skon-
struowano generator elektryczny oraz silnik elektryczny (Heinrich Lenz). M. Faraday wprowadził 
pojęcia pola elektrycznego i magnetycznego.  

Od 1888 roku, Michał Doliwo-Dobrowolski, twórca prądu trójfazowego, pracował nad zagadnie-
niami wirującego pola magnetycznego. Był konstruktorem pierwszej w świecie trójfazowej prądni-
cy prądu przemiennego, trójfazowego silnika indukcyjnego z wirnikiem klatkowym oraz trójfazo-
wego transformatora. Ten czas pionierskich odkryć i pierwszych konstrukcji urządzeń, uznano za 
początek rozwoju budowy maszyn elektrycznych. 

415. Jakie zjawiska wspólne zachodzą w maszynach, transformatorach i przetwornicach elektrycz-
nych związane z przetwarzaniem energii? 

Maszyna elektryczna jest urządzeniem elektromechanicznym, przetwarzającym za pośrednictwem 
pola magnetycznego energię elektryczną w energię mechaniczną lub odwrotnie, z udziałem ruchu.  

Przemiany energii elektrycznej na elektryczną o innych parametrach, bez udziału ruchu, zachodzą  
np. w transformatorach i przetwornicach elektrycznych. A zatem, zarówno w transformatorach jak 
i w maszynach elektrycznych zachodzą zjawiska wspólne, związane z indukcją elektromagnetyczną.  

Najliczniejszą grupę maszyn elektrycznych stanowią obecnie silniki elektryczne, szeroko stoso-
wane w przemyśle, komunikacji i transporcie, rolnictwie, a także w napędach urządzeń gospodar-
stwa domowego. Silniki elektryczne prądu przemiennego są obecnie największą grupą odbiorni-
ków energii elektrycznej w świecie. 

416. Jak dzieli się maszyny elektryczne ze względu na rodzaj prądu i zasadę działania? 
Ze względu na rodzaj prądu i zasadę działania maszyny elektryczne dzieli się na: 

1. Maszyny prądu przemiennego: 
a) Maszyny synchroniczne, 
b) Maszyny indukcyjne (asynchroniczne); 

- jednofazowe, 
- trójfazowe, 

c) Maszyny komutatorowe prądu przemiennego: 
- jednofazowe, 
- wielofazowe. 

2. Maszyny prądu stałego. 

W zależności od rodzaju energii przetwarzanej, każda maszyna elektryczna może pracować jako 
prądnica lub silnik (bez zasadniczych zmian konstrukcyjnych).  

Z tego względu rozróżnia się: 
prądnice– przetwarzające energię mechaniczną na elektryczną;  
silniki– przetwarzające energię elektryczną na mechaniczną;  
przetwornice– przetwarzają energię elektryczną na taką samą energię lecz o innych parame-
trach, np. przetwornice: prądu, napięcia, częstotliwości. 

417. Jakie znamionowe wartości wielkości elektrycznych i mechanicznych charakteryzują każdą 
maszynę elektryczną? 

Każdą maszynę elektryczną charakteryzują znamionowe wartości wielkości elektrycznych i me-
chanicznych, do których należą: moc, napięcie, prąd, prędkość obrotowa i inne. Ustalone przez wy-
twórcę dane znamionowe odnoszą się do pracy maszyny w określonych warunkach klimatycznych, 
tj. w miejscu zainstalowania położonym na powierzchni ziemi na wysokości do 1000 m n.p.m., 
gdzie temperatura otoczenia nie przekracza 40 C. 
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Jeżeli maszyna pracuje w temperaturze wyższej niż 40 C, to obciążenie maszyny powinno być 
odpowiednio mniejsze niż moc znamionowa. W maszynach przeznaczonych do pracy na wysokości 
ponad 1000 m n.p.m. dopuszczalne przyrosty temperatury powinny być przyjmowane zgodnie 
z PN-EN 60034-1:2011 Maszyny elektryczne wirujące -- Część 1: Dane znamionowe i parametry. 

Do znamionowych wielkości elektrycznych charakteryzujących każdą maszynę elektryczną należą: 
1) Napięcie znamionowe ( ), w V, jest to: 

- wartość skuteczna napięcia przemiennego międzyfazowego, dla maszyn trójfazowych, 
- wartość napięcia stałego, dla maszyn prądu stałego.  

Napięcia znamionowe ( ) zostały określone w normie PN-EN 60038:2012 Napięcia znor-
malizowane. 
Napięcia znamionowe maszyn i urządzeń elektrycznych (zalecane dla silników): 

a) Maszyn i urządzeń prądu stałego: 6, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 96, 110, 220, 440 V, 
b) Maszyn i urządzeń prądu przemiennego: 6, 12, 24, 48, 110, 120, 230, 400, 690, 1000, 

3000, 6000 V. Napięcia znamionowe prądnic są wyższe o około 5%;  
2) Prąd znamionowy silnika ( ), w A, jest to wartość skuteczna prądu przemiennego lub war-

tość prądu stałego pobieranego z sieci elektroenergetycznej przy obciążeniu maszyny mocą 
znamionową w stanie nagrzanym (w przypadku prądnic i kompensatorów jego wartość 
wynika z wartości mocy i napięcia znamionowego); 

3) Moc znamionowa silnika ( ), jest to moc mechaniczna oddawana przez silnik: 
=   

Podstawowy wzór na moc znamionową silnika ma postać: 
- dla trójfazowych silników prądu przemiennego: 

= √3   cos  

- dla jednofazowych silników prądu przemiennego: 
=   cos  

- dla silników prądu stałego: 
=    

przy czym: 
- moc znamionowa silnika, w W;  
- moc pobierana przez silnik, w W;  
- napięcie znamionowe, w V;  

- prąd znamionowy, w A;  
 - znamionowa sprawność;  

cos - znamionowy współczynnik mocy. 
Moc znamionowa silnika jest to moc, którą maszyna może dostarczyć bez przekroczenia 
dopuszczalnej temperatury nagrzania. Jeżeli została podana moc znamionowa  przy okre-
ślonej prędkości obrotowej , to jest ona obowiązująca również przy określonym rodzaju 
pracy: ciągłej, dorywczej lub nieokreślonej. 

4) Moc znamionowa i prędkość obrotowa silników elektrycznych małej mocy: 
a) moc znamionowa, w W:  

1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 90; 120; 180; 250; 370; 550; 750; 1100; 1500; 2200; 
3000, 

b) prędkość obrotowa, obr./min.: 
- silniki prądu przemiennego i uniwersalne:  

375; 500; 600; 750; 1000; 1500; 3000; 4000; 6000; 10 000; 12 000; 15 000; 18 000; 
20 000; 24 000, 

- silniki prądu stałego:  
400; 500; 600; 750; 1000; 2000; 3000; 4000; 5000; 6 000; 8 000; 10 000; 12 000; 
15 000; 20 000; 22 000; 30 000; 40 000; 60 000,  

Dla silników indukcyjnych podano prędkość obrotową synchroniczną. 
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5) Moment znamionowy silnika ( ), w Nm (niutonometry). Jeżeli moc znamionowa ( ) jest 
w kW, a prędkość obrotowa ( ) w obr./min., to moment znamionowy silnika można zapi-
sać w postaci: 

= 9550  

418. Jakie wyróżnia się rodzaje pracy maszyn elektrycznych? 
Wyróżnia się następujące rodzaje pracy maszyn elektrycznych: 
S1 Praca ciągła -praca ze stałym obciążeniem, trwającym do osiągnięcia stanu równowagi ciepl-

nej. Przyrosty temperatury czynnych części maszyny nie większe niż 2 C w ciągu godziny; 
S2 Praca dorywcza - praca ze stałym obciążeniem trwającym krócej niż czas potrzebny do osią-

gnięcia równowagi cieplnej oraz następującym później postojem trwającym tak długo, aż 
maszyna stanie się praktycznie zimna. Znormalizowany czas pracy wynosi: 10, 30, 60 i 90 
minut; 

S3 Praca okresowa przerywana - praca z następującymi po sobie identycznymi okresami pracy. 
Każdy z tych okresów obejmuje czas pracy ze stałym obciążeniem i czas postoju. Dla tego ro-
dzaju pracy względny czas pracy wynosi: 15, 25, 40 i 60 minut; 

S4 Praca okresowa przerywana z rozruchem - praca z następującymi po sobie identycznymi 
okresami pracy, z których każdy obejmuje znaczący (ze względów cieplnych) czas rozruchu, 
czas pracy z obciążeniem stałym i czas postoju; 

S5 Praca okresowa przerywana z elektrycznym hamowaniem - praca z następującymi po sobie 
identycznymi okresami pracy, z których każdy obejmuje czas rozruchu, czas pracy z obciąże-
niem stałym, czas hamowania elektrycznego i czas postoju; 

S6 Praca okresowa długotrwała z przerywanym obciążeniem - praca z następującymi po sobie 
identycznymi okresami pracy, z których każdy obejmuje czas pracy z obciążeniem stałym 
i czas pracy przy biegu jałowym. W tym przebiegu nie występuje czas postoju; 

S7 Praca okresowa długotrwała z hamowaniem elektrycznym - praca z następującymi po so-
bie identycznymi okresami pracy, z których każdy obejmuje czas rozruchu, czas pracy z ob-
ciążeniem stałym i czas hamowania elektrycznego. W tym przebiegu nie występuje czas po-
stoju; 

S8 Praca okresowa długotrwała ze zmianami prędkości obrotowej - praca z następującymi po 
sobie identycznymi okresami pracy, z których każdy obejmuje czas z obciążeniem stałym od-
powiadającym określonej uprzednio prędkości obrotowej i jednego lub kilku czasów pracy 
z innymi obciążeniami odpowiadającym innym prędkościom obrotowym. Jest to praca 
z następującymi po sobie identycznymi okresami pracy, z których każdy obejmuje czas roz-
ruchu i czas pracy z obciążeniem stałym; 

S9 Praca z nieokresowymi zmianami obciążenia i prędkości obrotowej - praca, przy której ob-
ciążenie i prędkość obrotowa zmieniają się na ogół nieokresowo w dopuszczalnym zakresie 
pracy. Ten przebieg pracy obejmuje często przeciążenia, które mogą znacznie przekraczać 
obciążenie odniesienia;  

S10 Praca z określonymi obciążeniami stałymi - praca obejmująca nie więcej niż cztery określo-
ne wartości obciążenia (lub obciążenia równoważnego), z których przy każdej wartości ob-
ciążenia trwającego dostatecznie długo maszyna może osiągnąć równowagę cieplną. Mini-
malne obciążenie w pewnym okresie pracy może mieć wartość równą zero. 

419. Jakie rozróżnia się stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy maszyn elektrycznych? 
Obudowa maszyny elektrycznej chroni obsługę przed dotknięciem zarówno części będących pod 

napięciem, jak i części ruchomych znajdujących się we wnętrzu maszyny lub osłony. Chroni rów-
nież maszynę przed przedostaniem się do jej wnętrza obcych ciał stałych i wody. 

Polska Norma EN 60034-5:2004 rozróżnia stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy urzą-
dzeń elektrycznych określone w tablicy 36.  

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy maszyn oznacza się symbolem IP (ang. Internatio-
nal Protection) oraz dwoma cyframi, które określają cechy obudowy odpowiadające stopniom 
ochrony: 
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- przed dotknięciem części pod napięciem lub części ruchomych oraz przed dostaniem się ciał 
stałych (pierwsza cyfra oznaczenia); 

- przed przedostaniem się wody do wnętrza maszyny (druga cyfra). 

420. Jakie warunki należy uwzględnić przy doborze silnika elektrycznego? 
  W celu zapewnienia odpowiedniej niezawodności i trwałości pracy silnika w całym okresie 

eksploatacji, należy usta-lić przewidywane warunki pracy oraz uwzględnić: 
- warunki pracy maszyny roboczej w stanach statycznych i dynamicznych, 
- cykl pracy silnika napędowego, 
- tolerancję zmian warunków zasilania, 
- wymagany moment rozruchowy i przeciążalność momentem, 
- rodzaj konstrukcji silnika (sposób mocowania i układ pracy). 

Istotnym kryterium przy doborze silników elektrycznych jest nieprzekroczenie dopuszczalnego 
przyrostu temperatury uzwojeń silnika dla zastosowanej klasy izolacji. 

W silnikach elektrycznych stosowane są materiały izolacyjne klasy A, E, B, F i H. Do wyznaczania 
temperatury lub jej przyrostu drogą pomiarów stosowane są metody: rezystancyjna (oporowa), 
wbudowanych czujników temperatury, termometrowa oraz superpozycji. 

421. Jaki rodzaj obudowy maszyny elektrycznej charakteryzuje określony stopień ochrony? 
Każdy rodzaj obudowy maszyny elektrycznej charakteryzuje określony stopień ochrony. Stoso-

wane rodzaje obudowy maszyn elektrycznych (oznaczone literami w nawiasach) i odpowiadające 
im stopnie ochrony są następujące: 

- obudowa otwarta          (A) - IP00, IP10, 
- obudowa chroniona        (B) - IP12, IP22,  
- obudowa okapturzona   (C) - IP23, IP33, 
- obudowa zamknięta        (Z) - IP55, IP56, IP44,  
- obudowa wodoszczelna(W) - IP57, IP58,  
- obudowa głębinowa        (G) - IP67, IP68. 

Silniki elektryczne o budowie okapturzonej posiadają stopnie ochrony: 
- wnętrza IP23,  
- skrzynki zaciskowej IP55, przeznaczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych o stosun-

kowo niewielkim zapyleniu: 2mg/m3. 
Stopień ochrony tabliczki zaciskowej często jest wyższy niż stopień ochrony całej maszyny.  
Maszyny przeznaczone do pracy w środowisku zagrożonym wybuchem mają specjalne kon-

strukcje obudów. Między innymi rozróżnia się trzy zasadnicze rodzaje konstrukcji: 
- z osłoną ognioszczelną - oznaczenie Exd, 
- o budowie wzmocnionej - Exe, 
- z osłoną gazową z nadciśnieniem – Exp. 

422. Dla jakich wartości czynnika chłodzącego występują normalne warunki chłodzenia maszyny 
elektrycznej? 

Praca maszyny elektrycznej związana jest zwykle z nagrzewaniem się jej poszczególnych części 
i odpowiednim sposobem chłodzenia. Ogólnie przyjęto, że normalne warunki chłodzenia maszyny 
elektrycznej zainstalowanej na wysokości do 1000 m n.p.m. występują, gdy czynnik chłodzący nie 
przekracza temperatury 40 C, a w przypadku chłodzenia wodą z zastosowaniem chłodnic - tempe-
ratura wody na wlocie nie przekracza 25 C. 

Graniczne wartości przyrostów temperatury poszczególnych części maszyn elektrycznych chło-
dzonych powietrzem określa norma PN-EN 60034-1:2009 Maszyny elektryczne wirujące – Część 1: 
Dane znamionowe i parametry.  

Chłodzenie maszyn elektrycznych stosuje się w celu ograniczenia nagrzewania się maszyny 
w czasie pracy ponad dopuszczalny przyrosty temperatury. Jako czynnik chłodzący wykorzystuje 
się najczęściej: powietrze, wodór, wodę i olej. Intensywność chłodzenia poprawia się np. przez za-
stosowanie kanałów wentylacyjnych lub przez zwiększenie powierzchni, przez którą będzie odda-
wane ciepło wytworzone w maszynie (przez żebrowanie obudowy, stosowanie radiatorów, itp.). 
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423. Jakie rozróżnia się sposoby chłodzenia maszyn elektrycznych ze względu na obieg czynnika 
chłodzącego? 

Ze względu na obieg czynnika chłodzącego rozróżnia się chłodzenie: 
- naturalne - czynnik chłodzący jest wprowadzany przez wirujące części wirnika,  
- wymuszone własne - czynnik chłodzący jest wprowadzany przez wentylator osadzony na wa-

le maszyny, 
- wymuszone obce - czynnik chłodzący jest wprowadzany przez obcy wentylator lub pompę.  

Chłodzenie maszyny może być stosowane: 
- w obiegu otwartym - gdy czynnik chłodzący jest pobierany i po ochłodzeniu maszyny odda-

wany do otoczenia; występuje ciągła wymiana czynnika chłodzącego, 
- w obiegu zamkniętym - jeżeli czynnik chłodzący krąży pomiędzy maszyną a chłodnicą; 

w procesie chłodzenia bierze udział stale ta sama ilość czynnika chłodzącego. 

424. Jakie symbole stosuje się do oznaczania sposobów chłodzenia i czynnika chłodzącego? 
Sposób chłodzenia oznaczony symbolem IC (ang. international cooling) określa norma PN-EN 

60034-6:1999 Maszyny elektryczne wirujące -- Sposoby chłodzenia (kod IC).  
Do oznaczania sposobów chłodzenia stosuje się symbol składający się z liter IC i następującej po 

nim litery oznaczającej czynnik chłodzący:  
- A – powietrze;     
- H – wodór;  
- W – woda;     
- U - olej,  

oraz dwóch cyfr, z których pierwsza oznacza układ obwodu wentylacyjnego, a druga – sposób 
wprowadzenia go w ruch. 

3.2. Maszyny indukcyjne 

425. Czym charakteryzują się maszyny indukcyjne? 
Maszyny indukcyjne charakteryzują się prostą budową, dobrymi właściwościami ruchowymi 

i łatwością obsługi oraz stosunkowo niewysoką ceną, co ogólnie decyduje o ich szerokim zastoso-
waniu w energetyce, budownictwie, rolnictwie, transporcie, gospodarce komunalnej oraz w prze-
mysłowych procesach technologicznych. 

Na przykład, jednofazowe silniki indukcyjne są powszechnie stosowane w urządzeniach gospo-
darstwa domowego, urządzeniach technologicznych małej mocy, rzemiośle oraz rolnictwie, a także 
w pomocniczych napędach przemysłowych. 

Wykorzystywanie elementów półprzewodnikowych mocy w sterowaniu pracą silników prądu 
przemiennego pozwala na łagodne włączanie i hamowanie silników indukcyjnych, natomiast moż-
liwość współpracy z systemami komputerowymi przyczynia się do stosowania nowoczesnych roz-
wiązań układów sterowania silnikami w układach napędowych o regulowanej i nieregulowanej 
prędkości obrotowej. 

Każda maszyna indukcyjna może pracować jako silnik lub jako prądnica. Znacznie szersze zasto-
sowanie w gospodarce mają silniki indukcyjne stosowane najczęściej w energetyce, małych elek-
trowniach (wodnych) lub w agregatach prądotwórczych. 

426. Jak dzieli się maszyny indukcyjne wirujące? 
Maszyny indukcyjne (asynchroniczne) wirujące dzieli się:  

1) ze względu na sposób wykonania obwodów elektrycznych wirnika, na maszyny o wirniku: 
- pierścieniowym - z uzwojeniem symetrycznym wielofazowym, połączonym za pomocą 

pierścieni ślizgowych, np. z rozrusznikiem lub ze źródłem zasilania, 
- klatkowym -  w którym obwody elektryczne wielofazowe wykonane są z połączonych prę-

tów oraz pierścieni odlewanych lub spawanych, 
- pierścieniowo – klatkowym - z uzwojeniem fazowym przyłączonym do pierścieni ślizgo-

wych oraz uzwojeniem klatkowym (o mocy większej niż 1MW); 
2) ze względu na zakres parametrów znamionowych, na maszyny indukcyjne: 

- niskiego napięcia - o mocy nie większej niż 300 kW, 
- wysokiego napięcia - o mocy nie mniejszej niż 160 kW, 
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- o częstotliwości 50 - 60 Hz lub o częstotliwości zwiększonej - np. 150 albo 400 Hz oraz 
- o częstotliwości do 3500 Hz - silniki do technologii wysokoobrotowej; 

3) ze względu na sposób zasilania, na maszyny indukcyjne: 
- jednofazowe - o mocy do 2 kW, 
- dwufazowe - stosowane jako silniki wykonawcze w grupie maszynowych elementów au-

tomatyki, 
- trójfazowe - najpowszechniej stosowane, 
- o liczbie faz większej niż 3, stosowane w wielofazowych układach przekształtnikowych; 

4) ze względu na rodzaj ruchu, na maszyny indukcyjne: 
- wirujące,  
- liniowe; 

5) ze względu na sposób przystosowania do warunków środowiskowych i napędowych,  
     o określonym: 

- stopniu ochrony, 
- rodzaju wykonania,  
- układzie chłodzenia. 

427. Z jakich elementów i obwodów składa się silnik indukcyjny?  
Silnik indukcyjny składa się z: 

- części nieruchomej w kształcie walca, zwanej stojanem,  
- części ruchomej zwanej wirnikiem, także w kształcie walca (Rys. 119). 

 
Rys. 119. Silnik indukcyjny 

Oznaczenia: 1 - stojan, 2 - wirnik, 3 - tabliczka zaciskowa,  
4 - wał silnika, 5 - uzwojenie stojana. 

Źródło - ABB motors. 
Obwód magnetyczny - tworzą rdzenie stojana i wirnika, wykonane w formie pakietu z blach odi-

zolowanych od siebie o ok.0,5 mm (Rys. 120). Stojan i wirnik są oddzielone od siebie szczeliną po-
wietrzną o  grubości  rzędu kilku  dziesiątych mm w małych maszynach i  od  1  do 3  mm w dużych 
(powyżej 20 kW). Na całym obwodzie rdzenia stojana i wirnika wycina się rowki o specjalnym 
kształcie, zwane żłobkami, w których umieszcza się uzwojenia. 

 
Rys. 120. Budowa silnika indukcyjnego 

Oznaczenia: 1- stojan, 2 - wirnik, 3 szczelina powietrza, 4 - żłobki, 5 – zęby. 
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Obwód elektryczny stojana silnika trójfazowego - składa się z trzech oddzielnych uzwojeń zwa-
nych fazami, które w czasie pracy są połączone w gwiazdę lub w trójkąt.  

W małych silnikach stosuje się w stojanie uzwojenia jednofazowe lub dwufazowe.  
Uzwojenia stojanów wykonuje się z izolowanego drutu nawojowego, dodatkowo impregnowa-

nego i usztywnionego. Uzwojenia są odizolowane od rdzenia izolacją żłobkową, zabezpieczone 
przed wypadaniem ze żłobka za pomocą klinów.  

W praktyce maszyny indukcyjne (asynchroniczne) stosowane są jako silniki, które ze względu 
na rodzaj wirnika (Rys. 121 i 122) dzieli się na: 

− klatkowe,   
− pierścieniowe. 

428. Jak są wykonane: uzwojenie i obwód magnetyczny wirnika klatkowego maszyny indukcyjnej? 
Uzwojenie wirnika klatkowego ssilnika idukcyjnego jest wykonane z nieizolowanych prętów 

(miedzianych, aluminiowych, mosiężnych lub brązowych) o dużym przekroju, całkowicie wypełnia-
jących żłobek, połączonych po obu stronach wirnika pierścieniami zwierającymi (Rys. 121). 

Obwód magnetyczny wirnika wykonany jest w postaci pakietu blach stalowych z dodatkiem 
krzemu, wzajemne od siebie odizolowanych, złożonych w pakiet jedna na drugiej. 

Obwód elektryczny wirnika jest zawsze zwarty (stąd nazwa silnika). Klatka stanowi uzwojenie 
wielofazowe o liczbie faz równej liczbie prętów, z których jest wykonana.  

 

 
Rys. 121. Wirnik z uzwojeniem klatkowym silnika indukcyjnego 

a) przekrój wirnika klatkowego, b) uzwojenie klatkowe wirnika 
Oznaczenia: 1 – pręty, 2 – pierścień zwierający czołowy 

Źródło – Bibliografia poz. 3/22. 

429. Jak jest wykonane uzwojenie wirnika pierścieniowego? 
Uzwojenie wirnika pierścieniowego jest wykonane, podobnie jak w stojanie, z drutu nawojowe-

go, co umożliwia przyłączenie do każdej fazy obwodu wirnika dodatkowej rezystancji. Aby było to 
możliwe, początki poszczególnych faz uzwojenia wirnika silnika pierścieniowego są przyłączone na 
stałe do pierścieni ślizgowych osadzonych na wale wirnika (Rys. 123), natomiast końce - są zwarte 
wewnątrz wirnika. 



202 
 

 
Rys 122. Wirnik silnika indukcyjnego pierścieniowego 

a) przekrój wirnika pierścieniowego silnika indukcyjnego, 
b) schemat połączeń wirnika silnika indukcyjnego pierścieniowego, 

Oznaczenia: 1 – wirnik, 2 – szczotki, 3 – pierścienie. 
Źródło – Bibliografia poz.3/22. 

 

430. Co stanowi obwód magnetyczny silnika indukcyjnego? 
Obwód magnetyczny silnika indukcyjnego stanowi zespół elementów wykonanych najczęściej 

z materiałów ferromagnetycznych, tworzących drogę zamkniętą dla strumienia magnetycznego 
(Rys.123). Źródłem pola magnetycznego i wytworzonego zmiennego strumienia magnetycznego w 
silniku indukcyjnym jest uzwojenie, przez które przepływa prąd elektryczny przemienny. 

 
Rys. 123. Obwód magnetyczny silnika indukcyjnego 

a) Strumień magnetyczny cewki z prądem w ośrodku o = , 
b) Strumień magnetyczny cewki z prądem w rdzeniu stojana silnika o ≫ . 

Oznaczenia:  - przenikalność magnetyczna w próżni,  - przenikalność magnetyczna  
w rdzeniu ferromagnetycznym,   - przenikalność magnetyczna w szczelinie powietrznej. 

Źródło – Bibliografia poz.3/22. 
431. Jak jest wykonane trójfazowe uzwojenie stojana silnika indukcyjnego?    

Trójfazowe uzwojenie stojana składa się z trzech cewek, przesuniętych względem siebie w prze-
strzeni o kąt 120° przy jednej parze biegunów (p = 1). Początki i końce cewek przyłączone są do 
tabliczki zaciskowej silnika, w sposób umożliwiający łączenie poszczególnych faz w gwiazdę lub 
trójkąt. Do tabliczki zaciskowej uzwojenia stojana przyłącza się przewody liniowe (fazowe) sieci 
zasilającej L1, L2, L3. 
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432. Jakie prądy płyną w uzwojeniach stojana silnika trójfazowego po włączeniu do sieci? 
Po włączeniu do sieci, w uzwojeniach stojana silnika trójfazowego płyną prądy fazowe sinusoi-

dalne o wartości chwilowej , , , przesuniętych względem siebie w czasie o 1/3 okresu, co moż-
na wyrazić wzorami: 

= sin  

= sin  (ωt −
2
3 ) 

= sin  (ωt −
4
3 ) 

Przebiegi tych prądów w czasie przedstawiono graficznie na rysunku 125. 

433. Jakie strumienie magnetyczne wytwarzają prądy płynące w uzwojeniach stojana silnika trójfa-
zowego włączonego do sieci?  

Prądy fazowe sinusoidalne o wartości chwilowej , ,  wytwarzają w uzwojeniach poszczegól-
nych faz stojana strumienie magnetyczne ∅ , ∅ , ∅  (Rys. 125), czyli: 

∅ = ∅ sin  

∅ = ∅ sin  (ωt −
2
3 ) 

∅ = ∅ sin  (ωt −
24

3 ) 
gdzie: ∅ - wartość maksymalna strumienia jednej cewki, w Wb. 

      W przestrzeni strumienie te zajmują położenie niezmienne w stosunku do nieruchomych cewek 
i są względem siebie przesunięte o kąt 120°. Dają one w każdej chwili strumień wypadkowy, równy 
sumie geometrycznej strumieni składowych, czyli: 

∅ = ∅ + ∅ + ∅  

Strumień wypadkowy ma wartość stałą, niezależną od czasu i wiruje w przestrzeni ze stałą 
prędkością kątową, zależną od częstotliwości prądu i liczby par biegunów maszyny. 

 
Rys. 124. Powstawanie strumienia wirującego 

Źródło – Bibliografia poz. 3/22. 
W przypadku gdy uzwojenie stojana jest zasilane napięciem trójfazowym, powstaje pole magne-

tyczne pochodzące od uzwojenia stojana, wirujące z prędkością ( ). Prędkość ta zależy od często-
tliwości ( ) i liczby par biegunów ( ) uzwojenia zgodnie z wzorem: 

=
60
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434. Jak oznacza się podstawowe wielkości występujące w maszynie indukcyjnej? 
 Podstawowe wielkości odnoszące się do silnika indukcyjnego oznacza się następująco: 

- wielkości odnoszące się do stojana oznacza się wskaźnikiem 1, np. , , , , 
- wielkości odnoszące się do wirnika oznacza się wskaźnikiem 2, np. , , ,  
- wielkości opisujące bieg jałowy (bez obciążenia) - wskaźnikiem 0, 
- wielkości opisujące stan zwarcia - wskaźnikiem z.  

Prędkość n, z jaką wiruje wirnik, oznacza się bez żadnego wskaźnika. 

435. Jaka jest zasada działania silnika indukcyjnego? 
Większość znajdujących się w użyciu maszyn indukcyjnych to maszyny trójfazowe. Maszyny te 

składają się z nieruchomego stojana, w którym umieszczone jest uzwojenie trójfazowe, zasilane 
z sieci elektroenergetycznej oraz wirnika klatkowego lub pierścieniowego. 

 
Rys.125. Zasada działania silnika indukcyjnego 

Źródło – Bibliografia poz. 3/22. 

Uzwojenie stojana zasilane napięciem trójfazowym wytwarza pole magnetyczne wirujące z 
prędkością obrotową strumienia magnetycznego ( ). Jest to prędkość synchroniczna, która zależy 
od częstotliwości ( ) i liczby par biegunów ( ), zgodnie ze wzorem: 

=  

Przy prędkości wirowania wirnika  ( ) pole obraca się względem wirnika z prędkością: 
= −  

Wielkością charakterystyczną dla maszyn indukcyjnych jest poślizg s; jako stosunek prędkości 
pola względem wirnika do prędkości synchronicznej, czyli: 

=
−

 

Gdy wirnik silnika pozostaje nieruchomy, czyli  = 0, to poślizg  =1, a gdy wirnik wiruje syn-
chronicznie ze strumieniem z prędkością = , to poślizg  = 0. 

Przeciętne wartości poślizgu przy obciążeniu znamionowym mieszczą się w granicach od 0,01 
(dla dużych maszyn) do 0,1 (dla bardzo małych maszyn). 

Prędkość wirowania wirnika jest tym większa, im mniejszy jest poślizg: 
= (1 − ) 

W polu wirującym stojana jest umieszczony wirnik z uzwojeniem. W czasie, gdy wirnik jest jesz-
cze nieruchomy  = 0, pole wirujące stojana względem wirnika przecina pręty wirnika, indukując 
w nich siłę elektromotoryczną: 
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= 4,44 ∅ 
gdzie: 

 - siła elektromotoryczna indukowana w nieruchomym wirniku, w V; 
 - współczynnik uzwojenia wirnika; 

 - liczba zwojów uzwojenia wirnika; 
- częstotliwość napięcia zasilającego, w Hz; 

Φ - strumień główny (wirujący). w Wb.  
Strumień wirujący indukuje w uzwojeniu stojana siłę elektromotoryczną: 

= 4,44 ∅ 
gdzie:  

 - współczynnik uzwojenia stojana;  
 - liczba zwojów uzwojenia stojana; 

436. Jakie wyróżnia się rodzaje pracy maszyny indukcyjnej w zależności od rodzaju przetwarzanej 
energii? 

W zależności od rodzaju przetwarzanej energii każda maszyna elektryczna może pracować jako 
prądnica lub silnik (bez zasadniczych zmian konstrukcyjnych). Z tego względu rozróżnia się nastę-
pujące rodzaje pracy maszyny indukcyjnej (Rys. 126): 

1) Praca prądnicowa - przetwarzająca energię mechaniczną na elektryczną; 
2) Praca silnikowa - przetwarzająca energię elektryczną na mechaniczną; 
3) Przetwornice - przetwarzają energię elektryczną na taka samą energię, lecz o innych para-

metrach, np. przetwornice: częstotliwości, napięcia, prądu. 
 

Pod wpływem indukowanego w zamkniętym uzwojeniu wirnika napięcia  (SEM) popłynie 
w tym uzwojeniu prąd. Oddziaływanie pola magnetycznego na przewodnik z prądem powoduje 
powstanie momentu elektromagnetycznego ( ). Jeżeli wytworzony moment osiągnie wartość 
większą niż moment obciążenia (moment hamujący - ), pochodzący od napędzanej maszyny 
roboczej oraz tarcia, to wirnik zacznie się obracać. Maszyna pracuje jako silnik przetwarzając po-
braną z sieci energię elektryczną na energię mechaniczną. W stanie obciążenia silnika momentem 
znamionowym wirnik wiruje z prędkością mniejszą od prędkości synchronicznej. 

 
Rys. 126. Rodzaje pracy maszyny indukcyjnej 
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437. Jak można wyznaczyć przybliżone wartości rezystancji i reaktancji oraz moment 
obrotowy silnika indukcyjnego? 

Prądy w uzwojeniach silnika indukcyjnego oraz zależne od nich wielkości można wyrazić za po-
mocą parametrów schematu zastępczego (Rys. 127). 

Przybliżone wartości rezystancji i reaktancji najczęściej wyznacza się w sposób pośredni, na 
podstawie wyników pomiaru prądów, napięć oraz mocy czynnej w wybranych stanach pracy silni-
ka, np. w stanie jałowym oraz w stanie zwarcia pomiarowego. 

 
Rys. 127. Schemat zastępczy silnika indukcyjnego 

438. Na podstawie jakich zależności można wyrazić charakterystykę mechaniczną silnika 
indukcyjnego? 

Podstawowe zależności występujące między parametrami maszyn indukcyjnych 
można wyrazić w sposób następujący: 

1) Charakterystykę mechaniczną silnika indukcyjnego można wyrazić na podsawie zależności 
momentu ( ) na wale silnika od jego prędkości obrotowej ( ). 

 
Rys 128. Charakterystyka mechaniczna silnika indukcyjnego 

2) Charakterystykę mechaniczną silnika indukcyjnego można wyrazić również za pomocą wzo-
ru Klossa,  

 
      gdzie: 
     M – moment silnika indukcyjnego, 
    Mk – moment krytyczny, 
    s – poślizg, 
    sk– poślizg krytyczny. 
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    Jeżeli moment obrotowy silnika indukcyjnego 3 fazowego wyraża sie zależnością: 
 

 
gdzie: 

 - moment obrotowy, w N m, 
 - synchroniczna prędkość obrotowa, w obr./min. 

 
    to moment maksymalny Mnax wyniesie: 
 

 
    w tym poślizg krytyczny: 
 

 
 

   Moment krytyczny Mk, jest to największa wartość momentu maksymalnego Mmax , jaki może być 
wytworzony w silniku. 
   Moment krytyczny występuje przy poślizgu krytycznym sk, 
 
   Elektromagnetyczny moment maszyny indukcyjnej wynosi: 
 
     – dla pracy silnikowej: 

 
     – dla pracy prądnicowej: 

 

439. Z  czym  wiąże  się szerokie  zastosowanie  maszyn  indukcyjnych  w  przemysłowych  procesach  
technologicznych i układach automatyki? 

Szerokie zastosowanie maszyn indukcyjnych w przemysłowych procesach technologicznych 
i układach automatyki wiąże się przede wszystkim z ich prostą budową i łatwą obsługą oraz niewy-
soką ceną. Napędy elektryczne w gospodarce, przemyśle, energetyce, rolnictwie, transporcie 
i gospodarce komunalnej realizowane są za pomocą trójfazowych silników indukcyjnych. Nato-
miast jednofazowe silniki indukcyjne stosowane są powszechnie w urządzeniach gospodarstwa 
domowego, urządzeniach technologicznych małej mocy i w usługach. 

Silniki indukcyjne charakteryzują się dobrymi właściwościami ruchowymi, np. przy wykorzy-
staniu elementów półprzewodnikowych w sterowaniu pracą silników można zapewnić ich łagodne 
włączanie i hamowanie. 

Maszyny indukcyjne stosuje się przede wszystkim jako silniki do napędu maszyn i urządzeń, 
zwłaszcza o nieregulowanej prędkości obrotowej. Coraz częściej są przydatne silniki o prędkości 
obrotowej regulowanej w sposób ciągły w szerokim zakresie, przystosowane do współpracy 
z układami przekształtnikowymi. 
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3 . 3 .  S i l n i ki  i ndu k c y jn e  

440. Jak dzieli się silniki indukcyjne ze względu na sposób wykonania obwodów elektrycznych wir-
nika i stojana, liczbę faz sieci zasilającej, zakres parametrów znamionowych oraz zastosowanie? 

Ze względu na sposób wykonania obwodów elektrycznych wirnika i stojana, liczbę faz sieci zasi-
lającej oraz zakres parametrów znamionowych, silniki indukcyjne dzieli się na: 

1) Silniki synchroniczne, 
2) Silniki indukcyjne (asynchroniczne): 

- o wirniku klatkowym, 
- o wirniku pierścieniowym; 

3) Silniki indukcyjne trójfazowe: 
a} o wirniku klatkowym:  
- zwykłym, 
- głęboko żłobkowym, 
- dwuklatkowym, 

b) o wirniku pierścieniowym; 
4) Silniki komutatorowe: 

- jednofazowe, 
- trójfazowe; 

5) Silniki specjalne (np. liniowe). 
 

Silniki synchroniczne trójfazowe o mocach od kilku kW do kilku MW i stałej prędkości obro-
towej w granicach 500÷1500 obr./min (wyjątkowo 3000 obr./min), niezależnej od obciążenia i 
napięcia zasilającego, stosowane są rzadko – głównie w napędach o specjalnej charakterystyce, 
takich jak: pompy, wentylatory i kompresory. Jako maszyny synchroniczne znajdują zastosowanie 
jako generatory elektroenergetyczne. 

Silniki indukcyjne (asynchroniczne) są powszechnie stosowane do napędu urządzeń o niere-
gulowanej prędkości obrotowej. Występują najczęściej jako silniki o wirnikach klatkowych (zwar-
tych), o mocy od kilku watów do kilkuset kilowatów, na napięcie znamionowe od 0,4 do 6 kV. 

 Silniki indukcyjne pierścieniowe - są budowane w zakresie mocy od około 2 kW do kilku MW 
przy takich samych napięciach zasilania. 

Silnik pierścieniowy różni się tym od silnika klatkowego, że w żłobkach wirnika posiada trójfa-
zowe uzwojenie, których końce są zwarte, a początki wyprowadzone i przyłączone do pierścieni 
ślizgowych, usytuowanych na wale wirnika. Na pierścieniach umieszczone są szczotki, które umoż-
liwiają połączenie obracającego się uzwojenia wirnika z rozrusznikiem lub regulatorem prędkości 
obrotowej. 
     W silnikach pierścieniowych, które przeznaczone są do pracy bez regulacji prędkości obrotowej, 
wbudowane są urządzenia do zwierania pierścieni i unoszenia szczotek. 

Silniki o wirniku pierścieniowym mają, w odróżnieniu od silników o wirniku klatkowym, mniej-
szy prąd rozruchowy i możliwość regulacji prędkości obrotowej. Są one jednak bardziej kłopotliwe 
w eksploatacji oraz droższe. 

441. Jak oznacza się zaciski i końce uzwojeń silnika pierścieniowego? 
Zgodnie z PN-EN 60034-8:2007 zaciski i końce uzwojeń oznacza się następująco: 

1) Uzwojenie fazowe stojana (pierwotne) oznacza się literami U, V, W oraz zacisk neutralny – N; 
2) Uzwojenie fazowe wirnika (wtórne) oznacza się literami K, L, M, zacisk neutralny – Q; 
3) Początki uzwojeń fazowych oraz połączone z nimi zaciski wyróżnia się cyfrą 1, np. U1, K1; 
4) Końce uzwojeń fazowych oraz połączone z nimi zaciski wyróżnia się cyfrą 2, np. V2, L2; 
5) Jeżeli w stojanie lub wirniku znajduje się k oddzielnych uzwojeń trójfazowych albo jedno 

uzwojenie trójfazowe, ale złożone z k oddzielnych pasm, których początki i końce są wy-
prowadzone na zewnątrz, to zaciski oraz końcówki należące do kolejnych uzwojeń fazo-
wych lub kolejnych pasm wyróżnia się cyframi 1, 2, ..., k zapisanymi przed symbolem np.: 
a) 1U1, 1U2 - oznaczają odpowiednio początek oraz koniec pierwszego uzwojenia fazowego 

U w stojanie, 
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b) 2V1, 2V2 - oznaczają odpowiednio początek oraz koniec drugiego uzwojenia fazowego L 
w wirniku. 

6) Zaczepy znajdujące się w uzwojeniach fazowych stojana lub wirnika, z wyprowadzonymi na 
zewnątrz końcówkami, wyróżnia się kolejnymi cyframi 3, 4, 5, np. U3 – pierwszy zaczep 
w uzwojeniu fazowym U stojana. 

7) Jeżeli uzwojenie pierwotne jest w wirniku, a uzwojenie wtórne w stojanie, to oznaczenia U, 
V, W, N stosuje się do wirnika, a oznaczenia K, L, M, Q - do stojana. \ 

 
Wg PN-EN 60034-8:2007/A1:2014-11- oznaczenie końcówek lub zacisków uzwojenia stojana 

U1, V1, W1 i połączenie ich odpowiednio z przewodami L1, L2, L3 sieci zasilające powinno zapew-
nić obracanie się wirnika w prawo (zgodnym z ruchem wskazówek zegara), obserwowanym od 
strony czopa końcowego wału. 

442. Jaka jest zasada działania i podstawowe parametry silników i prądnic trójfazowych? 
Po włączeniu silnika do sieci trójfazowej uzwojenie stojana wytwarza pole, którego prędkość 

wirowania zależy od liczby par biegunów. Jeżeli umieszczony wewnątrz stojana wirnik ma swobo-
dę ruchu obrotowego, a jego uzwojenia są zwarte (bezpośrednio lub przez rezystancję), to na sku-
tek działania pola wirującego na prądy indukowane w tych uzwojeniach powstaje moment obroto-
wy, powodujący ruch wirnika zgodnie z kierunkiem wirującego pola. 

Prędkość obrotowa wirnika powinna być o kilka procent niższa od prędkości synchronicznej po-
la. Współczynnik mocy cos  i sprawność  zależą od stopnia jego obciążenia na wale. 

Do podstawowych parametrów silników i prądnic trójfazowych zalicza się: 
1) moc znamionową, w kW: 

- silnika: 
= √3    cos  ∙ 10  

- prądnicy: 

= √3   cos  ∙ 10  
2) napięcie uzwojenia fazowego stojana, w V: 

- przy połączeniu w trójkąt: 
=  

- przy połączeniu w gwiazdę: 

=
1

√3
∙  

3) prąd uzwojenia fazowego stojana, w A: 
- przy połączeniu w trójkąt: 

=
√3
3 ∙  

- przy połączeniu w gwiazdę: 
=  

443. Jaki stan pracy nazywa się biegiem jałowym silnika indukcyjnego? 
Biegiem jałowym silnika indukcyjnego nazywa się taki stan pracy, w którym: 

- uzwojenie stojana jest zasilane napięciem z sieci, 
- wirnik, nie obciążony żadnym momentem, wiruje z dużą prędkością zbliżoną do prędkości 

synchronicznej, 
- występują bardzo niewielkie wartości: poślizgu (ok.  = 0,001), częstotliwości w wirniku  

oraz strat w stali wirnika, 
- w wirniku indukuje się siła elektromotoryczna (SEM)  o małej wartości i płynie bardzo ma-

ły prąd , stąd straty w uzwojeniu wirnika są pomijalnie małe, 
- moc oddawana przez silnik jest równa zero (wał silnika nie jest obciążony), 
- moc pobrana przez silnik  w całości pokrywa straty w uzwojeniu stojana ∆ , w stali sto-

jana ∆  i straty mechaniczne ∆ , stąd: 
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= ∆ + ∆ + ∆  
Straty jałowe ∆  (nie zależą od obciążenia) i wynoszą:  

∆ = − ∆  
Prąd jałowy w maszynach indukcyjnych przy zasilaniu napięciem znamionowym wynosi: 

= (0,25 − 0,5)  
Współczynnik mocy przy biegu jałowym wynosi: 

cos = 0,1 − 0,2 
Mały współczynnik mocy wskazuje, że silnik przy biegu jałowym pobiera z sieci niemal wyłącz-

nie moc bierną indukcyjną, która powoduje zwiększenie strat zasilania i ogranicza pobór mocy 
z sieci zasilającej. W tej sytuacji należy stosować odpowiednie urządzenia kompensujące (np. bate-
rie kondensatorów, kompensatory synchroniczne). Silniki indukcyjne nieobciążone powinny być 
wyłączone z sieci. 
444. Jaki stan pracy nazywa się stanem zwarcia silnika indukcyjnego?  

Stanem zwarcia silnika indukcyjnego nazywa się taki stan pracy, w którym: 
- uzwojenie stojana jest zasilane napięciem z sieci, 
- obwód wirnika jest zwarty i wirnik jest nieuruchomiony, czyli:  = 0;  =1, prąd wirnika jest 

duży, może osiągnąć wartość (4 − 10) , 
- moc elektryczna pobierana przez silnik w stanie zwarcia jest w całości zamieniana na ciepło 

(moc mechaniczna nie jest wydawana, ponieważ wirnik się nie obraca). 
Ze względu na małe straty w rdzeniu można w przybliżeniu przyjąć, że całkowita moc pobrana  

jest przeznaczona na pokrycie strat obciążeniowych ∆ w uzwojeniu stojana i ∆ ,  w uzwoje-
niu wirnika, czyli: 

= ∆ + ∆  

445. Jakie napięcie nazywa się napięciem zwarcia maszyny indukcyjnej? 
Napięciem zwarcia ( ) maszyny indukcyjnej nazywa się takie napięcie, jakie należy doprowa-

dzić do uzwojenia jednej ze stron, np. stojana, aby przy zwarciu drugiej strony i unieruchomieniu 
wirnika popłynął prąd znamionowy po stronie zasilania. 

Napięcie zwarcia maszyny indukcyjnej podaje się w stosunku do napięcia znamionowego: 

 
    Napięcie zwarcia silników indukcyjnych wynosi od 10 do 25% napięcia znamionowego ( ). 
446. Jak można wyrazić zależność między prądem zwarcia, prądem znamionowym i napięciem 
zwarcia maszyny indukcyjnej? 

Maszyna indukcyjna w stanie zwarcia, zasilana napięciem znamionowym, pobiera prąd zwarcia 
= (4 − 10)  (i odwrotnie, przy zasilaniu napięciem zwarcia - pobiera prąd znamionowy).  

Zależność między prądem zwarcia ( ), prądem znamionowym ( ) i napięciem zwarcia ( %) 
wynika ze wzoru: 

=
100

%
 

Stan zwarcia w silnikach klatkowych występuje przy każdym włączeniu silnika do sieci, jeżeli 
nie stosuje się specjalnych urządzeń do obniżania napięcia. Prąd zwarcia w silnikach pierścienio-
wych można zmniejszyć, zwiększając rezystancję obwodu uzwojeń wirnika. 

447. Kiedy występuje stan obciążenia silnika indukcyjnego i jak kształtują się jego parametry? 
Stan obciążenia silnika indukcyjnego występuje wtedy, gdy silnik jest sprzężony z maszyną na-

pędzaną, przy jednoczesnym zasilaniu uzwojenia stojana napięciem sieci. 
W stanie obciążenia parametry silnika indukcyjnego kształtują się następująco: 

- warunki zasilania obciążonego silnika są najczęściej niezmienne,  
- ustala się prędkość obrotową wirnika, przy jakiej występuje równowaga momentu wydawa-

nego przez silnik ( ) i momentu hamującego ( ),  
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- przy każdej zmianie obciążenia moment wydawany przez silnik dostosowuje się do momentu 
hamującego, 

- zmienia się poślizg, prądy płynące w uzwojeniach, współczynnik mocy silnika, moc czynna 
pobierana oraz bilans mocy,  

- zmienia się moment wydawany przez silnik, aż do ponownego ustalenia się równowagi mo-
mentów: = . 

448. Z jakimi stanami pracy wiążą się właściwości ruchowe silników indukcyjnych w stanie obcią-
żenia? 

   Właściwości maszyny indukcyjnej określają charakterystyki ruchowe, czyli zależności tych wiel-
kości od momentu  (lub mocy ). Najczęściej podawaną charakterystyką ruchową silników in-
dukcyjnych jest wykres = f ( ), przy = const.  i  f = const., zwany też charakterystyką 
mechaniczną (Rys. 129.) 

Właściwości ruchowe silników pracujących w stanie obciążenia wiążą się ze stabilnością lub nie-
stabilnością pracy zespołu silnik-maszyna napędzana oraz ze stanami ustalonymi lub nieustalony-
mi, podczas których: 

- w stanie ustalonym - prędkość obrotowa ( ) zespołu jest stała, a moment rozwijany przez 
silnik jest równy co do wartości, lecz przeciwnie skierowany do statycznego momentu obcią-
żenia maszyny napędzanej, 

- w stanie nieustalonym - prędkość obrotowa się zmienia; nie zachodzi równowaga momentu 
rozwijanego przez silnik ( ) i momentu hamującego ( ). Różnicę między tymi momentami: 

− =  
nazywa się momentem dynamicznym. 

Jeżeli > 0 (czyli > ), to układ przyspiesza; 
Jeżeli < 0 (czyli < ), to układ zwalnia.  

      Stany nieustalone w pracy maszyn wirujących występują najczęściej w czasie: 
- rozruchu, 
- regulacji prędkości obrotowej, 
- zmiany obciążenia,  
- zmiany warunków zasilania,  
- zatrzymania się układu. 

 
Rys. 129. Zakresy pracy stabilnej i niestabilnej silnika indukcyjnego 

 
W zależności od właściwości układu silnik - maszyna napędzana, mogą wystąpić dwa zakresy 

pracy (Rys. 129): 
- praca stabilna, jeżeli po krótkim zakłóceniu pracy układ wraca do stanu równowagi, 
- praca niestabilna, jeżeli po krótkim zakłóceniu układ zatrzymuje się lub wykazuje tendencje 

do rozbiegania się. 



212 
 

 

449. Jak można opisać zakresy pracy stabilnej i niestabilnej silnika indukcyjnego?  
1) Zakres pracy stabilnej silnika indukcyjnego ( 0 < < ) 
Przy założeniu, że silnik indukcyjny jest obciążony momentem hamującym = const. mniej-

szym od momentu rozruchowego  (w chwili rozruchu  = 0,   = 1), będzie zasilany napięciem 
sieci, to silnik zaczyna się obracać pod wpływem momentu dynamicznego ( ). Moment  nadaje 
przyspieszenie wirnikowi, stąd prędkość obrotowa wirnika wzrasta, a poślizg ( ) się zmniejsza 
(Rys. 129). 

Przebieg pracy silnika indukcyjnego = f( ) można opisać następująco:  
a) punkt pracy silnika przesuwa się po linii = f( ), od punktu  = 1 w stronę poślizgów 

mniejszych, przechodząc przez punkt ( , ); 
b) stan ustalony w punkcie A, linia = f( ), przecina się z prostą . Wtedy moment rozwija-

ny przez silnik = , a moment dynamiczny = − = 0, prędkość obrotowa wir-
nika ustala się w punkcie A przy prędkości ; 

c) stan ustalony w punkcie B, moment  wzrasta do wartości  to wtedy > , czyli bę-
dzie większy od momentu wytworzonego w silniku; prędkość obrotowa silnika maleje, a 
poślizg rośnie. Punkt pracy przesuwa w stronę większych poślizgów, a więc moment wy-
tworzony w silniku zrówna się z wytworzonym momentem hamującym i nastąpi nowy stan 
ustalony w punkcie B, przy   . 

2) Zakres pracy niestabilnej silnika indukcyjnego przy:  < < 1 
Przy założeniu, że w punkcie C wystąpi chwilowy stan równowagi = ′  (wzrasta moment 

hamujący ), to prędkość obrotowa silnika się zmniejsza, a punkt pracy silnika przesuwa się 
w stronę poślizgu  = 1. Następnie moment obrotowy wytworzony w silniku oraz prędkość obro-
towa wirnika zmniejszają się, aż przy  = 1 silnik zostanie zahamowany.  

W  innym  przypadku,  gdy  przy  wyjściu  ze  stanu  równowagi  w  punkcie  C  moment  hamujący  
zmniejszył się, to moment wytworzony w silniku będzie większy od momentu hamującego >  
powodując przyspieszenie wirnika.  

Wówczas punkt pracy silnika przesunie się, przez punkt ( , ), w stronę mniejszych pośli-
zgów, przy równoczesnym wzroście momentu obrotowego i prędkości obrotowej silnika. Nowy 
stan ustalony wystąpi w punkcie B. 

450. Jak oblicza się przeciążalność silnika indukcyjnego? 
Moment silnika jest proporcjonalny do kwadratu doprowadzonego napięcia; każde obniżenie 

napięcia w sieci spowoduje znaczne zmniejszenie momentu wytworzonego w silniku. Z tego wzglę-
du punkt pracy znamionowej silnika musi znajdować się w zakresie pracy stabilnej dość daleko od 
momentu krytycznego, aby obniżone napięcie nie spowodowało zahamowania silnika.  
      Najczęściej moment znamionowy ( ) silnika indukcyjnego jest co najmniej dwa razy mniejszy 
od jego momentu krytycznego ( ). Przeciążalność silnika oblicza się ze wzoru: 

= ≥ 2 

Przeciążalność ( ) silnika przyjmuje wartość ok. 2,5. W silnikach realizujących odpowiedzialne 
zadania, np. w silnikach dźwigowych, może przekraczać nawet 4,5. 

451. Jaki stan pracy nazywa się rozruchem silnika indukcyjnego? 
Rozruchem silnika indukcyjnego nazywa się stan pracy od chwili włączenia napięcia do osią-

gnięcia ustalonej prędkości obrotowej określonej parametrami zasilania (napięciem i częstotliwo-
ścią) i obciążenia (momentem hamującym). 

Rozruch silnika indukcyjnego jest możliwy tylko wtedy, gdy moment wytworzony przez silnik 
( ) jest większy od momentu obciążenia ( ) 

Istotne dla rozruchu silnika indukcyjnego są: 
- prąd rozruchowy ( ),  
- moment rozruchowy ( ), 
- czas rozruchu. 
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Wymagania co do ograniczenia zarówno prądu rozruchowego, jak i spadku napięcia w sieci, jak 
i przyrostów temperatury uzwojeń podczas rozruchu, a także zmniejszenia udaru mechanicznego 
w urządzeniu napędzanym łatwiej można spełnić, stosując silnik o wirniku pierścieniowym, niż 
silnik z wirnikiem klatkowym. 

Praca silnika indukcyjnego podczas rozruchu ze zwartym uzwojeniem wirnika odpowiada sta-
nowi zwarcia (Rys. 130).  

 
Rys. 130. Schemat zastępczy silnika indukcyjnego w stanie zwarcia 

452.  Jak na podstawie schematu zastępczego silnika indukcyjneo w stanie zwarcia  można obliczyć prąd 
rozruchowy i prąd znamionowy? 

Na podstawie schematu zastępczego (Rys. 130) silnika indukcyjnego w stanie zwarcia (  = 1)  
można obliczyć: 

- prąd rozruchowy silnika indukcyjnego pobierany z sieci: 

=
( + ) + ( + )

 

- prąd znamionowy silnika indukcyjnego pracującego w warunkach znamionowych: 

 
453. Jakim stanem pracy silnika o wirniku klatkowym jest bezpośrednie włączenie do sieci na na-
pięcie znamionowe?  

Bezpośrednie włączenie do sieci na napięcie znamionowe jest najprostszym, ale też najbardziej 
krytycznym stanem pracy silnika o wirniku klatkowym. Moment rozruchowy silnika jest niewielki, 
a występujące wielokrotne przekroczenie znamionowego prądu silnika w czasie rozruchu jest 
przyczyną spadku napięcia w sieci (Rys. 131). 

 
Rys. 131. Rozruch bezpośredni silnika o wirniku klatkowym 

Źródło – Bibliografia poz.3/22. 
Prąd pobierany podczas rozruchu silnika ze zwartym uzwojeniem wirnika jest kilkakrotnie 

większy od prądu znamionowego: = (5 ÷ 8) , a moment rozruchowy -  = (0,8 ÷ 1,5) .  
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454. Ile wynosi dopuszczalna moc silników indukcyjnych włączanych bezpośrednio do sieci? 
Dopuszczalna moc trójfazowych silników indukcyjnych o wirniku klatkowym, włączanych bez-

pośrednio do sieci elektroenergetycznej, wynosi:  
a) przy włączeniu bezpośrednim:  

- do sieci o napięciu 127 V - 2,2 kW, 
- do sieci o napięciu 230 V - 4 kW, 
- do sieci o napięciu 400 V - 5,5 KW; 

b) przy włączeniu za pomocą przełącznika gwiazda - trójkąt: 
- do sieci o napięciu 127 V - 6 kW, 
- do sieci o napięciu 230 V - 12 kW, 
- do sieci o napięciu 400 V - 15 KW; 

Dopuszczalna moc jednofazowego silnika indukcyjnego włączanego bezpośrednio do sieci: 
- o napięciu 127 V - wynosi 0,5 kW, 
- o napięciu 230 V - wynosi 1,5 KW. 

455. Jaki może być dopuszczalny spadek napięcia w sieci w chwili rozruchu silnika o wirniku klat-
kowym?  

W chwili rozruchu silnika o wirniku klatkowym spadek napięcia w sieci nie powinien być więk-
szy niż:  

- 5%- jeśli z transformatora są zasilane również źródła światła, 
- 10% - jeżeli rozruchy są częste i ciężkie, a transformator nie zasila również źródeł światła, 
- 15% - jeżeli rozruchy są sporadyczne i lekkie, a transformator nie zasila źródeł światła. 

456. Jak włącza się silniki indukcyjne  do sieci za pomocą przełącznika gwiazda-trójkąt i jak prze-
biega proces rozruchu?  

Włączenie silnika indukcyjnego do sieci za pomocą przełącznika gwiazda-trójkąt może być sto-
sowane tylko dla silników niskiego napięcia, w wykonaniu zgodnym z PN-EN 60034-12:2017-09, 
których uzwojenia fazowe stojana sa połączone w trójkąt, przy napięciu znamionowym. 

Proces rozruchu silnika indukcyjnego przebiega następująco: 
1) Przełącznik gwiazda-trójkąt ustawia się w pozycji "gwiazda", łącząc uzwojenia fazowe sto-

jana w gwiazdę (Rys. 132); 
2) Po włączeniu silnika prąd pobierany z sieci i elektromagnetyczny moment obrotowy będą 

co najmniej 3 razy mniejsze niż przy połączeniu w trójkąt. Natomiast prąd w uzwojeniach 
fazowych zmniejsza się do ok. 57% wartości występującej przy połączeniu w trójkąt; 

3) Gdy prędkość obrotowa w połączeniu w gwiazdę osiągnie wartość bliską znamionowej, mo-
że nastąpić przełączenie uzwojeń stojana w trójkąt. 

 
Rys. 132. Rozruch silnika indukcyjnego za pomocą przełącznika gwiazda-trójkąt 

Źródło – Bibliografia poz.3/22. 
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457.  Jak przeprowadza się rozruch silnika indukcyjnego o wirniku pierścieniowym?  
Rozruch silnika indukcyjnego o wirniku pierścieniowym przeprowadza się za pomocą rozrusz-

nika oporowego, włączonego w obwód uzwojenia wirnika (rys. 133). Zarówno silnik, jak i rozrusz-
nik wyposażone są w styki pomocnicze blokady elektrycznej uniemożliwiającej włączenie silnika 
do sieci, jeśli przyrząd szczotkowy i pokrętło rozrusznika nie znajdują się w pozycji rozruchu po-
czątkowego. 

Przed uruchomieniem silnika pokrętło rozrusznika należy ustawić na maksymalną rezystancję, 
a następnie w czasie rozruchu stopniowo zmniejszać rezystancję, aż do bezpośredniego zwarcia 
pierścieni. 

Poprzez zmianę rezystancji w obwodzie wirnika uzyskuje się możliwość płynnej zmiany obro-
tów, przy stosunkowo dużych stratach energii elektrycznej na rezystorze regulacyjnym. 

 
Rys. 133. Rozruch silnika pierścieniowego 

Źródło – Bibliografia poz. 3/22. 

458. Na czym polega rozruch silnika indukcyjnego za pomocą autotransformatora?  
Autotransformatory stosowane do rozruchu silników indukcyjnych posiadają nastawialną prze-

kładnię napięciową ( ). 
Rozruch silnika (Rys. 134) rozpoczyna się od nastawienia wartości napięcia odpowiadającej 

przyjętemu prądowi rozruchowemu, po czym:  
- zamyka się wyłączniki W1 i W3, wyłącznik W2 zostaje otwarty, 
- następnie stopniowo podwyższa się napięcie zasilające silnik do wartości znamionowej,  
- po ustaleniu się prędkości silnika otwiera się wyłącznik W3, zamykając wyłącznik W2. 

 
Rys. 134. Schemat połączenia silnika z autotransformatorem rozruchowym 
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Zależności wielkości podstawowych charakteryzujących pracę silnika po rozruchu za pomocą 
autotransformatora o przekładni  , są następujące: 

- napięcie zasilające silnik  jest niższe od napięcia sieci , 
- moment rozruchowy  jest  razy mniejszy od momentu przy pełnym napięciu, 
- prąd rozruchowy  jest  razy mniejszy od prądu płynącego w uzwojeniach silnika,  
- prąd pobierany z sieci, płynący w uzwojeniach pierwotnych autotransformatora, jest  razy 

mniejszy od prądu płynącego podczas rozruchu bezpośredniego.  
Przy otwartych wyłącznikach W2 i W3 autotransformator rozruchowy AT jest włączony, jako 

dławik szeregowy. Rozruch za pomocą autotransformatora stosuje się w zasadzie do silników 
o mocy większej niż 500 kW. 

459. Na czym polega rozruch silnika indukcyjnego za pomocą rezystancji włączonej w obwód stoja-
na? 

Rozruch silnika indukcyjnego za pomocą rezystancji włączonej w obwód stojana (Rys. 135) po-
lega na uzyskaniu niesymetrii układu napięć na zaciskach silnika. Dodatkową rezystancję lub reak-
tancję zwiera się po osiągnięciu przez silnik stanu ustalonego przy obniżonym napięciu. Włączenie 
rezystancji szeregowej powoduje obniżenie się napięcia podczas rozruchu. 

 
Rys. 135. Schemat połączeń silnika z dodatkowym rezystorem 

rozruchowym Ra w jednym przewodzie fazowym 
Oznaczenie:  – rezystor włączony w obwód stojana; W1 – wyłącznik główny (sieciowy);  

W2 - wyłącznik zwierający rezystor po rozruchu silnika. 
 

Ten typ rozruchu stosuje się w celu zmniejszenia elektromagnetycznego momentu rozruchowe-
go oraz ograniczenia prądu rozruchowego. W silnikach dużej mocy włącza się w tym celu dławiki o 
odpowiednio dobranej reaktancji.  

Warunki rozruchowe za pomocą rezystancji włączonej w obwód stojana są mniej korzystne niż 
przy rozruchu za pomocą autotransformatora lub przełącznika gwiazda-trójkąt. 

Ten sposób rozruchu jest obecnie stosowany rzadko i tylko w silnikach małej mocy.  

460. Jak uzyskuje się moment rozruchowy silnika jednofazowego? 
      Pulsujące pole magnetyczne (wytwarzane przez prąd uzwojenia jednofazowego) można rozło-
żyć na dwie składowe, wirujące w przeciwnych kierunkach (Rys. 146). Zatem silnik jednofazowy 
może być traktowany jak dwa silniki wielofazowe pracujące na wspólnym wale, których strumie-
nie wirują w kierunkach przeciwnych. Moment rozruchowy takiego silnika = 0. 
      Aby uzyskać moment rozruchowy silnika jednofazowego, konstrukcje tych silników wyposaża 
się w dodatkowe uzwojenia rozruchowe, połączone szeregowo z kondensatorami. 
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Rys. 146. Rozruch silników jednofazowych 

Źródło – Bibliografia poz. 3/22 
 
 

Tablica 19. Porównanie różnych sposobów rozruchu silników indukcyjnych 

 

 
Rodzaj rozruchu 

  =  

Prąd rozru-
chu 

=   

Moment 
rozruchu 

 

 
Cechy charakterystyczne 

Rozruch bezpośredni 5 - 8 0,5 – 1,5 - silnik o małej mocy z trzema  
   wyprowadzeniami, 
- rozruch pod obciążeniem, 
- duża wartość szczytowa prądu  
  rozruchowego oraz duży spadek   
  napięcia, 
- proste wyposażenie, 

Rozruch przy pomocy przełączni-
ka 
 „gwiazda – trójkąt” 

 
1,8 – 2,6 

 
0,5 

- silnik z sześcioma wyprowadze-
niami, 
- rozruch przy biegu jałowym lub 
małym  
  momencie obciążenia, 
- znaczne wartości udarowe prądu 
  i momentu podczas przełączania 
  uzwojeń z gwiazdy na trójkąt, 
- aparatura wymaga konserwacji, 

Rozruch z użyciem autotransfor-
matora 

 
1,7 – 4,0 

 
0,4 – 0,85 

- silnik dużej mocy z trzema 
  wyprowadzeniami, 
- znaczne wartości udarowe prądu  
  w czasie przełączania, 
- aparatura zajmująca dużo miejsca  
  i wymagająca konserwacji, 

Rozruch poprzez dołączenie do-
datkowej rezystancji do uzwojeń 
stojana 

 
 

4,5 

 
 

0,5 – 0,75 

- silnik dużej mocy z trzema 
  wyprowadzeniami, 
- znaczne wartości udarowe prądu  
  w czasie przełączania, 
- aparatura zajmująca dużo miejsca  
  i wymagająca konserwacji, 

Rozruch za pomocą urządzenia do 
łagodnego rozruchu 

Nastawialny 
w granicach 

2 - 5 

Zmienny 
0,15 – 1,0 

- silnik z trzema wyprowadzeniami  
  od 2,2 do 800 kW, 
- możliwość hamowania prądem     
  stałym. 
- aparatura nie wymaga konserwa-
cji. 

gdzie: 
 – prąd znamionowy silnika, 
– moment znamionowy silnika. 
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461. Jak reguluje się prędkość obrotową silnika indukcyjnego? 
W praktycznych zastosowaniach, np. w napędach elektrycznych, wymaga się często zmiany kie-

runku wirowania, a także regulację prędkości obrotowej silnika indukcyjnego. Na podstawie zależno-
ści określającej prędkość wirowania wirnika:  

=  (1 − ) 
można wyznaczyć prędkość obrotową silnika indukcyjnego, ze wzoru: 

=
60

(1 − ) 

Wynika stąd, że prędkość obrotową silnika indukcyjnego można regulować, przez zmianę: 
- częstotliwości; 
- napięcia zasilającego; 
- liczby par  biegunów magnetycznych. 

462. Na czym polega regulacja prędkości obrotowej silnika indukcyjnego przez zmianę częstotliwo-
ści napięcia zasilania? 

Regulacja prędkości obrotowej przez zmianę częstotliwości napięcia zasilania umożliwia pracę 
silnika (Rys. 136) przy: 

- stałym momencie obrotowym - wtedy napięcie na zaciskach silnika należy zmieniać według 
zależności: ≈ , przy czym  - współczynnik proporcjonalności, 

- stałej mocy na wale; wówczas napięcie ≈ ,  
- momencie obrotowym proporcjonalnym do kwadratu częstotliwości, wówczas napięcie  

≈  
      Ten sposób regulacji prędkości obrotowej polega na zmianie częstotliwości zasilania , która 
powoduje regulację prędkości wirowania pola magnetycznego oraz płynną lub skokową regulację 
prędkości wirowania wirnika. Przy tym sposobie regulacji wymaga się, aby zmiana częstotliwości 
napięcia zasilającego następowała przy stałej wartości strumienia magnetycznego. Dlatego regulu-
jąc częstotliwość , należy tak zmieniać wartość napięcia zasilającego, aby: 

= const. 

 
Rys. 136. Regulacja prędkości obrotowej silnika indukcyjnego 

przez zmianę częstotliwości napięcia zasilającego 
Źródło – Bibliografia poz.3/22. 

463. Na czym polega  regulacja  prędkości  obrotowej  silnika  indukcyjnego przez  zmianę liczby par  
biegunów? 

Regulacje prędkości obrotowej silnika indukcyjnego przez zmianę liczby par biegunów polega 
na stosowaniu (Rys. 137): 
- jednego uzwojenia, które  można przełączać tak, aby wytwarzało pola o różnych liczbach biegunów, 
- dwóch niezależnych uzwojeń w stojanie o różnych liczbach par biegunów. 



219 
 

 
Rys. 137. Regulacja prędkości obrotowej przez zmianę liczby par biegunów 

Źródło – Bibliografia poz. 3/22. 
Moment obrotowy w silniku indukcyjnym powstaje tylko w przypadku, gdy liczba biegunów 

w stojanie i wirniku jest taka sama. Oznacza to, że regulacja prędkości obrotowej przez zmianę liczby 
par biegunów może być stosowana tylko w silnikach klatkowych, ponieważ uzwojenie klatkowe wir-
nika samo dostosowuje się, pod względem liczby par biegunów, do liczby par biegunów uzwojenia 
stojana. 

W silnikach z wirnikiem pierścieniowym zmiana liczby par biegunów powinna nastąpić zarów-
no w stojanie, jak i wirniku. Dlatego w silniku z wirnikiem pierścieniowym, przy zmianie liczby par 
biegunów uzwojenia stojana, należałoby dokonać takiej samej zmiany liczby par biegunów uzwoje-
nia wirnika. Zamiast dwóch dodatkowych uzwojeń w silniku z wirnikiem pierścieniowym korzyst-
niejsze jest stosowanie jednego uzwojenia. które można przełączać w ten sposób, aby wytwarzało 
pola o różnych biegunach. 

W silnikach tych praktycznie nie jest możliwa płynna regulacja prędkości obrotowej, a jedynie 
uzyskanie dwóch, a najwyżej czterech różnych prędkości. 

Silniki, w których regulacje prędkości obrotowej dokonuje się przez zmianę liczby par biegunów, 
nazywa się silnikami wielobiegowymi. 

464. Jak reguluje się prędkość obrotową silnika indukcyjnego przez zmianę napięcia zasilającego? 
Regulacja prędkości obrotowej silnika indukcyjnego przez zmianę napięcia zasilającego (Rys. 

138) jest stosowana bardzo rzadko i tylko w silnikach małej mocy. 
Punkty oznaczone na krzywej momentu obciążenia  (Rys. 138), są odpowiednio punktami 

pracy przy obniżonych napięciach − . 

Moment silnika  zmienia się proporcjonalnie do kwadratu napięcia, czyli 
∝  

Jest to więc krzywa graniczna, wyznaczająca dla =  zakres regulacji prędkości obroto-
wej w granicach − . 

Oznacza to, że zakres regulacji prędkości obrotowej przez zmianę napięcia zasilającego wynosi 
niewiele ponad 10% poniżej prędkości znamionowej.  

Wadą tego sposobu regulacji prędkości obrotowej jest mały zakres regulacji; tym mniejszy im 
mniejsze jest obciążenie silnika i duży spadek przeciążalności momentem. 

Oprócz tego, obniżeniu napięcia  przy stałej wartości momentu odpowiada wzrost prądów za-
równo w obwodzie wirnika, jak i stojana, co powoduje niekorzystny wzrost strat w uzwojeniach. 
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Rys. 138. Regulacja prędkości obrotowej silnika indukcyjnego 

przez zmianę wartości napięcia zasilającego 
Źródło – Bibliografia poz.3/22. 

 
Prędkość obrotową silnika indukcyjnego można regulować także, stosując układy kaskadowe 

lub sprzężenie mechaniczne dwóch silników oraz zasilając je z sieci w ten sposób, że momenty ob-
rotowe tych silników mają momenty przeciwne, czyli ich strumienie magnetyczne wirują w kierun-
kach przeciwnych. Obecnie stosowane są techniki półprzewodnikowe, przeznaczone do regulacji 
częstotliwości napięcia zasilającego. 

465. Na czym polega zmiana kierunku wirowania silnika indukcyjnego?  
Zmiana kierunku wirowania wirnika silnika indukcyjnego polega na zmianie kierunku wirowa-

nia pola magnetycznego. Kierunek wirowania pola magnetycznego zależy natomiast od kolejności 
następstwa faz sieci trójfazowej zasilającej uzwojenie stojana silnika indukcyjnego.  

Zmianę kierunku wirowania wirnika silnika indukcyjnego uzyskuje się, zmieniając kolejność faz 
sieci zasilającej silnik. W praktyce, zmienia się kolejność przyłączenia dwóch dowolnych faz sieci 
zasilającej na tabliczce zaciskowej albo na wyłączniku silnika. 

466. Kiedy występuje praca hamulcowa w silniku indukcyjnym i jaki rodzaj hamowania można za-
stosować dla trójfazowego silnika indukcyjnego?  

 Praca hamulcowa w silniku indukcyjnym występuje wówczas, gdy moment elektromagnetyczny 
silnika działa w kierunku przeciwnym do kierunku prędkości obrotowej.  

 Dla trójfazowego silnika indukcyjnego można zastosować jeden z trzech rodzajów hamowania: 
- hamowanie naturalne, zwane także hamowaniem przeciwwłączeniowym (przeciwprądem); 

występujące przy prędkości wirowania przeciwnej do kierunku wirowania pola magnetycz-
nego;  

- hamowanie prądnicowe (ze zwrotem energii do sieci), zwane nadsynchronicznym; występuje 
przy prędkości wirnika większej od prędkości wirowania pola magnetycznego;  

- dynamiczne, hamowanie czyli hamowanie prądem stałym. 
Przy doborze każdego z rodzajów hamowania należy zwrócić uwagę na: 

- zakresy prędkości obrotowych oraz  
- charakterystykę mechaniczną silnika i urządzenia hamowanego. 

Energia hamowania, jaką pobiera silnik w formie energii mechanicznej, może być oddawana do 
sieci w postaci energii elektrycznej lub tracona w silniku na włączonych w obwód wirnika rezysto-
rach. 

467. Kiedy występuje hamowanie przeciwwłączeniowe silnika indukcyjnego? 
Hamowanie przeciwwłączeniowe silnika indukcyjnego występuje wtedy, gdy wirnik wiruje 

w kierunku przeciwnym do kierunku wirowania pola magnetycznego. Stan taki ma miejsce wtedy, 
gdy moment  (M) wytworzony w silniku będzie mniejszy od momentu hamującego ( ) wskutek 
włączenia dużej rezystancji w obwód wirnika (Rys. 139). 
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Rys. 139. Hamowanie przeciwwłączeniowe 

Źródło – Bibliografia poz. 3/22. 

Zmiana pozycji przełącznika powoduje zmianę kolejności faz, a zatem zmianę kierunku wytwa-
rzanego momentu hamującego. 

Aby uniknąć dużego prądu silnika, przed przełączeniem włączany jest dodatkowy rezystor w 
obwód wirnika, który pozwala na zwiększenie momentu hamującego. 

468. Kiedy występuje hamowanie silnika indukcyjnego z odzyskiem energii? 
Hamowanie z odzyskiem energii (hamowanie prądnicowe) silnika indukcyjnego występuje przy 

prędkości wirnika większej od prędkości wirowania pola magnetycznego. 
Hamowanie z odzyskiem energii może wystąpić np. przy opuszczaniu ciężaru za pomocą silnika 

normalnie podnoszącego ciężar. 
     Praktyczne zastosowanie tego rodzaju hamowania polega na zamianie w silniku indukcyjnym 
kierunku wirowania strumienia magnetycznego, przez zamianę dwóch przewodów zasilających 
przyłączonych do tabliczki zaciskowej silnika. 

Zamieniony kierunek wirowania strumienia magnetycznego powoduje również zmianę znaku 
momentu  wytworzonego w silniku i wtedy zależność = f( ) ma przebieg jak na rysunku 140. 

 
Rys. 140. Hamowanie silnika indukcyjnego z odzyskiem energii 

Źródło – Bibliografia poz. 3/22. 

Wtedy moment jest równy zero, czyli maszyna wiruje synchronicznie przy prędkości . Charak-
terystyki =  przecinają prostą  (obrazującą obciążenie) w zakresie pracy prądnicowej 
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przy prędkości nadsynchronicznej, ujemnej w stosunku do prędkości występujących przy podno-
szeniu ciężaru. Włączając odpowiednie rezystancje w obwód wirnika, uzyskuje się odpowiednie 
prędkości obrotowe silnika. 

Przy hamowaniu z odzyskiem energii maszyna indukcyjna pracuje jako prądnica i przekazuje do 
sieci moc uzyskaną od napędzającego ją, opadającego ciężaru G (Rys. 141). 

Jest to zaleta hamowania z odzyskiem energii; jego wadą jest możliwość hamowania tylko przy 
dużych prędkościach obrotowych.  

Opuszczanie ciężaru ze stałą prędkością (Rys. 141): 
 - silnik połączony dla p = 1 
 - silnik połączony dla p = 2 

MG = Gr 

 
Rys. 141. Hamowanie z odzyskiem energii przy opuszczaniu ciężaru 

Źródło – Bibliografia poz. 3/22. 

469. Na czym polega hamowanie dynamiczne prądem stałym? 
Hamowanie dynamiczne prądem stałym polega na odłączeniu uzwojenia stojana od napięcia 

sieci zasilającej, z jednoczesnym przyłączeniem zasilania uzwojeń stojana z układu prądu stałego 
tak, aby wytworzyć w uzwojeniu wirnika stały strumień magnetyczny (Rys. 142).  

 
Rys. 142. Hamowanie dynamiczne prądem stałym 

Źródło – Bibliografia poz.3/22. 
W wirniku wirującym w tym stałym polu indukują się napięcia i płyną prądy, które wytwarzają 

moment skierowany przeciwnie do kierunku wirowania wirnika (Rys. 143). Wartość tego momen-
tu można regulować, zmieniając wartość prądu stałego zasilającego stojan lub włączając odpo-
wiednią rezystancję dodatkową  w uzwojenie wirnika. 

Przy stosowaniu hamowania dynamicznego nie można doprowadzić do całkowitego zahamowa-
nia urządzenia, gdyż przy spadku prędkości obrotowej wartość napięcia indukowanego w wirniku 
się zmniejsza. 

Energia mechaniczna zamienia się całkowicie na ciepło w wirniku i ewentualnie połączonej 
z nim szeregowo rezystancji. 
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Rys. 143. Charakterystyki naturalne hamowania dynamicznego 

Źródło – Bibliografia poz.3/22. 

Źródłem prądu stałego jest najczęściej odpowiedni układ prostowniczy, zasilany z sieci przez 
transformator Tr obniżający napięcie. Napięcie zasilające wynosi tylko kilka procent napięcia zna-
mionowego silnika. Moc pobierana przez silnik przy hamowaniu dynamicznym jest znacznie mniej-
sza niż przy hamowaniu przeciwprądem. 
 

470. Jakie rodzaje zabezpieczeń stosuje się do ochrony silników indukcyjnych? 
Silniki elektryczne wywierają istotny wpływ na sieć zasilającą; np. przetężenia prądowe przy 

rozruchu silników, spadki lub wahania napięć oraz znaczny pobór mocy biernej przez silniki przy 
biegu jałowym. 

Do podstawowych zabezpieczeń silników indukcyjnych należą: 
a) zabezpieczenie zwarciowe, 
b) zabezpieczenie przeciążeniowe, 
c) zabezpieczenie od skutków obniżenia napięcia. 

Do ochrony silników indukcyjnych stosuje się następujące rodzaje zabezpieczeń: 
1) Jako zabezpieczenie zwarciowe silników o napięciu nie przekraczającym 1 kV stosuje się 

bezpieczniki topikowe w trzech fazach lub wyzwalacze elektromagnetyczne trójfazowe; 
2) Dla silników o napięciu przekraczającym 1 kV rolę zabezpieczenia zwarciowego mogą speł-

niać bezpieczniki topikowe w 3 fazach w połączeniu z rozłącznikiem lub nadprądowe prze-
kaźniki bezzwłoczne; 

3) Dla silników o mocy powyżej 2 MW – z sześcioma wyprowadzonymi końcówkami - stosuje 
się zabezpieczenie różnicowe wzdłużne w dwóch fazach; 

4) Silniki o mocy powyżej 1 MW wyposaża się w zabezpieczenie od zwarć doziemnych, zasila-
ne z przekładnika Ferrantiego. 

471. Jak oblicza się prąd znamionowy zabezpieczeń stosowanych do ochrony silników prądu prze-
miennego? 

Prąd znamionowy zabezpieczeń stosowanych do ochrony od skutków zwarć silników prądu 
przemiennego oblicza się ze wzoru: 

≥ =
∙

 

Ibn > Ins 
gdzie: 

 - prąd rozruchowy silnika, w A; 
 - prąd znamionowy silnika, w A; 

 - krotność prądu rozruchowego; 
 - współczynnik rozruchowy (w przeciętnych warunkach równy 2 dla wkładek o działaniu 

szybkim i 2,5 dla wkładek o działaniu zwłocznym). 
Zabezpieczenia zwarciowe silnika powinny być stosowane w trzech fazach w układach trójfazo-

wych, natomiast w układach prądu stałego w dwu lub jednym biegunie, jeżeli drugi jest uziemiony. 
Nie należy stosować zabezpieczeń zwarciowych w obwodach wzbudzenia. 
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Każdy silnik powinien mieć zabezpieczenie zwarciowe oddzielne. Dopuszcza się zabezpieczenie 
zwarciowe wspólne dla grupy silników, tak dobrane, aby w przypadku zwarcia w jednym z silników 
zadziałało zabezpieczenie grupowe.  

Wyzwalacze lub przekaźniki elektromagnetyczne stanowiące zabezpieczenie zwarciowe silnika 
nastawia się na prąd: 

≤ 1,2  
przy czym  jest największym prądem rozruchowym silnika, w A. 

472. Jakie zabezpieczenia przeciążeniowe stosuje się do ochrony silników elektrycznych? 
Do ochrony silników elektrycznych o napięciu do 1 kV stosuje się jako zabezpieczenia przecią-

żeniowe wyzwalacze lub przekaźniki cieplne oraz czujniki temperatury. Natomiast do ochrony sil-
ników o napięciu znamionowym ponad 1 kV - zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne. 

Każdy silnik powinien być zabezpieczony przed przeciążeniem za wyjątkiem: 
- silników o prądzie znamionowym mniejszym niż 4 A, 
- silników o mocy nie przekraczającej 10 kW dla pracy ciągłej, których przeciążenie jest mało 

prawdopodobne (pompy, wentylatory), 
- silników stanowiących zespół z transformatorem posiadającym własne zabezpieczenie, 
- silników do pracy przerywanej, których zabezpieczenie czujnikami temperatury nie jest uza-

sadnione. 
W układach trójfazowych z uziemionym punktem neutralnym zabezpieczenia przeciążeniowe 

stosuje się w 3 fazach, natomiast bez uziemionego punktu naturalnego - w 2 fazach. Zabezpieczenia 
przeciążeniowe nastawia się na prąd nie większy niż 1,1 . 

473. Kiedy stosuje się zabezpieczenie od nadmiernego obniżenia się napięcia? 
Zabezpieczenie od nadmiernego obniżenia się napięcia realizowane jako podnapięciowe 

zwłoczne jedno - lub dwufazowe stosuje się, gdy 
- obniżenie napięcia uniemożliwia pracę silnika, 
- niepożądany jest samorozruch silnika zwartego, 
- niedopuszczalny jest samorozruch silnika pierścieniowego, 
- wskazane jest odłączenie pewnej liczby mniej ważnych silników w celu zabezpieczenia samo-

rozruchu innym silnikom. 
Układ dwóch przekaźników podnapięciowych, włączonych na napięcia międzyprzewodowe, jest 

stosowany do zabezpieczenia grupy silników lub silnika o dużej ważności z punktu widzenia proce-
su technologicznego. Układ z jednym przekaźnikiem podnapięciowym należy stosować do zabez-
pieczania pojedynczych silników o mniejszym znaczeniu. 

3.4. Silniki indukcyjne specjalne 

474. Jakimi parametrami technicznymi charakteryzują się silniki indukcyjne o budowie specjalnej? 
Silniki o budowie specjalnej, wywodzące się z przekształcenia silnika indukcyjnego, charaktery-

zują się parametrami technicznymi wpływającymi na ich właściwości ruchowe i użytkowe oraz 
dostosowującymi je do różnorodnych wymagań i zastosowań.  

Praktycznie, inne wymagania stawia się silnikom jednofazowym powszechnie stosowanym do 
urządzeń gospodarstwa domowego, inne - silnikom przeznaczonym do napędu urządzeń o ciężkim 
rozruchu, a jeszcze inne - silnikom pracującym jako elementy wykonawcze w układach automatyki. 

475. Jakie rodzaje silników można wyróżnić wśród silników indukcyjnych o budowie specjalnej? 
Wśród silników indukcyjnych o budowie specjalnej, można wyróżnić: 

- silniki wielobiegowe - prędkość obrotową silnika zmienia się za pomocą zmiany liczby par 
biegunów wirującego pola magnetycznego; 

- silniki klatkowe o zwiększonym momencie rozruchowym - stosuje się do napędu urządzeń 
o dużym momencie bezwładności lub dużym momencie obrotowym hamującym; 

- silniki dźwigowe klatkowe i pierścieniowe - przystosowane do różnych rodzajów pracy, służą 
do napędu dźwignic; 

- silniki samohamujące - stosowane w napędach wymagających szybkiego zatrzymania po cy-
klu pracy lub po awaryjnej przerwie zasilania; 
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- silniki o zwiększonym poślizgu - stosowane do napędu urządzeń współpracujących z kołem 
zamachowym; 

- silniki przeciwwybuchowe stosowane w pomieszczeniach lub przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem; 

- silniki o budowie ognioszczelnej - mogą zawierać elementy iskrzące podczas pracy; 
- silniki o budowie wzmocnionej - nie mogą zawierać części iskrzących, a ich uzwojenia przy 

największym prądzie w czasie pracy lub podczas stanu awaryjnego - nie mogą do chwili ich 
wyłączenia osiągnąć temperatury wyższej niż dopuszczalna dla danej klasy temperaturowej; 

- silniki z osłoną gazową z nadciśnieniem - mają obudowy szczelne, napełnione czystym powie-
trzem lub gazem ochronnym obojętnym (np. azotem) pod ciśnieniem wyższym o co najmniej 
50 Pa niż ciśnienie w otaczającym środowisku; 

- silniki o zwiększonej częstotliwości - są stosowane albo w celu uzyskania prędkości obroto-
wej większej niż 3000 obr/min, albo w celu zmniejszenia masy układu napędowego; 

- silniki liniowe płaskie - są przeznaczone do napędu urządzeń transportowych (wózków, 
przenośników taśmowych, suwnic), do bezpośredniego przemieszczania elementów stalo-
wych, a także do napędu pojazdów trakcyjnych szynowych i bezszynowych; 

- silniki pierścieniowe synchronizowane - służą do napędu ścieraków w papierniach, młynów 
kulowych w cementowniach i innych urządzeń o trudnych warunkach rozruchowych; 

- silniki do wbudowania nie mają własnej obudowy ani własnego wału. Uzwojony rdzeń stoja-
na i wirnika jest wmontowany w maszynę współpracującą; 

- silniki kołnierzowe niskiego napięcia - o wale pionowym lub poziomym o parametrach jak 
silniki wykonania podstawowego; 

- silniki cichobieżne - są przeznaczone do napędu urządzeń w środowisku, w którym jest wy-
magany niski poziom hałasu. 

476. Do czego mogą sprowadzać się specjalne warunki pracy silników indukcyjnych, w tym także 
silników o budowie specjalnej? 

Specjalne warunki pracy silników indukcyjnych, w tym także silników indukcyjnych o budowie 
specjalnej, mogą sprowadzać się np. do przypadkowych lub zamierzonych odchyleń napięcia i czę-
stotliwości od wartości znamionowych, które w istotny sposób wpływają na zachowanie się silni-
ków w czasie pracy. Przykładowo, nagrzewanie się silnika oraz trwałość izolacji uzwojenia stojana 
zależą m.in. od prądu w uzwojeniu, który zmienia się pod wpływem napięcia oraz częstotliwości. 

Jeżeli zmiany napięcia i częstotliwości występują jednocześnie, przy czym stosunek / =
const., to maksymalny elektromagnetyczny moment obrotowy silnika, a także w przybliżeniu jego 
moc, nie ulegają zmianie. Praca silnika indukcyjnego podczas rozruchu ze zwartym uzwojeniem 
wirnika odpowiada stanowi zwarcia.  

 
Rys. 144. Schemat zastępczy silnika indukcyjnego w stanie zwarcia 

Na podstawie schematu zastępczego silnika indukcyjnego w stanie zwarcia (Rys. 144), gdy po-
ślizg  = 1, można wyznaczyć prąd rozruchowy ( ) silnika indukcyjnego pobierany z sieci, ze wzo-
ru: 

=
( + ) + ( + )

 

 
Duży prąd rozruchowy ( ) wpływa na zwiększenie strat cieplnych w silniku indukcyjnym oraz 

na wzrost spadków napięcia w sieci zasilającej  ( = ).  
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Stan pracy silnika z dużym prądem rozruchowym wymaga odpowiedniego doboru przewodów 
zasilających o większej średnicy oraz zabezpieczeń przystosowanych do większych mocy zwarcio-
wych.  

Prąd rozruchowy silnika indukcyjnego można ograniczyć przez zmniejszenie napięcia zasilania 
oraz powiększenie oporności w obwodzie stojana lub wirnika. 

477. Jak wykonane uzwojenie wirnika o kształcie żłobka stosuje się w silnikach indukcyjnych dwu-
klatkowych i głębokożłobkowych? 

Rozwiązania konstrukcyjne silników indukcyjnych dwuklatkowych i głębokożłobkowych łączą 
do pewnego stopnia zalety silników indukcyjnych pierścieniowych i klatkowych.  

W silnikach dwuklatkowych stosuje się odpowiednio wykonane uzwojenie wirnika o kształcie 
żłobka składającego się z dwóch klatek; klatki zewnętrznej nazywanej klatką rozruchową i klatki 
wewnętrznej - klatką roboczą. W silnikach głębokożłobkowych pręty wirnika mają znacznie więk-
szą wysokość niż szerokość (stosunek 10 ÷ 15).  

Przykładowe kształty żłobków wirników dwuklatkowych i głębokożłobkowych przedstawia ry-
sunek 145. 

 
Rys. 145. Najczęściej spotykane kształty żłobków silnika indukcyjnego 

a), b), c) - z wirnikiem dwuklatkowym, 
d), e), f), g) - z wirnikiem głębokożłobkowym. 

478. Jaka jest budowa klatki rozruchowej i klatki roboczej silnika dwuklatkowego i jaki jest rozkład 
indukowanych strumieni magnetycznych? 

Klatka rozruchowa silnika dwuklatkowego składa się z prętów mosiężnych o małym przekroju 
i dużej rezystancji Rr. natomiast klatka robocza - z prętów wykonanych z miedzi o dużym przekroju 
i małej rezystancji Rg. 

Klatki rozruchowa i robocza mogą być zwarte pierścieniami wspólnymi, jeżeli pręty są wykona-
ne z takich samych materiałów, albo pierścieniami oddzielnymi, jeżeli pręty wykonane są z różnych 
materiałów (ze względu na występujące odkształcenia termiczne). 

Jeżeli przez pręty klatek płynie prąd, to wokół prętów indukują się strumienie magnetyczne roz-
proszone ∅   ∅ . Ze względu na ukształtowanie obwodu magnetycznego (rys. 146) wokół klatki 
roboczej, o małej reaktancji rozproszenia, zamyka się więcej linii pola magnetycznego, niż wokół 
klatki rozruchowej o dużej reaktancji rozproszenia. Wynika stąd, że reaktancja rozproszenia klatki 
roboczej  jest znacznie większa od reaktancji rozproszenia klatki rozruchowej . 

 
Rys. 146. Przekrój prętów wirnika silnika dwuklatkowego i rozkład linii pola magnetycznego. 

 Schemat zastępczy, przy czym:  >   <  
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479. Jakie są parametry silnika indukcyjnego dwuklatkowego w czasie rozruchu i podczas pracy 
znamionowej? 

Parametry silnika indukcyjnego dwuklatkowego w czasie rozruchu i podczas pracy znamiono-
wej są następujące (Rys. 146):  

1)  W  pierwszej  chwili  rozruchu,  gdy  poślizg   = 1, częstotliwość = 50 Hz, reaktancja ( ) 
klatki roboczej jest duża i płynie bardzo mały prąd w porównaniu z tym, jaki płynie przez 
klatkę rozruchową o stosunkowo małej reaktancji ( ). Prąd płynący przez pręty klatki roz-
ruchowej jest dużo większy od prądu w klatce roboczej ≫ ; 

2) W początkowej fazie pracy silnika - działanie klatki roboczej można pominąć i przyjąć, że 
prąd płynie tylko przez klatkę rozruchową o dużej rezystancji ( ) (podobnie jak włączenie 
na czas rozruchu dodatkowej rezystancji w obwód wirnika silnika pierścieniowego); 

3) Po rozruchu - ze wzrostem prędkości obrotowej poślizg silnika maleje (s = 0,02 - 0,05), czę-
stotliwość  = 1 - 3 Hz, reaktancje klatek -: roboczej i rozruchowej - są bardzo małe i mogą 
być pominięte. Prąd płynący przez pręty klatki rozruchowej jest dużo mniejszy od prądu 
w klatce roboczej Ir ≪ Ig. Można przyjąć, że prąd płynie praktycznie przez pręty klatki robo-
czej o małej rezystancji ( ). Widać więc, że w czasie rozruchu przy dużych poślizgach wy-
stępuje wypieranie prądu do klatki rozruchowej, natomiast przy małych poślizgach zjawi-
sko to nie występuje (Rys. 148). 

Poprzez sztuczne zwiększenie oporności czynnej w obwodzie wirnika moment rozruchowy 
wzrasta, a prąd rozruchowy maleje. Wzrostowi prędkości towarzyszy samoczynny zanik zjawiska 
wypierania prądu z klatki pracy, podobny do stopniowego wyłączania oporności rozrusznika 
w przypadku silnika pierścieniowego. 

Moment rozruchowy silnika dwuklatkowego (  ) jest 2 ÷ 3 - krotnie większy od momentu 
znamionowego ( ): 

Prąd rozruchowy silnika dwuklatkowego ( ) jest 3 ÷ 5 - krotnie większy od prądu znamionowe-
go (  ) silnika: 

480. Co przedstawia charakterystyka mechaniczna silnika dwuklatkowego?  
Charakterystyka mechaniczna silnika dwuklatkowego (Rys. 147) przedstawia moment wypad-

kowy silnika ( ) w funkcji prędkości obrotowej ( ), składający się z sumy momentów: rozrucho-
wego ( )  i momentu roboczego ( ). 

 
Rys. 147. Charakterystyka mechaniczna silnika dwuklatkowego 

Źródło – Bibliografia poz. 3/22. 

481. Jaki jest rozkład gęstości prądu wzdłuż wysokości żłobka przy rozruchu silnika głębokożłob-
kowego? 

Jeżeli przez pręt umieszczony w żłobku wirnika płynie prąd przemienny, to powstaje strumień 
magnetyczny rozproszenia ∅ . Dolne warstwy pręta są skojarzone ze znacznie większym strumie-
niem rozproszenia niż warstwy górne, stąd dolne warstwy mają znacznie większą reaktancję niż 
warstwy górne. Podobnie jak w silnikach dwuklatkowych, przy dużych wartościach poślizgu różni-
ca ta jest większa.  

Przy rozruchu silnika głębokożłobkowego o wartości prądu decyduje reaktancja i dlatego prąd 
płynie głównie w górnej warstwie. 
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Rozkład gęstości prądu wzdłuż wysokości żłobka (Rys. 148) przedstawia się następująco: 
- w chwili rozruchu (  = 1); =   to =   ;   ( ≫ ), 
- podczas pracy znamionowej (s = 0,03); =   to = 0,03   ;   ( ≪ ), 
Podczas rozruchu silnika przez warstwy głębiej położone w żłobku płynie mały prąd, a przez 

warstwy górne - duży. Przy prędkościach znamionowych gęstość prądu jest praktycznie taka sama 
na całej wysokości pręta. 

 
Rys. 148. Rozkład gęstości prądu wzdłuż wysokości żłobka oraz  

zjawisko wypierania prądu w żłobku wirnika głębokożłobkowego 
Źródło – Bibliografia poz. 3/22. 

 
Wypieranie prądu w żłobku wirnika powoduje pozorne zmniejszenie przekroju pręta dla prze-

pływu prądu, a więc zwiększenie jego rezystancji. Przy prędkości bliskiej prędkości synchronicznej 
poślizg jest mały i wówczas częstotliwość prądu wirnika oraz reaktancja wirnika są małe.  

Zjawisko wypierania prądu w tym stanie pracy maszyny praktycznie nie występuje, prąd płynie 
równomiernie przez cały przekrój pręta, dzięki czemu rezystancja jest znacznie mniejsza niż w cza-
sie rozruchu. 

Do zalet silnika głębokożłobkowego można zaliczyć: 
- prostszą obsługę względem silnika pierścieniowego, przy zachowaniu podobnych wartości, 
- większy moment rozruchowy względem silnika klatkowego. 

482. Jaka jest budowa, zasada działania i zastosowanie silników indukcyjnych jednofazowych?  
Silniki indukcyjne jednofazowe są to silniki o wirniku klatkowym i skupionym lub rozłożonym 

uzwojeniu stojana przeznaczonym do zasilana z sieci jednofazowej.  

 
Rys. 149. Rozkład pola magnetycznego silnika indukcyjnego jednofazowego 

Źródło – Bibliografia poz.3/22. 
 

Prąd przemienny doprowadzony do jednofazowego uzwojenia stojana wytwarza pulsujące pole 
magnetyczne ∅, nieruchome w przestrzeni, które można rozłożyć na dwa pola kołowe ∅   ∅ , wiru-
jące w przeciwnych kierunkach (Rys.149), stąd: 

∅ = ∅ + ∅  
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Pola magnetyczne ∅   ∅  indukują w uzwojeniu wirnika siły elektromotoryczne, pod wpływem 
których w uzwojeniach wirnika płyną prądy. W konsekwencji klatka wirnika wytwarza również 
dwa pola magnetyczne wirujące w przeciwnych kierunkach. 
 

Silniki indukcyjne jednofazowe znajdują szerokie zastosowanie w napędach elektrycznych urzą-
dzeń gospodarstwa domowego, urządzeń technologicznych małej mocy w przemyśle i w rolnictwie, 
a także w pomocniczych napędach przemysłowych. 

 
483. Co wynika z przebiegu momentu elektromagnetycznego silnika indukcyjnego jednofazowego  
i jak można uzyskać wymagany moment rozruchowy?  

W wyniku oddziaływania pól magnetycznych stojana z polami magnetycznymi wirnika wytwo-
rzone zostają dwa momenty składowe   . Suma tych momentów składa się na charakterysty-
kę momentu elektromagnetycznego  silnika indukcyjnego jednofazowego (Rys. 150). 

Z charakterystyki momentu elektromagnetycznego widać, że silnik indukcyjny jednofazowy nie 
wytwarza początkowego momentu rozruchowego (przy  = 0, = 0), nie może samodzielnie 
dokonać rozruchu, nie ma też określonego kierunku wirowania. Wystarczy jednak nadać wirnikowi 
silnika jednofazowego pewną prędkość początkową w dowolnym kierunku do wartości, przy której 
moment elektromagnetyczny jest większy od momentu obciążenia zewnętrznego, aby silnik doko-
nał rozruchu i osiągnął prędkość podsynchroniczną na stabilnej części charakterystyki momentu 
wypadkowego ( ). 

 
Rys. 150. Przebieg momentu elektromagnetycznego  

silnika indukcyjnego jednofazowego 

Zatem silnik indukcyjny jednofazowy może być traktowany jak dwa silniki wielofazowe pracują-
ce na wspólnym wale, których strumienie wirują w kierunkach przeciwnych. Aby uzyskać moment 
rozruchowy, praktyczne konstrukcje silników jednofazowych są wyposażane w dodatkowe uzwo-
jenia rozruchowe, połączone szeregowo z kondensatorami.  

484. Jakie silniki indukcyjne jednofazowe małej mocy budowane są najczęściej? 
Silniki indukcyjne jednofazowe małej mocy budowane są najczęściej jako silniki: 

- ze zwartą fazą pomocniczą, o polu magnetycznym wzbudzanym przez prąd w cewce lub 
w cewkach skupionych, osadzonych na biegunach wydatnych;  

- o polu magnetycznym wzbudzanym przez prąd w uzwojeniach rozłożonych, umieszczonych 
w żłobkach; 

- z fazą rozruchową rezystancyjną; w stojanie umieszcza się uzwojenie dwufazowe (dzielone 
w odpowiednim stosunku na fazę główną i fazę rozruchową). 
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485. Czym charakteryzują się silniki indukcyjne specjalne? 
Silniki indukcyjne specjalne charakteryzują się przede wszystkim wybraną konstrukcją budowy, 

dobranymi parametrami technicznymi i użytkowymi oraz względami bezpieczeństwa.  
W silniku indukcyjnym liniowym następuje przemiana energii elektrycznej w energię mecha-

niczną ruchu postępowego - bez pośrednictwa innych mechanizmów. Dzięki temu unika się budo-
wy kosztownych przekładni zębatych oraz poprawia właściwości dynamiczne. 

Silniki indukcyjne specjalne dzieli się na: 
- silniki prądu stałego, 
- silniki indukcyjne,  
- silniki synchroniczne, w tym reluktancyjne i krokowe (skokowe), 
- silniki elektromagnetyczne,  
- silniki o ruchu drgającym (wibratory). 

486. Jakie rozróżnia się rodzaje silników indukcyjnych liniowych? 
Rozróżnia się następujące rodzaje silników indukcyjnych liniowych: 

- jednostronny - część pierwotna oddziałuje na część wtórną tylko z jednej strony; 
- dwustronny - dwie części pierwotne oddziałują na część wtórną z obu jej stron; 
- pojedynczy - o jednej części pierwotnej;  
- podwójny - dwie lub więcej części pierwotnych oddziałują na jedną część wtórną;  
- płaski - powierzchnie aktywne są płaskie w kształcie prostokąta;  
- łukowy - powierzchnia aktywna lub powierzchnie aktywne jednej części jest powierzchnią 

walcową, a drugiej części - wycinkiem powierzchni walcowej; 
- tubowy - powierzchnia aktywna cylindryczna;  
- pompa liniowa indukcyjna - częścią wtórną jest metal ciekły nieferromagnetyczny. 

 
Z silnikiem indukcyjnym liniowym są związane następujące podstawowe określenia, takie jak: 

- część pierwotna -  część lub części silnika względem siebie nieruchome, z których co najmniej 
jedno posiada uzwojenie zasilane z sieci;  

- część wtórna -  część silnika, w której indukują się prądy wywołane strumieniem magnetycz-
nym wzbudzającym w części pierwotnej; 

- bieżnia (bieżnik) - element silnika konieczny do utrzymania siły ciągu ( ). 

487. Jak dzieli się silniki indukcyjne liniowe i na czym polega ich budowa? 
Silniki indukcyjne liniowe dzieli się na silniki indukcyjne płaskie i silniki indukcyjne tubowe. 
Podobnie jak silniki wirujące, silniki liniowe mogą być prądu stałego i prądu przemiennego. 
Budowa silnika indukcyjnego liniowego wywodzi się z przekształcenia silnika cylindrycznego 

wirującego (Rys. 151a).  

 
Rys. 151. Idea budowy silnika indukcyjnego liniowego 

a) silnik cylindryczny, b) silnik liniowy płaski, c) silnik tubowy. 
Oznaczenia: 1 - stojan, 2 - uzwojenie stojana, 3 - wirnik, 

4 - bieżnik, 5 - induktor, 6 - uzwojenie induktora. 
Źródło – Bibliografia poz.3/5. 

 
Przekształcenie to polega na przecięciu stojana i wirnika silnika cylindrycznego półpłaszczyzną 

ograniczoną osią maszyny i rozwinięciu ich po obwodzie; w efekcie otrzymuje się silnik liniowy 
płaski (Rys. 151b). Natomiast przez zwinięcie silnika liniowego płaskiego, wzdłuż osi pokrywającej 
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się z kierunkiem ruchu, powstaje silnik tubowy (Rys. 151c). Część pierwotna silnika (4) nosi nazwę 
induktora, a część wtórna (5) – bieżnika (Rys. 151). 

Część pierwotna silnika liniowego zbudowana jest z pakietu blach w formie grzebienia, z uzwo-
jeniem trójfazowym (rozwinięty stojan maszyny wirującej), natomiast część wtórną stanowi fer-
romagnetyczna warstwa przewodząca (z miedzi lub aluminium), spełniająca rolę klatki.  

488. Jaka jest zasada działania silnika indukcyjnego liniowego? 
W wyniku przekształcenia silnika wirującego w liniowy nastąpiło przejście od pola magnetycz-

nego wirującego do pola magnetycznego wędrującego - wzdłuż induktora.  
Droga magnetyczna, wzdłuż której wiruje pole magnetyczne, jest w silniku wirującym zamknię-

ta, natomiast w silniku liniowym ma swój początek, gdzie pole powstaje, oraz koniec, gdzie pole 
zanika.  

W silniku tym występuje działanie dynamiczne pola indukcji magnetycznej wzbudzonej w jednej 
części silnika na prądy indukowane w układzie elektrycznym części drugiej. W wyniku tego działa-
nia następuje ruch jednej części względem drugiej, z prędkością mniejszą od prędkości przemiesz-
czania się pola indukcji.  

Jeżeli w wytworzonym strumieniu magnetycznym zostanie umieszczony bieżnik (płyta o dużej 
przewodności elektrycznej, np. z miedzi lub aluminium), to zaindukowane w nim prądy, współdzia-
łając ze strumieniem magnetycznym, spowodują powstanie siły ciągu (F), skierowanej w kierunku 
ruchu strumienia (wzdłuż pakietu induktora). Siła wytworzona w silniku liniowym, podobnie jak 
w każdym innym silniku indukcyjnym, jest wyrażona wzorem: 

=    ∅ cos  
gdzie: 

 - stała konstrukcyjna;  
 - liczba par biegunów induktora;  
 – indukcyjność bieżni, w H, 

∅  - strumień biegunów głównych, sprzęgający się z częścią wtórną silnika, w Wb; 
 - kąt fazowy między napięciem indukowanym w części wtórnej a prądem .. 

W następstwie działania siły ( ) powstaje ruch silnika względem bieżnika. Zmianę kierunku siły 
ciągu ( ) uzyskuje się przez zmianę kolejności faz. Prędkość obwodowa (liniowa), z jaką strumień 
magnetyczny biegnie wzdłuż pakietu, względem obwodu wewnętrznego wytoczenia stojana o 
średnicy (D), wyrażona w metrach na sekundę (m/s), wynika ze wzoru: 

=   = 2   
gdzie: 

  - częstotliwość napięcia zasilającego, w Hz;  
 - długość podziałki biegunowej stojana (induktora), w metrach. 

Silniki liniowe pracują na ogół przy prędkości wynoszącej zaledwie 10 - 15% prędkości syn-
chronicznej. Prędkość silnika reguluje się zwykle przez zmianę wartości siły ciągu ( ), uzyskanej 
przez zmianę wartości napięcia zasilania ( ) lub wielkości szczeliny powietrznej między silnikiem 
a bieżnią. Zmianę wartości napięcia uzyskuje się przez zastosowanie dodatkowych urządzeń, np.: 
transformatorów regulacyjnych, układów tyrystorowych, impulsatorów, dławików, lub zasilanie 
układu napięciem o regulowanej częstotliwości. 

Polepszenie parametrów pracy silnika indukcyjnego liniowego może zapewnić umieszczona za 
płytą (za bieżnikiem) zwora wykonana z materiału o dobrej przewodności magnetycznej, przycią-
gana ze znaczną siłą ( ) przez uzwojony pakiet, lub bliźniaczy silnik linowy umieszczony z drugiej 
strony płyty w miejsce zwory, który zapewni ponad dwukrotnie zwiększoną siłą ciągu ( ). 

489. W jakich odmianach budowane są silniki liniowe płaskie? 
Silniki liniowe płaskie budowane są w wielu odmianach. Najczęściej są to silniki 

z jednostronnym lub dwustronnym induktorem (Rys. 152). W płaskim pakiecie żłobków induktora 
(w rdzeniu części pierwotnej), jest rozłożone uzwojenie wielofazowe, wytwarzające pole magne-
tyczne wędrujące.  
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W silniku jednostronnym warstwa przewodząca części wtórnej spełnia funkcję rdzenia 
i uzwojenia, a w silniku dwustronnym - jest to tylko uzwojenie wykonane z blachy lub taśmy 
z materiału przewodzącego. 

 
Rys. 152. Schemat budowy silnika indukcyjnego liniowego płaskiego 

a) z jednostronnym induktorem, b) z dwustronnym induktorem 
Oznaczenie: 1 - induktor (rdzeń części pierwotnej), 2 - bieżnik (warstwa przewodząca  

części wtórnej), 3 - rdzeń ferromagnetyczny części wtórnej. 

490. Jaka jest budowa i zasada działania silnika tubowego? 
W silnikach tubowych część pierwotną i część wtórną stanowią cylindry ustawione względem 

siebie współosiowo. Część wtórna jest umieszczona wewnątrz części pierwotnej silnika (Rys. 153). 
Wytworzone w cylindrze części pierwotnej pole magnetyczne porusza się w kierunku osiowym, 

pociągając za sobą nieuzwojoną, ferromagnetyczną część wtórną. Zwiększenie siły ciągu F silnika 
tubowego można uzyskać np. przez pokrycie rdzenia części wtórnej warstwą o dobrej przewodno-
ści elektrycznej. 

 
Rys. 153. Budowa i zasada działania silnika tubowego 

Oznaczenia: 1 - rura ferromagnetyczna, 2 - pierścieniowe cewki uzwojenia pierwotnego, 
3 - pierścienie ferromagnetyczne, 4 - warstwa przewodząca części wtórnej, 

5 - rdzeń ferromagnetyczny części wtórnej. 

491. Jakie jest zastosowanie silników liniowych tubowych? 
Obecnie stosuje się wiele innych odmian silników o ruchu złożonym. Silniki liniowe tubowe mają 

szerokie zastosowanie w automatyce, w napędach maszyn specjalnych, w trakcji elektrycznej, do 
napędu: suwnic, drzwi przesuwnych, wyłączników, zaworów, maszyn i urządzeń w transporcie 
zakładowym itp. 

Silniki te stosowane są również do wykonywania określonych operacji, takich jak.: 
- przesuwanie i podnoszenie bram, drzwi, ruchomych regałów, pokryw, pojemników; 
- przerzucanie rozjazdów szynowych, dźwigni wyłączników; 
- zaciskanie obrabianych elementów; 
- dozowanie materiałów sypkich i płynnych. 

Liniowy napęd bezpośredni realizowany przez silniki liniowe wykorzystywany jest również 
w obrabiarkach numerycznych i maszynach specjalnych. 
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492. Jaka jest budowa i zasada działania silnika liniowego dwufazowego? 
W silnikach tych część ruchomą stanowi induktor złożony z dwóch współpracujących części, 

pomiędzy którymi znajduje się aluminiowy bieżnik (Rys. 154) .  

 
Rys. 154. Silnik indukcyjny liniowy dwufazowy 

Cewki o numerach nieparzystych są połączone szeregowo, zasilane napięciem ( ) o stałej am-
plitudzie ( ). Cewki o numerach parzystych też są połączone szeregowo, zasilane napięciem ( ) o 
amplitudzie ( ) przesuniętym w fazie o 90o . 

Przy większej liczbie kolumn i uzwojeń induktora strumienie magnetyczne poszczególnych ko-
lumn (poza skrajnymi kolumnami) pozostają przesunięte względem siebie kolejno o 90o. Otrzyma-
ne pole magnetyczne przesuwa się względem induktora z prędkością synchroniczną: 

= 2  
przy czym: 

 - częstotliwość sieci (zwykle 50 Hz), 
 - długość podziałki biegunowej, w metrach (w przypadku uzwojenia  

        dwufazowego równa podwójnej odległości między kolumnami). 
 

      Prędkość liniowa nie zależy o ilości par biegunów.  W napędach pojazdów szynowych stosuje się 
podobne silniki trójfazowe. 

Małe silniki są wykonywane z induktorem jednoczęściowym. Bieżnia w nich musi mieć podłoże 
magnetyczne, po przeciwnej stronie niż induktor oraz szczególnie staranne powinno być łożysko-
wanie - ze względu na duże siły przyciągania do bieżni. 

W silnikach bardzo małej mocy część rozruchową stanowią induktory o wielu kolumnach 
i induktorach wytwarzających pole, w których przesuwa się aluminiowa lub miedziana płytka. Wła-
ściwości dynamiczne silnika liniowego są analogiczne jak dla zwykłego silnika obrotowego. 

 

3.5.  Maszyny synchroniczne 

493. Czym jest maszyna synchroniczna? 
Maszyna synchroniczna jest maszyną prądu przemiennego, której wirnik w stanie ustalonym 

obraca się z taką samą prędkością, z jaką wiruje pole magnetyczne. 
Maszyny synchroniczne mogą pracować jako: prądnice (generatory wytwarzające energię elek-

tryczną), silniki synchroniczne (coraz częściej stosowane ze względu na korzystne właściwości 
ruchowe), a także jako kompensatory synchroniczne. 
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494. Od czego zależą rozwiązania konstrukcyjne maszyn synchronicznych i jaka jest ich budowa?   
      Rozwiązania konstrukcyjne maszyn synchronicznych zależą od ich prędkości obrotowej oraz 
mocy i związanego z nią systemu chłodzenia. 
       W maszynach synchronicznych uzwojenie twornika, jednofazowe lub znacznie częściej trójfa-
zowe, jest zwykle umieszczone w stojanie, a uzwojenie wzbudzające (magneśnica) - w wirniku 
(Rys. 155).  

 
Rys. 155. Budowa maszyny synchronicznej 

Źródło – Bibliografia poz. 3/22. 
W maszynach małej mocy uzwojenie twornika maszyn trójfazowych znajduje się w wirniku, 

a uzwojenie wzbudzające - w stojanie. Obwód magnetyczny stojana (rdzeń) tworzą pakiety złożone z 
blach o grubości od 0,35 do 0,5 mm. Rdzeń jest osadzony w korpusie wykonanym jako odlew lub kon-
strukcja spawana. W żłobkach pakietu twornika jest umieszczone uzwojenie prądu przemiennego 
jednofazowe lub trójfazowe. Na wirniku, wykonanym z materiału litego, w żłobkach umieszczone jest 
uzwojenie wzbudzające, zasilane prądem stałym. Szczelina powietrzna wynosi od 5 do 50 mm. 

Każda maszyna synchroniczna ma wykonany odpowiedni układ chłodzenia do odprowadzania 
ciepła powstałego w wyniku strat w stali i w miedzi. 

Maszyny synchroniczne budowane są w dwóch zasadniczych odmianach: 
- z biegunami utajonymi (z wirnikiem cylindrycznym), 
- z biegunami jawnymi (z wirnikiem jawnobiegunowym). 

495. Jaka jest zasada działania maszyn synchronicznych? 
W maszynach synchronicznych występuje stała zależność między prędkością obrotową maszyny 

synchronicznej ( ), liczbą par biegunów magnetycznych ( ) i częstotliwością  ( ) wg wzoru: 

= 60 

Prędkość maszyny synchronicznej jest stała i niezależna od obciążenia oraz napięcia zasilającego.  
Zmianę kierunku wirowania silnika uzyskuje się przez zamianę przyłączonych do tabliczki zaci-

skowej dwóch przewodów po stronie zasilania.  
Jeżeli wzbudnicą jest maszyną prądu stałego samowzbudną, osadzoną na wale silnika lub z nim 

sprzęgnięta, to przy zmianie kierunku wirowania należy także odpowiednio zmienić połączenia 
wzbudnicy. 

Strumień magnetyczny w maszynie synchronicznej może być wytwarzany przez magnes trwały 
lub - znacznie częściej - przez elektromagnes. Jeżeli strumień jest wytwarzany przez elektromagnes, 
to uzwojenie magnesów jest zasilane prądem stałym, zwanym prądem wzbudzenia.  

Prąd wzbudzenia jest zwykle pobierany z prostownika, baterii akumulatorów lub prądnicy prą-
du stałego (zwanej wzbudnicą). Wzbudnica może być umieszczona na wspólnym wale z maszyną 
synchroniczną. W małych maszynach uzwojenie wzbudzające jest umieszczone w stojanie. 

Jeżeli uzwojenie wzbudzające wirnika jest zasilane prądem stałym, to wytwarza się 
mień (∅ ). Przy napędzaniu wirnika ze stałą prędkością (n) strumień magnetyczny skojarzony z 
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daną fazą uzwojenia stojana zmienia się sinusoidalnie i indukuje w tej fazie napięcie, które również 
zmienia się sinusoidalnie. Jeżeli w stojanie (tworniku) znajduje się uzwojenie trójfazowe, to indu-
kuje się w nim układ napięć trójfazowych. Maszyna przetwarza doprowadzoną do niej energię me-
chaniczną na elektryczną, czyli pracuje jako prądnica. 

Jeżeli uzwojenie stojana będzie zasilane z sieci symetrycznym prądem trójfazowym o częstotli-
wości ( ), to powstanie pole magnetyczne wirujące z prędkością: 

=
60

 

      Stan wzbudzenia maszyny synchronicznej potrzebny do uzyskania (przy określonej mocy P) 
współczynnika mocy cosφ =1 nazywa się stanem wzbudzenia normalnego,  natomiast: 

a) prądnicę pracującą przy obciążeniu indukcyjnym (oraz silnik przy obciążeniu pojemnościo-
wym) nazywa się przeciwzbudzoną, 
b) prądnicę pracującą przy obciążeniu pojemnościowym (oraz silnik przy obciążeniu induk-
cyjnym) nazywa się niedowzbudzoną. 

496. Czym charakteryzują się maszyny synchroniczne z biegunami utajonymi i biegunami jawnymi? 
Maszyny synchroniczne z biegunami utajonymi - to maszyny pracujące z dużymi prędkościami 

obrotowymi, najczęściej jako generatory napędzane turbinami parowymi lub gazowymi, stąd ich 
nazwa turbogeneratory.  

Synchroniczna prędkość obrotowa tych maszyn wynosi 3000 obr/min (rzadziej 1500 obr/min), 
przy częstotliwości 50 Hz.  

Turbogeneratory pracują z wałem w położeniu poziomym. Maszyny tego typu są podstawowymi 
maszynami prądotwórczymi dla systemu elektroenergetycznego, instalowane w przemysłowych elek-
trowniach konwencjonalnych. Ich moce znamionowe wynoszą od kilkuset KVA do ponad 1500 MW.  

W turbogeneratorach najczęściej stosuje się chłodzenie powietrzne pośrednie w obiegu za-
mkniętym. W praktyce, największe możliwości zwiększenie mocy turbogeneratora można uzyskać 
przez zintensyfikowanie chłodzenia, które można uzyskać przez zastosowanie chłodzenia bezpo-
średniego oraz zastosowanie czynnika chłodzącego o lepszych właściwościach, czyli wodoru i wo-
dy. W turbogeneratorach o mocy 200 MW stosuje się bezpośrednie chłodzenie wodorowe uzwojeń 
wirnika i pośrednie chłodzenie wodorowe uzwojeń stojana. Przy większych mocach powyżej 
200 MW uzwojenie stojana musi być chłodzone bezpośrednio. Do tego celu stosuje się wodę odpo-
wiednio uzdatnioną. Graniczną mocą turbogeneratorów z bezpośrednim chłodzeniem wodnym 
uzwojeń stojana i uzwojenia wirnika jest 2000 MW. 

Maszyny synchroniczne z biegunami jawnymi - to maszyny z dwoma lub więcej parami biegu-
nów, napędzane turbinami wodnymi o malej prędkości obrotowej (stąd nazwa hydrogeneratory), a 
ich znamionowa oraz maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa, dobierana odpowiednio do 
rodzaju turbiny, wynosi od 62,5 do 500 obr/min. 

Turbiny wodne mają małe prędkości obrotowe, stąd hydrogeneratory muszą być wykonane 
z dużą liczbą par biegunów. Pracują najczęściej z wirnikami w położeniu pionowym. 

497. Jak można określić się rodzaje pracy maszyny indukcyjnej? 
Rodzaje pracy maszyny indukcyjnej można określić na podstawie przebiegu M = f(δ) (Rys.156) 

następująco: 
- Od ‒π do ‒π/2 - maszyna pracuje jako prądnica przewzbudzona, tj. oddaje do sieci moc 

czynną oraz moc bierną indukcyjną; 
- Od ‒π/2 do 0 - maszyna pracuje jako prądnica niedowzbudzona, tj. oddaje do sieci moc 

czynną i pobiera z niej moc bierną indukcyjną; 
- Od 0 do π/2 - maszyna pracuje jako silnik niedowzbudzony, tj. pobiera z sieci moc czynną 

oraz moc bierną indukcyjną; 
- Od π/2 do π - maszyna pracuje jako silnik przewzbudzony, tj. pobiera z sieci moc czynną 

i oddaje do sieci moc bierną indukcyjną. 
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Rys. 156. Rodzaje pracy maszyny synchronicznej 

498. Kiedy występuje praca kompensatorowa maszyny indukcyjnej? 
Praca kompensatorowa maszyny indukcyjnej występuje wówczas, gdy prąd jest przesunięty 

w fazie względem napięcia o kąt 90o - przy opóźnieniu prądu kompensator oddaje do sieci moc 
bierną indukcyjną; przy wyprzedzaniu - pobiera moc bierną indukcyjną. 

Kompensatory synchroniczne (czyli generatory mocy biernej) pracują jak silniki synchroniczne 
nieobciążone momentem na wale, pobierając z sieci nieznaczną moc czynną na pokrycie strat w 
maszynie oraz właściwą dla jego pracy moc bierną pojemnościową. Oddaje jednocześnie do sieci 
moc bierną indukcyjną. Następuje poprawa bilansu mocy biernej w sieci. 

Wzbudzenie kompensatorów jest uzależnione od stanu obciążenia linii. Kompensatory są przy-
stosowane do rozruchu asynchronicznego, a bardzo duże jednostki w tym celu są wyposażone 
w silniki rozruchowe. Kompensatory stosuje się także do poprawienia współczynnika mocy zakła-
du przemysłowego.  

Kompensatory synchroniczne są stosowane w liniach elektroenergetycznych wysokiego napię-
cia do regulacji napięcia przez zmianę rozpływu prądów biernych. Obecnie są zastępowane przez 
baterie kondensatorów, których poszczególne sekcje są uruchamiane automatycznie. 

499. Jaki stan pracy jest biegiem jałowym prądnicy synchronicznej? 
Biegiem jałowym prądnicy synchronicznej jest taki stan pracy, w którym uzwojenie stojana jest 

rozwarte, a uzwojenie wirnika jest zasilane prądem wzbudzenia ( ). Pole magnetyczne występują-
ce w maszynie przy biegu jałowym jest wytworzone przez prąd wzbudzenia. Linie tego pola prze-
nikają przez szczelinę powietrzną do stojana i sprzęgają się z uzwojeniem stojana. Tę część stru-
mienia nazywa się strumieniem głównym (∅ ). Pozostała część tego strumienia sprzęga się z uzwo-
jeniem wirnika, tworząc tzw. strumień rozproszony. 

Pod wpływem wirującego strumienia głównego (∅ ) w uzwojeniach fazowych stojana indukują 
się siły elektromotoryczne o wartości skutecznej: 

= 4,44 ∅  
Przy biegu jałowym napięcie ( ) na zaciskach prądnicy jest równe napięciu indukowanemu 

w uzwojeniu twornika ( ), czyli   = . 
Przy stałej prędkości obrotowej wartość napięcia ( ) zależy od prądu wzbudzenia; ponieważ 

wartość strumienia (∅ ) zależy od wartości prądu ( ). Zależność  przy = const. nazywa się cha-
rakterystyką biegu jałowego prądnicy (rys. 157). 
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Rys. 157. Charakterystyka biegu jałowego prądnicy 

Przy stałej prędkości obrotowej indukowane napięcie jest proporcjonalne do strumienia głów-
nego ( = ∅ ), więc charakterystyka biegu jałowego ma taki sam przebieg, jak charakterystyka 
magnesowania ∅ = f( ). 

500. Po uwzględnieniu jakich przebiegów i zależności można sporządzić uproszczony jednofazowy 
schemat zastępczy maszyny synchronicznej w stanie nienasyconym? 

Prąd w uzwojeniu wzbudzającym wytwarza strumień (∅ ), który indukuje w uzwojeniu tworni-
ka napięcie ( ), natomiast prąd płynący w uzwojeniu twornika wytwarza strumień, którego część 
linii przechodzi ze stojana do twornika, tworząc tzw. strumień oddziaływania twornika (∅ ). Pozo-
stała część strumienia sprzęga się tylko z uzwojeniem twornika i nazywa się strumieniem rozpro-
szenia twornika (∅ ). 

Wartości strumieni ∅  i  ∅  wiążą się z wartościami reaktancji oddziaływania twornika ( ) i 
reaktancji rozproszenia twornika ( ). Jeżeli dla uproszczenia pominięta zostanie rezystancja 
twornika, to można przyjąć, że siła elektromotoryczna indukowana w tworniku równa się: 

= ±  
natomiast równanie napięć dla twornika jest następujące: 

= − ∆ − ∆  
przy czym: ∆  - spadek napięcia na reaktancji oddziaływania twornika. 
Po uwzględnieniu omówionych wyżej przebiegów i zależności można sporządzić uproszczony 

jednofazowy schemat zastępczy maszyny synchronicznej w stanie nienasyconym (Rys. 158). 

 
Rys. 158. Uproszczony jednofazowy schemat zastępczy maszyny synchronicznej 

w stanie nienasyconym 

501. Kiedy maszyna synchroniczna pracuje w stanie nasyconym? 
Maszyna synchroniczna, której obwód magnetyczny pracuje w obszarze wykraczającym poza 

stan prostoliniowej charakterystyki magnesowania, pracuje w stanie nasyconym (Rys. 159 – cha-
rakterystyka 2). 
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Rys. 159. Charakterystyki biegu jałowego 

1 – maszyny nienasyconej, 2 – maszyny nasyconej. 
 

Aby dla maszyn nasyconych wyznaczyć wypadkowy strumień magnetyczny (∅) i indukowane  
napięcie ( ), należy zsumować przepływ wirnika (wzbudzenia ) z przepływem stojana  
(twornika ). Otrzymany przepływ wypadkowy ( ) określa strumień wypadkowy w maszynie. 

502. Kiedy maszyna synchroniczna pracuje w stanie zwarcia? 
Maszyna synchroniczna pracuje w stanie zwarcia wtedy, gdy zaciski maszyny napędzanej są 

zwarte, a obwód wzbudzenia jest zasilany. Zależność prądu twornika ( ) od prądu wzbudzenia ( ), 
przy zwarciu uzwojenia twornika, nazywa się charakterystyką zwarcia: (Rys. 160) 

 
Rys. 160. Charakterystyka zwarcia 

 
Stosunek znamionowego prądu wzbudzenia w stanie jałowym ( ) do znamionowego prądu 

wzbudzenia przy zwarciu ( ) można zapisać jako stosunek zwarcia maszyny synchronicznej  

=  

Jeżeli prąd zwarcia ( ) jest prądem zwarcia występującym przy prądzie wzbudzenia ( ), to 
stosunek zwarcia ( ) można wyrazić jako zależność: 

= =  

Stosunek zwarcia ( ) charakteryzuje podstawowe właściwości maszyny synchronicznej; 
przyjmuje wartości od 0,5 do 1,5. 

503. Jaką zależnością jest określona moc czynna wydawana przez prądnicę oraz moment elektro-
magnetyczny maszyny synchronicznej? 

Moc czynna wydawana przez prądnicę (lub pobierana przez silnik), przy założeniu, że rezystan-
cja uzwojenia twornika równa się zero, jest określona zależnością: 
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=    cos  
gdzie:  

 - liczba faz; 
 - napięcie fazowe, w V; 

 - prąd fazowy, w A. 
Moment elektromagnetyczny, w Nm (niutonometrach), jest określony zależnością: 

= 9,55  

gdzie: 
 - moc elektryczna, w W; 
 - prędkość obrotowa, w obr/min. 

504. Z jakiej zależności wyznacza się moment obrotowy wymagany do napędzania maszyny? 
  Moment obrotowy wymagany do napędzania maszyny w przybliżeniu wyznacza się z zależności: 

≈ 9,55  sinϑ 

przy czym wartość momentu maksymalnego: 

= 9,55   

gdzie: 
 - siła elektromotoryczna w uzwojeniach fazowych, w V; 
 - napięcie fazowe sieci, w V; 

 - reaktancja synchroniczna podłużna, w Ω; 
 - kąt obciążenia; 
- liczba faz; 
 - prędkość obrotowa, w obr/min. 

505. Przy jakich innych warunkach niż znamionowe mogą pracować prądnice synchroniczne? 
Często prądnice synchroniczne pracują w innych warunkach niż znamionowe. Należą do nich: 

napięcie, współczynnik mocy i temperatura czynnika chłodzącego. 
Prądnice są przystosowane do wytwarzania mocy znamionowej przy napięciu różniącym się od 

znamionowego nie więcej niż ok. 5%, z zachowaniem znamionowego współczynnika mocy i zna-
mionowej mocy. 

W turbogeneratorach dużej mocy zakres dopuszczalnych zmian napięcia, przy znamionowym 
obciążeniu, może być większy i jest podawany w dokumentacji techniczno-ruchowej. Praca przy 
współczynniku mocy różnym od znamionowego wymaga wyznaczenia dopuszczalnego obciążenia. 

Dopuszczalne obciążenie prądnicy w przypadku czynnika chłodzącego o temperaturze różnej od 
znamionowej wymaga doświadczalnego badania określonego typu maszyny. Wskazówki ogólne dla 
turbogeneratorów chłodzonych powietrzem i chłodzonych wodorem, w zależności od znamionowej 
temperatury otoczenia (dla powietrza) i od dopuszczalnego obciążenia turbogeneratorów chłodzo-
nych wodorem, są określane przez wytwórcę w instrukcjach eksploatacji. 

506. Jakie przepływy występują przy obciążeniu prądnicy? 
Przy obciążeniu prądnicy występują dwa przepływy: 

1) przepływ wzbudzenia , wytworzony przez prąd uzwojenia wzbudzającego, oraz 
2) przepływ stojana (czyli przepływ twornika ), wytworzony przez prąd przemienny 

w uzwojeniu twornika. 
Oba przepływy w warunkach pracy ustalonej są nieruchome względem siebie i wirują z tą sa-

mą prędkością znamionową względem stojana. 
507. Kiedy pracę prądnicy synchronicznej nazywa się pracą indywidualną? 

W przypadku, gdy prądnica synchroniczna jest obciążona tylko odbiornikiem pobierającym 
prąd, to taką pracę prądnicy nazywa się pracą indywidualną lub samotną, natomiast sieć, do której 
jest prądnica przyłączona – siecią wydzieloną. 
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      W tej sytuacji kąt przesunięcia fazowego między napięciem na zaciskach maszyny i prądem ob-
ciążenia zależy od rodzaju odbiornika. Przy określonym prądzie obciążenia o częstotliwości (Hz) 
decyduje prędkość obrotowa, z jaką prądnica jest napędzana, a napięcie prądnicy zależy od prędko-
ści obrotowej i prądu wzbudzenia. 

508. Co określa charakterystyka zewnętrzna prądnicy synchronicznej?  
Charakterystyka zewnętrzna prądnicy synchronicznej = f( ), przy niezmiennych = 0 i = 0 

oraz cos = 0 , określa zmiany napięcia na zaciskach uzwojenia twornika, w zależności od zmian 
wartości prądu obciążenia. Rysunek 161. przedstawia charakterystyki zewnętrzne prądnicy niena-
syconej, dla różnych współczynników mocy (linie kreskowane określają niestabilne części charak-
terystyk dla obciążenia pojemnościowego i czynnopojemnościowego). 

 
Rys. 161. Charakterystyka zewnętrzna prądnicy synchronicznej 

 
Z charakterystyki zewnętrznej wynika, że wzrostowi obciążenia o charakterze indukcyjnym od-

powiada obniżenie się napięcia na zaciskach prądnicy, natomiast wzrostowi obciążenia o charak-
terrze pojemnościowym odpowiada, w zakresie od biegu jałowego do obciążenia znamionowego - 
wzrost napięcia na zaciskach prądnicy. 

509. Jak przeprowadza się rozruch silnika synchronicznego? 
Rozruch silników synchronicznych zalicza się do rozruchów trudnych, dla których często wyma-

ga się instalowania dodatkowych urządzeń i aparatury. 
Rozruch silnika synchronicznego przeprowadza się: 

- wykorzystując moment asynchroniczny silnika synchronicznego, wytworzony przez klatkę 
rozruchową, po włączeniu silnika do sieci (rozruch asynchroniczny), 

 - stosując pomocniczą maszynę napędową, 
 - wykorzystując moment synchroniczny (tzw. rozruch częstotliwościowy). 

510. Na czym polega rozruch asynchroniczny silników synchronicznych? 
Silniki synchroniczne, wyposażone w uzwojenie rozruchowe klatkowe, wykonane z brązu lub mo-

siądzu umieszczone w nabiegunnikach, umożliwiają rozruch asynchroniczny przy bezpośrednim 
włączeniu do sieci zasilającej. Silnik z uzwojeniem rozruchowym ma więc w wirniku dwa uzwojenia: 
wzbudzające i klatki rozruchowej. Ten sposób rozruchu odbywa się tak, jak w silniku indukcyjnym 
klatkowym. Po osiągnięciu przez silnik prędkości obrotowej, przy której poślizg s ≤ 0,05 (5%), włą-
cza się układ wzbudzenia, co powoduje wprowadzenie wirnika w bieg synchroniczny.  

Moment rozwijany przez silnik synchroniczny podczas rozruchu asynchronicznego, przy pręd-
kości obrotowej równej 95% prędkości znamionowej, nazywa się momentem podsynchronicznym. 
Określa on maksymalny moment obciążenia, przy którym silnik może być - po wzbudzeniu - wpro-
wadzony w bieg synchroniczny. 

Ograniczenie prądu rozruchowego pobieranego z sieci, przy obniżonym napięciu, można uzy-
skać stosując np. dławik, transformator rozruchowy lub autotransformator z rozwiernym punktem 
gwiazdowym (rozruch dwustopniowy) (Rys.162). 
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Rys. 162. Układy połączeń silnika synchronicznego podczas rozruchu 

Oznaczenia: a) - włączenie przez dławik, b) - włączenie przez transformator rozruchowy, 
c) - włączenie przez autotransformator. 

511. Jak przebiega rozruch silnika synchronicznego przy użyciu autotransformatora? 
Rozruch silnika synchronicznego przy użyciu autotransformatora (Rys. 162c) przebiega nastę-

pująco: 
 a) Podczas pierwszego stopnia rozruchu - układ transformatora z rozwiernym punktem 

gwiazdowym działa jak zwykły autotransformator (wyłączniki W2 otwarty, W3 zamknię-
ty); 

 b) W drugim stopniu rozruchu - punkt gwiazdowy jest rozwarty, uzwojenie szeregowe auto-
transformatora pracuje jak dławik; wyłącznik W3 otwarty. Po zamknięciu wyłącznika W2- 
silnik jest bezpośrednio włączony do sieci. 

Zastosowanie urządzeń obniżających napięcie na zaciskach silnika podczas rozruchu powoduje, 
że prąd rozruchowy ( ) pobierany z sieci zmniejsza się proporcjonalnie do napięcia przy użyciu 
dławików, natomiast z kwadratem napięcia - w układach z autotransformatorem. Jednocześnie 
moment rozruchowy początkowy ( ) zmniejsza się z kwadratem napięcia. 

Autotransformatory stosowane do rozruchu silników indukcyjnych posiadają nastawialną prze-
kładnie napięciową ( ). 
512. Na czym polega rozruch za pomocą maszyny dodatkowej? 

 Rozruch silnika synchronicznego z dodatkową maszyną napędzającą odbywa się podobnie jak prąd-
nicy,  a więc metodą synchronizacji dokładnej lub samosynchronizacji. Ten sposób rozruchu, ze względu 
na konieczność stosowania dodatkowych maszyn, jest kłopotliwy i dlatego jest stosowany bardzo rzadko.. 
513. Na czym polega rozruch częstotliwościowy silnika synchronicznego? 

Rozruch częstotliwościowy silnika synchronicznego polega na zasilaniu uzwojenia twornika 
uruchamianego silnika z oddzielnej prądnicy synchronicznej, której prędkość obrotową, a więc i 
częstotliwość, zwiększa się od zera do prędkości synchronicznej. Jeżeli uzwojenie silnika jest zasi-
lane przy włączonym wzbudzeniu silnika, to przy powolnym uruchamianiu prądnicy i stopniowym 
zwiększaniu jej prędkości, wirnik silnika będzie nadążać za wirnikiem prądnicy. 

Po osiągnięciu znamionowej prędkości obrotowej, odpowiadającej częstotliwości sieci, można 
włączyć cały zespół do sieci, odłączając jednocześnie prądnicę rozruchową. Do rozruchu częstotli-
wościowego można stosować, zamiast prądnic synchronicznych - przetwornik częstotliwości.  

Z przedstawionych przykładów wynika, że rozruch silnika synchronicznego jest dość kłopotliwy 
i wymaga instalowania dodatkowych urządzeń i aparatury. Jest to podstawową wadą silników syn-
chronicznych. 

 
 
 
 
 



242 
 

3 . 6 .  M a sz y ny  k omu t ato row e  
514. Jakie właściwości charakteryzują maszyny komutatorowe prądu przemiennego? 

Maszyny komutatorowe prądu przemiennego charakteryzują się szczególnymi właściwościami 
ruchowymi. Są powszechnie stosowane jako silniki jednofazowe i trójfazowe w układach napędo-
wych wymagających ciągłej regulacji prędkości obrotowej, najczęściej do napędu sprzętu gospo-
darstwa domowego i elektronarzędzi. Umożliwiają dogodną regulację współczynnika mocy. Wyma-
gania te spełniają obecnie stosowane, tańsze i mniej uciążliwe w użytkowaniu, maszyny prądu sta-
łego i przemiennego, zasilane z układów przekształtnikowych. 

515. Jaka jest budowa i podział jednofazowych silników komutatorowych małej mocy? 
Jednofazowe silniki komutatorowe małej mocy, zasilane prądem przemiennym o częstotliwości 

sieciowej, są podobne konstrukcyjnie do maszyn komutatorowych prądu stałego o wzbudzeniu 
elektromagnetycznym. Rdzeń stojana i wirnika, wykonany jest z blach, w celu zmniejszenia strat 
w żelazie wywołanych prądami wirowymi. 

Małe silniki komutatorowe jednofazowe są maszynami dwubiegunowymi o dwóch uzwojeniach: 
- uzwojenia wzbudzającego, wykonanego z dwóch cewek umieszczonych na biegunach stojana, 
- uzwojeń twornika, umieszczonych w żłobkach wirnika, przyłączonych do działek komutatora. 

Oba uzwojenia, podobnie jak w maszynach prądu stałego, mogą być łączone szeregowo lub rów-
nolegle.  

Ze względu na sposób łączenia uzwojeń silniki komutatorowe jednofazowe prądu przemiennego 
dzieli się, na silniki: 

1. szeregowe; 
2. bocznikowe; 
3. repulsyjne. 

Silniki komutatorowe trójfazowe szeregowe stosowane są bardzo rzadko. 

516. Jaka jest zasada działania silników komutatorowych jednofazowych szeregowych? 
Silniki komutatorowe jednofazowe szeregowe działają na tej samej zasadzie, jak silniki szerego-

we prądu stałego, z tą różnicą, że ich obwód magnetyczny jest wykonany w całości z blachy prądni-
cowej. Jest to konieczne ze względu na zasilanie tych silników prądem zmiennym. 

Przy zmianie kierunku prądu w silniku szeregowym zmienia się jednocześnie kierunek prądu 
w tworniku i kierunek strumienia wytworzonego przez uzwojenie szeregowe. Kierunek momentu 
pozostaje niezmieniony, ponieważ moment jest proporcjonalny do iloczynu prądu twornika 
i strumienia. 

Prędkość obrotową silnika szeregowego jednofazowego małej mocy można regulować przez: 
- włączenie szeregowe rezystancji,  
- zmianę liczby zwojów uzwojenia wzbudzającego. 

Ze względu na małą indukcyjność obwodu twornika tych silników współczynnik mocy cosφ jest 
bliski jedności. 

Jednofazowe silniki komutatorowe szeregowe są produkowane masowo o mocy od kilku watów 
do 1,1 kW i powszechnie stosowane do napędu różnych drobnych urządzeń, jak np. zabawek, 
sprzętu gospodarstwa domowego, narzędzi ręcznych i urządzeń laboratoryjnych. Silniki te zbudo-
wane są podobnie jak silniki prądu stałego. Mogą również pracować przy zasilaniu prądem stałym.  

W tym przypadku rozwijany moment obrotowy jest większy od średniego momentu powstają-
cego przy zasilaniu prądem przemiennym.  

517. Jaka jest budowa i zasada działania silników szeregowych trójfazowych? 
Budowa stojana silnika jest taka sama jak w maszynie indukcyjnej trójfazowej z tym, że początki 

uzwojeń fazowych są przyłączone do sieci, a końce - do szczotek na komutatorze. Wirnik zbudowa-
ny jest podobnie, jak w maszynie prądu stałego. Na komutatorze są ustawione zespoły szczotek, 
odpowiednio dla każdej pary biegunów. Zespolony wspólny układ szczotek może być przesuwany 
po obwodzie komutatora. 
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Rys. 163. Układ połączeń silnika szeregowego trójfazowego 

 
Jeżeli osie uzwojeń stojana i wirnika tworzą kąt α, to powstaje moment obrotowy wyrażony 

wzorem: 
=  ∅  ∅  sin  

gdzie:  
∅ , ∅  - strumienie magnetyczne stojana i wirnika, w Wb. 

W stanie pracy (0 < α <180o), regulując kąt α, można dostosować moment obrotowy silnika 
przy wymaganej prędkości do określonego obciążenia. W skrajnym położeniu szczotek, gdy kąt  = 
0 - występuje bieg jałowy, natomiast przy kącie α = 180o - stan zwarcia. W obu pozycjach moment 
obrotowy jest równy zeru.  

Wadą tych silników jest mało stabilna praca przy niewielkich przesunięciach kąta α i znacznych 
zmianach momentu elektromagnetycznego, co może doprowadzić nawet do zahamowania silnika. 

Przy małych obciążeniach silnik ma tendencję do rozbiegania się. Aby temu zapobiec obniża się 
napięcie zasilania silnika lub stosuje transformator oddzielający elektrycznie uzwojenie stojana od 
wirnika. 

Kierunek wirowania silnika zmienia się przez zmianę dowolnych dwóch przewodów zasilają-
cych oraz przesunięcie szczotek w przeciwnym kierunku. Rozruch polega na bezpośrednim włą-
czeniu do sieci przy biegu jałowym. 

 Silniki trójfazowe szeregowe były wykorzystywane w układach napędowych o wymaganym du-
żym momencie rozruchowym początkowym. Stosowano je także w napędach wentylatorów, sprę-
żarek, pomp. 

518. Jaka jest budowa i zasadza działania silników komutatorowych jednofazowych bocznikowych?  
Silnik komutatorowy jednofazowy bocznikowy ma taką samą budowę jak silnik szeregowy, z tą 

różnicą, że uzwojenie wzbudzające posiada dużą liczbę zwojów z drutu nawojowego o znacznie 
mniejszym przekroju.  

Obwód elektryczny tworzą dwie gałęzie: 
- wirnik o bardzo małej reaktancji oraz  
- uzwojenie wzbudzające o dużej reaktancji. 

Prąd twornika, będący w przybliżeniu w fazie z napięciem zasilania, jest przesunięty względem 
strumienia wzbudzenia, będącego w fazie z prądem wzbudzenia, o kąt  bliski wartości π/2.  

Moment elektromagnetyczny jest zatem równy: 
=  ∅  cos = 0 

W silnikach jednofazowych bocznikowych wymagana jest kompensacja indukcyjności uzwojenia 
wzbudzającego, przez włączenie w obwód wzbudzenia odpowiednio dobraną pojemność . Innym 
rozwiązaniem jest zasilanie uzwojenia wzbudzającego i uzwojenia twornika napięciami przesunię-
tymi w fazie o kąt π/2. Jest to jedna z niekorzystnych właściwości jednofazowych silników komuta-
torowych bocznikowych. 
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519. Jaka jest budowa i zasada działania silników komutatorowych trójfazowych bocznikowych?  
Stojan silnika trójfazowego bocznikowego jest wykonany jak w silniku indukcyjnym trójfazo-

wym, natomiast wirnik - podobnie jak w maszynie prądu stałego. Znajdujący się na komutatorze 
układ szczotek jest połączony z suwakiem transformatora regulacyjnego (Rys. 164). 

 
Rys. 164. Układ połączeń silnika komutatorowego trójfazowego 

zasilanego od strony stojana z autotransformatora regulacyjnego 
 

Regulację prędkości obrotowej uzyskuje się przez zmianę napięcia ( ), zasilającego układ 
szczotek. Rozruch następuje przez bezpośrednie włączenie silnika do sieci w położeniu najmniej-
szej prędkości obrotowej. Sprawność silnika jest mniejsza niż silnika indukcyjnego o wirniku pier-
ścieniowym. 

520. Jaka jest budowa i zasada działania silników repulsyjnych?  
Silnik repulsyjny jest to jednofazowy silnik komutatorowy, w którym uzwojenie stojana zasilane 

jest z sieci prądu przemiennego, a uzwojenie wirnika połączone z komutatorem i zwarte za pośred-
nictwem szczotek. Stojan i wirnik silnika repulsyjnego mają niezależne obwody elektryczne, a 
przenoszenie energii elektrycznej ze stojana do wirnika odbywa się drogą indukcji elektromagne-
tycznej. Silnik repulsyjny budową przypomina silnik komutatorowy jednofazowy o wzbudzeniu 
bocznikowym. Położenie szczotek na obwodzie komutatora określa się kątem . Jest to kąt usta-
wienia szczotek względem obojętnej osi magnetycznej stojana.  

Rozruch i regulacja prędkości obrotowej silnika zależy od położenia szczotek. Przez zmianę kąta 
 położenia szczotek możemy również uzyskiwać zmianę kierunku wirowania silnika (Rys. 165). 

 
Rys. 165. Silnik repulsyjny 

Oznaczenia: a) schemat obwodu elektromagnetycznego, b) zasada działania. 

521. W jakich odmianach występują silniki komutatorowe jednofazowe repulsyjne? 
Silniki komutatorowe jednofazowe repulsyjne występują w następujących odmianach: 

1. Silnik Thomsona o pojedynczym układzie szczotek; 
2. Silnik Deriego. Ma dwa układy szczotek - jeden na jarzmie ruchomym, drugi - na jarzmie nie-

ruchomym. Regulacja prędkości obrotowej jest bardzo płynna, a komutacja lepsza niż w sil-
niku repulsyjnym zwykłym; 
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3. Silniki repulsyjno-indukcyjne. Mają w wirniku dodatkowo klatkę (jak w silniku indukcyjnym 
klatkowym). Rozruch następuje przez bezpośrednie włączenie silnika do sieci zasilającej.  
Wybór kierunku wirowania uzyskuje się odpowiednio przesuwając szczotki, które są na-
stępnie mocowane na stałe. 

522. Jakimi właściwościami ruchowymi charakteryzują się silniki repulsyjne? 
Silniki repulsyjne charakteryzują się następującymi właściwościami ruchowymi: 

- duży moment rozruchowy: = (3,5 ÷ 5) , 
- niewielki prąd rozruchowy: = 3,5 , 
- płynna regulacja prędkości obrotowej w dużych granicach, 
- duże zmiany prędkości obrotowej przy zmianie obciążenia. 

Silniki te stosuje się tam, gdzie rozruch odbywa się pod obciążeniem i to przy znacznie obniżo-
nym napięciu, np. do pomp sterowanych automatycznie. 

3 . 7 .  M a s z y n y  p r ąd u  s t a ł e g o  

523. Jakie właściwości użytkowe i regulacyjne charakteryzują maszyny prądu stałego? 
Maszyny prądu stałego odznaczają się najbardziej zróżnicowanymi właściwościami użytkowymi 

i regulacyjnymi. Stosowane są jako silniki i prądnice. 
O właściwościach maszyny prądu stałego decyduje sposób połączenia uzwojenia wzbudzenia 

względem uzwojenia twornika.  
Silniki prądu stałego charakteryzują się dobrymi właściwościami ruchowymi, np. dużym zakre-

sem prędkości obrotowej i dużym momentem obrotowym przy rozruchu. Ich własności użytkowe 
zależą od liczby i sposobu połączenia uzwojeń wzbudzających.  

Silniki przetwarzają dostarczoną energię elektryczną na energię mechaniczną, prądnice nato-
miast zamieniają energię mechaniczną maszyny napędzanej na energię elektryczną.  

Zjawisko przeciwdziałania momentu elektromagnetycznego momentowi maszyny napędzanej, 
jakie występuje w prądnicy, wykorzystuje się często do elektrycznego hamowania. 

Maszyny te umożliwiają płynną regulację prędkości obrotowej napędów w szerokich granicach 
oraz rozruch pod dużym obciążeniem. Prędkości te są różne, silniki największych mocy są na ogół 
wolnoobrotowe, z kolei w mikromaszynach występują prędkości do kilkunastu tysięcy obrotów na 
minutę. Z tych względów są powszechnie stosowane w przemyśle ciężkim, górnictwie, w napędach 
maszyn wyciągowych i maszyn walcowniczych.  

Maszyny trakcyjne mają zwykle od kilku do kilkunastu kW. Najmniejsze maszyny mają zastoso-
wanie jako elementy układów sterowania i automatyki.  

Obecnie produkuje się maszyny prądu stałego o mocach od kilku W do ok. 10 MW. Typowe na-
pięcia to: 120, 220, 440, 500 i 1000 V i wyższe, sięgające kilku KV. 

524. Z jakich elementów i części składa się maszyna prądu stałego? 
Maszyna prądu stałego składa się z dwóch głównych elementów: nieruchomego stojana  

i obracającego się wirnika (Rys. 166). 
W skład stojana i wirnika wchodzą następujące części: 

a) stojan:  
- jarzmo z nabiegunnikami, 
- bieguny główne z uzwojeniami wzbudzającymi, 
- bieguny komutacyjne z uzwojeniami komutacyjnymi,  
- uzwojenia kompensacyjne, 
- trzymadła szczotek oraz  
- tarcze łożyskowe, 

b) wirnik: 
- rdzeń wykonany z pakietu blach, 
- uzwojenie wirnika, umieszczone w żłobkach rdzenia na jego obwodzie oraz 
- komutator z układem szczotek, osadzony na wale wirnika, składający się z odizolowanych 

od siebie wycinków komutatorowych wykonanych z miedzi. 
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Rys. 166. Maszyna komutatorowa prądu stałego 

Oznaczenia: 1 - jarzmo stojana, 2 - biegun główny, 3 - nabiegunniki, 4 - uzwojenie wzbudzenia, 
5 - biegun komutacyjny, 6 - uzwojenie biegunów komutacyjnych, 7 - uzwojenie kompensacyjne, 

8 - twornik, 9 - uzwojenie twornika, 10 - komutator, 11 – szczotki. 

525. Jak wyznacza się wzbudzaną w tworniku maszyny komutatorowej silę elektromotoryczną oraz 
działający na wirnik moment obrotowy?  

Jeżeli w uzwojeniu twornika znajduje się  prętów i określona liczba gałęzi równoległych, to 
wzbudzaną w tworniku siłę elektromotoryczną (w V) wyznacza się ze wzoru: 

=  60 ∅ 

Na wirnik maszyny prądu stałego, niezależnie od tego, czy pracuje jako silnik, czy jako prądnica, 
działa moment obrotowy (w N∙m): 

=   ∅ 
gdzie: 
∅ - strumień magnetyczny jednego bieguna, w Wb; 

 - liczba prętów uzwojenia twornika; 
 - liczba gałęzi równoległych uzwojenia twornika; 

p - liczba par biegunów; 
 - prędkość obrotowa, w obr/min.; 
 - prąd twornika, w A; 
 - stała zależna od parametrów mechanicznych maszyny. 

526. Jaka jest zasada działania prądnicy prądu stałego? 
Zasadę działania prądnicy prądu stałego można przedstawić np. jako układ składający się  

z jednego zwoju obracającego się między dwoma biegunami magnesu trwałego. Początek i koniec 
tego zwoju są przyłączone do pierścieniami ślizgowych, po których ślizgają się szczotki doprowa-
dzające prąd (Rys. 167). 
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Rys. 167. Zasada działania prądnicy prądu stałego 

Źródło – Bibliografia poz.3/22. 
 

Jeżeli znajdujący się w polu magnetycznym o indukcji  zwój obraca się z prędkością , to w tym 
zwoju, o długości , indukuje się siła elektromotoryczna (w V), o wartości: 

=    
a siła elektromotoryczna wzbudzana w tworniku: 

=  ∅  
gdzie: 

 = /2π  - stała niezależna od parametrów silnika; 
∅ - strumień magnetyczny jednego bieguna, w Wb; 

 - liczba prętów uzwojenia twornika;  
 - liczba gałęzi równoległych uzwojenia twornika. 

 
Moment obrotowy ( = ∙ ) można wyrazić zależnością: 

=  ∅  
gdzie:  =

−
∑  

Przy założeniu, że pole magnetyczne prądnicy jest jednorodne, a boki zezwoju poruszają się ru-
chem jednostajnym postępowym, to przez zamknięty zwój popłynie prąd o kierunku zgodnym ze 
zwrotem indukowanej siły elektromotorycznej. Indukowana w czasie jednego obrotu siła elektro-
motoryczna będzie miała w tym przypadku przebieg jednego okresu sinusoidy, a napięcie odbiera-
ne na szczotkach będzie napięciem przemiennym. 

527. Na czym polega zjawisko komutacji w maszynie prądu stałego? 
Aby otrzymać napięcie o dostatecznej równomierności, w polu biegunów umieszcza się nie je-

den, a większą liczbę zwojów przyłączonych do pierścieni, czyli do odpowiednich wycinków komu-
tatora. 

Komutacją nazywa się proces zmiany kierunku prądu w zezwoju i występujący przy tym zespół 
zjawisk mechanicznych, elektromagnetycznych, elektrochemicznych i termicznych.  

Zwiększanie liczby wycinków (działek) komutatora wpływa na to, że przebieg napięcia odbiera-
nego z prądnicy jest bardziej równomierny, a prąd o dostatecznej równomierności nazywa się prą-
dem stałym. 

W okresie komutacji (w czasie przejścia szczotki z jednej działki komutatora na drugą) prąd 
w cewce komutowanej zmienia kierunek na przeciwny. Zmienny w czasie prąd cewki indukuje 
w niej SEM samoindukcji, co powoduje przepływ prądu w zwartej przez szczotkę cewce i iskrzenie 
między działkami komutatora a szczotkami. Celem skompensowania SEM samoindukcji stosuje się 
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bieguny komutacyjne wytwarzające strumień indukujący w komutowanej cewce przeciwnie skie-
rowaną SEM rotacji. 

W maszynie prądu stałego, odwrotnie niż w prądnicy synchronicznej, wirnik jest twornikiem 
wytwarzającym napięcie, a stojan - magneśnicą. Zasada działania prądnicy jest zawsze taka sama, 
nie-zależnie od tego, czy pole magnetyczne zostało wytworzone przez magnes trwały, czy elektro-
magnes. 

528. Jak nazywa się maszyna prądu stałego, w której pole magnetyczne jest wytwarzane przez elek-
tromagnes? 

     W maszynach prądu stałego obowiązuje również zasada odwracalności; każda maszyna może 
pracować jako prądnica lub silnik. Jeżeli do uzwojenia wirnika maszyny prądu stałego doprowa-
dzone zostanie napięcie, to w uzwojeniach wirnika popłynie prąd i wirnik zaczyna się obracać w 
wyniku oddziaływania pola magnetycznego. Maszyna będzie wówczas przetwarzała energię elek-
tryczną na mechaniczną, będzie pracować jako silnik. 

Maszyna prądu stałego, w której pole magnetyczne jest wytwarzane przez elektromagnes, na-
zywa się maszyną: 

- obcowzbudną, w której uzwojenie wzbudzające jest zasilane z oddzielnego źródła (innego niż 
uzwojenie twornika) lub 

- samowzbudną, w której uzwojenie wzbudzające jest zasilane z tego samego źródła, co uzwo-
jenie twornika (prądnice). 

529. Jakie rozróżnia się maszyny samowzbudne ze względu na sposób połączenia uzwojenia wzbu-
dzającego i uzwojenia twornika? 

Sposób połączenia uzwojenia wzbudzenia względem uzwojenia twornika decyduje o właściwo-
ściach maszyny prądu stałego. 

Silniki prądu stałego charakteryzują się dobrymi właściwościami ruchowymi np. dużym zakre-
sem prędkości obrotowej i dużym momentem obrotowym przy rozruchu. Ich własności użytkowe 
zależą od liczby i sposobu połączenia uzwojeń wzbudzających. 

Ze względu na sposób połączenia uzwojenia wzbudzającego i uzwojenia twornika rozróżnia się 
maszyny samowzbudne (Rys. 168): 

- bocznikowe - uzwojenie wzbudzające jest połączone równolegle z uzwojeniem twornika;  
- szeregowe - uzwojenie wzbudzające jest połączone szeregowo z uzwojeniem twornika; 
- bocznikowo-szeregowe - uzwojenie wzbudzające składa się z dwóch części, z których jedna jest 

połączona szeregowo, a druga równolegle z uzwojeniem twornika. 
Maszyny prądu stałego obcowzbudne znajdują zastosowanie w układach napędowych z prze-

kształtnikami tyrystorowymi. 
 

 
Rys. 168. Uproszczone schematy połączeń uzwojeń wzbudzających silników prądu stałego 

Źródło – Bibliografia poz.3/22 
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530. Jakie uzwojenia w większych maszynach prądu stałego służą do poprawy warunków pracy 
maszyny?  

W większych maszynach prądu stałego znajdują się tzw. uzwojenia pomocnicze połączone sze-
regowo z uzwojeniem twornika, służące do poprawy warunków pracy maszyny. Są to: 

- uzwojenia komutacyjne,  
- uzwojenia kompensacyjne. 

Uzwojenie biegunów komutacyjnych (pomocniczych) połączone jest szeregowo na stałe 
z twornikiem, a punkt połączenia nie jest wyprowadzony na zewnątrz silnika. Po przyłączeniu sil-
nika do zasilania, poprzez szczotki i uzwojenie wirnika, płynie prąd. Uzwojenie to znajduje się w 
polu magnetycznym uzwojenia stojana, które oddziałując siłą elektrodynamiczną na pręty uzwoje-
nia twornika, powoduje wprowadzenie wirnika w ruch obrotowy.  

Zastosowanie przekształtników umożliwia zasilanie i regulację silników prądu stałego z sieci 
prądu przemiennego, co zwiększa ich konkurencyjność wobec urządzeń napędowych z silnikami 
prądu przemiennego. 

W celu eliminacji oddziaływania twornika w strefie biegunów głównych, w nabiegunnikach bie-
gunów głównych umieszcza się specjalne uzwojenie, zwane uzwojeniem kompensacyjnym. Uzwoje-
nie to  jest połączone szeregowo z uzwojeniem twornika, przy czym kierunek prądu musi być prze-
ciwny do kierunku prądu twornika od danym biegunem. 

531. Za pomocą jakich charakterystyk można przedstawić właściwości ruchowe silników prądu 
stałego? 

Właściwości ruchowe silników prądu stałego można przedstawić za pomocą:  
- charakterystyk mechanicznych = f( ) lub = f( ) przy = const. i = const. oraz 
- charakterystyk momentu silnika prądu stałego  = f( ) przy  = const. i  = const.  

Silniki obcowzbudne wymagają niezależnego źródła do zasilania uzwojenia wzbudzającego. 
Znajdują często zastosowanie w układach napędowych z przekształtnikami tyrystorowymi. 
Właściwości ruchowe dla wszystkich typów maszyn prądu stałego można ogólnie określić na 

podstawie obliczeń z zależności: 
=  ∅  

 gdzie:   =
−

∑  

 
Przy założeniu, że      = +            oraz       =  ∅ +   
 
to prędkość obrotową silnika prądu stałego można obliczyć ze wzoru: 

=
−

 ∅  

532. Jak wyznacza się charakterystykę mechaniczną silnika bocznikowego? 
W silniku bocznikowym uzwojenie wzbudzające jest połączone równolegle z uzwojeniem twor-

nika i zasilane napięciem sieci (Rys. 169). 

 
Rys. 169. Silnik bocznikowy 

Źródło – Bibliografia poz.3/22. 
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Charakterystykę mechaniczną silnika bocznikowego (Rys. 170) wyznacza się przy U = const. 
i R = const. (prąd wzbudzenia jest stały). Prędkość obrotową silnika (n) można wyznaczyć, z pomi-
nięciem oddziaływania twornika jako przebieg w przybliżeniu prostoliniowy, w postaci: 

= ∅ − ∅  

po przekształceniu: 
= −   

 

 
Rys. 170. Charakterystyka mechaniczna silnika bocznikowego 

 
W przypadku maszyny bocznikowej, przy pominięciu oddziaływania twornika można przyjąć, że 

wartość strumienia magnetycznego ∅ jest proporcjonalna do prądu, a wzór na moment ma postać: 
=  ∅  ≈  

Przy rozpatrywaniu pracy napędów elektrycznych bardziej przydatna jest zależność prędkości 
obrotowej od momentu obciążenia, czyli charakterystyka = f ( ) przy = const. i = const. 
Przebieg tej charakterystyki w przypadku silnika bocznikowego jest taki sam, jak dla przebiegu 
określonego z zależności = f( ). 

533. Jak wyznacza się charakterystykę mechaniczną silnika szeregowego? 
Uzwojenie wzbudzające w silniku szeregowym jest połączone szeregowo z uzwojeniem tworni-

ka i uzwojeniem biegunów komutacyjnych (Rys. 171). Prąd pobierany z sieci jest jednocześnie prą-
dem twornika i prądem wzbudzenia, czyli w przypadku silnika szeregowego: = = .  

Z tego względu właściwości ruchowe silników szeregowych różnią się od właściwości ruchowych 
silników bocznikowych. Strumień w silnikach szeregowych zależy od prądu obciążenia (strumień ∅ 
jest wprost proporcjonalny do prądu obciążenia ), natomiast wzrostowi momentu obciążenia od-
powiada prąd obciążenia i wzrost strumienia - zgodnie z charakterystyką magnesowania. 

Właściwości ruchowe silników szeregowych można również określić na podstawie następują-
cych zależności: 
Ogólny moment obrotowy: 

=  ∅  
gdzie: 

=
−

∑  

=  ∅  
Na tej podstawie można wyznaczyć prędkość obrotową: 

= −
∑

 

po przekształceniu: 
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=
√

−  

Wynika stąd, że przy małym momencie ( ) obciążenia prędkość obrotowa silnika szeregowego 
przybiera duże wartości, wirnik się rozbiega. 

 

 
Rys. 171. Silnik szeregowy 

Źródło – Bibliografia poz.3/22. 
 
Przy prędkościach zbliżonych do prędkości znamionowej można przyjąć, że charakterystyka 

mechaniczna silnika szeregowego ma przebieg zbliżony do hiperboli (Rys. 172). 

 
Rys. 172. Charakterystyka mechaniczna silnika szeregowego 

Przy zbyt małym obciążeniu na wale silnik szeregowy może osiągać bardzo duże prędkości ob-
rotowe (czyli może się rozbiegać).  

Dlatego silniki te należy łączyć z napędzanymi przez nie maszynami za pomocą sprzęgieł nieroz-
łącznych lub przekładni zębatej (nie powinno się stosować przekładni pasowych).  

Silniki szeregowe nie powinny pracować przy biegu jałowym. Możliwość rozbiegania się silnika 
jest jego wadą.  

Do zalet silnika szeregowego należy zaliczyć duży moment rozwijany podczas rozruchu 
=  , czyli moment jest wprost proporcjonalny do kwadratu prądu rozruchowego. Z tego wła-

śnie względu silniki szeregowe mają zastosowanie w napędach wymagających rozruchu pod dużym 
obciążeniem. 

534. Jak wyznacza się charakterystykę mechaniczną silnika szeregowo-bocznikowego? 
Silnik szeregowo-bocznikowy składa się z dwóch uzwojeń wzbudzających: bocznikowego i sze-

regowego (Rys. 173). 
Właściwości silnika szeregowo-bocznikowego są zbliżone do silnika bocznikowego lub szerego-

wego, w zależności od ich przepływów. 
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Najczęściej stosuje się zgodne połączenie uzwojeń, to znaczy takie, że strumienie wytworzone 
przez uzwojenie bocznikowe i szeregowe dodają się, przy czym pierwszorzędną rolę odgrywa 
przepływ bocznikowy. 

 
Rys. 173. Silnik szeregowo-bocznikowy 

Źródło – Bibliografia poz.3/22. 
Porównując charakterystyki mechaniczne silników (Rys. 174 ):  bocznikowego -1, szeregowego -

3 i silnika szeregowo-bocznikowego -2, można stwierdzić, że silnik szeregowo-bocznikowy nie ma 
ujemnej cechy rozbiegania się w stanie jałowym, jaką miał silnik szeregowy, natomiast w porówna-
niu z charakterystyką silnika bocznikowego, silnik szeregowo-bocznikowy wykazuje duży moment 
rozruchowy. 

 
Rys. 174. Charakterystyki mechaniczne silników prądu stałego 

1 - bocznikowego, 2 - szeregowo-bocznikowego, 3 - szeregowego. 
 

535. Jakie rozróżnia się sposoby rozruchu silnika prądu stałego? 
Stosuje się następujące sposoby rozruchu silnika prądu stałego: 
a) Rozruch za pomocą bezpośredniego włączenia do sieci - może być stosowany tylko do silni-

ków małych, o mocy znamionowej nie większej niż 1 kW;  
b) Rozruch za pomocą rozrusznika oporowego włączonego szeregowo w obwodzie twornika –

może być prowadzony przy wymaganym momencie oraz prądzie rozruchowym; 
c) Rozruch silnika obcowzbudnego za pomocą regulowanego napięcia twornika - jest powszech-

nie stosowany dzięki rozwojowi sterowanych układów półprzewodnikowych;  
d) Rozruch silnika szeregowego za pomocą rozrusznika oporowego lub za pomocą regulowane-

go napięcia zasilania. 
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536. Jak przebiega rozruch silnika prądu stałego? 
W pierwszej chwili rozruchu, gdy prędkość silnika jest równa zero, siła elektromotoryczna  

= 0, równanie napięć dla silnika prądu stałego  = +   przyjmuje postać:  =  . 
Prąd rozruchowy pobierany przez silnik jest wielokrotnie większy od prądu znamionowego: 

=  

osiąga dużą wartość w porównaniu z prądem pobieranym w czasie pracy: 

=
−

∑  

Prąd twornika włączonego bezpośrednio na napięcie znamionowe może być bardzo duży  
(20 - 30 razy większy od znamionowego), co mogłoby doprowadzić do zniszczenia silnika.  

Celem jego ograniczenia, w obwód twornika jest włączany, na czas rozruchu, rezystor  zwany 
rozrusznikiem. Dopuszczalny prąd rozruchowy można wyznaczyć ze wzoru:  

= = ∑ +  

Innym sposobem zmniejszania prądu rozruchowego jest włączenie twornika na obniżone napię-
cie. 

 
Rys. 175. Rozruch silnika prądu stałego 

Źródło – Bibliografia poz.3/22. 
 

Całkowitą rezystancję rozrusznika oblicza się ze wzoru: 

≥ −  

gdzie: 
 - dopuszczalny prąd twornika przy wymaganym rodzaju rozruchu, w A;  

 - napięcie znamionowe, w V; 
∑ - suma rezystancji w obwodzie twornika, w Ω. 

537. Od czego zależy elektromagnetyczny moment obrotowy przy rozruchu silnika prądu stałego? 
Elektromagnetyczny moment obrotowy przy rozruchu silnika prądu stałego zależy od wymagań 

napędowych i rezystancji rozrusznika; typowy silnik jest przystosowany przez wytwórcę do mo-
mentu rozruchowego nie mniejszego niż: 

a) Silnik obcowzbudny - 1,8 ; 
b) Silnik bocznikowy - 1,8 ; 
c) Silnik bocznikowo-szeregowy - 2,0 ; 
d) Silnik szeregowy - 2,5 . 
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538. Jak można regulować prędkość obrotową silnika prądu stałego?  
Prędkość obrotową silnika prądu stałego z dodatkową rezystancją w obwodzie twornika ( )  

(Rys. 176) oblicza się ze wzoru: 

=
− (∑ + )

∅  

Z zależności tej wynika, że prędkość obrotową silnika prądu stałego można regulować zmieniając:  
- prąd wzbudzenia ( ), 
- napięcie zasilania twornika ( ),  
- rezystancję obwodu twornika ( ) oraz  
- strumień (∅). 

 
Rys. 176. Regulacja prędkości obrotowej silnika prądu stałego 

Źródło – Bibliografia poz.3/22. 
 

Wymienione wyżej możliwości regulacji prędkości obrotowej różnią się od siebie pod względem: 
- zakresu regulacji,  
- kierunku regulacji (wzrost lub zmniejszenie prędkości obrotowej),  
- ekonomicznym. 

Dobór sposobu regulacji zależy od wymagań układu napędowego. 
539. Jakie rozróżnia się rodzaje regulacji prędkości obrotowej silników prądu stałego? 

Rozórżnia się następujące rodzaje regulacji prędkości obrotowej silników prądu stałego: 
1) Regulacja szeregowa - polega na włączeniu rezystancji  w szereg z obwodem twornika, 

umożliwiając regulację w granicach od prędkości znamionowej do zera (Rys.176). Ten spo-
sób regulacji jest nieekonomiczny, ponieważ przy zmniejszeniu prędkości obrotowej do po-
łowy w oporniku regulacyjnym jest tracone dodatkowo 50% mocy pobieranej z sieci. Z tego 
względu ten sposób regulacji stosuje się tylko w silnikach małej mocy. 

Włączenie dodatkowej rezystancji w obwód wzbudzenia powoduje zmniejszenie strumie-
nia i przy określonym prądzie powoduje wzrost prędkości obrotowej. Zwiększa się przy tym 
prędkość biegu jałowego oraz nachylenie charakterystyki mechanicznej. 

Ten sposób regulacji jest nieekonomiczny, ponieważ przy zmniejszeniu prędkości obro-
towej do połowy w oporniku regulacyjnym jest tracone dodatkowo 50% mocy pobieranej 
z sieci. Z tego względu ten sposób regulacji stosuje się tylko w silnikach małej mocy. 

2) Regulacja bocznikowa - polega na osłabieniu strumienia. Włączenie dodatkowej rezystancji 
 w obwód wzbudzenia powoduje zmniejszenie strumienia i przy określonym prądzie po-

woduje wzrost prędkości obrotowej (Rys.177). Ten sposób regulacji jest regulacją w górę od 
wartości  do ok. 3 . Straty powstałe w rezystancji   są pomijalnie małe;  

3) Regulację przez zmianę napięcia twornika (przy stałym strumieniu) -  można uzyskać zmie-
niając napięcie zasilające twornik, przy znamionowym obciążeniu. 

Regulację prędkości obrotowej (praktycznie bez strat) przeprowadza się od zera do wartości 
większej od prędkości znamionowej. 
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Ten sposób regulacji prędkości obrotowej można uzyskać np. przez zastosowanie tyrystorowych 
regulatorów napięcia. Prąd twornika nie ulega zmianie i zależy tylko od obciążenia 

 
Rys. 177. Charakterystyka regulacji prędkości obrotowej silnika bocznikowego  

przy włączaniu różnych dodatkowych rezystancji w obwód wzbudzenia 
 

540. Na czym polega regulacja prędkości obrotowej przez zmianę napięcia twornika? 
      Regulację prędkości obrotowej przez zmianę napięcia twornika (przy stałym strumieniu) moż-
na uzyskać zmieniając napięcie zasilające twornik, przy znamionowym obciążeniu. 
      Regulację prędkości obrotowej (praktycznie bez strat) przeprowadza się od zera do wartości 
większej od prędkości znamionowej. 
      Ten sposób regulacji prędkości obrotowej można uzyskać np. przez zastosowanie tyrystoro-
wych regulatorów napięcia. 
        Prąd twornika nie ulega zmianie i zależy tylko od obciążenia. 
541. Jakie rozróżnia się rodzaje nastawiania lub regulacji prędkości obrotowej silnika prądu  
stałego? 

Sposób regulacji prędkości obrotowej silnika prądu stałego dobiera się w zależności od wyma-
gań układu napędowego. Z tego względu rozróżnia się trzy rodzaje nastawiania lub regulacji pręd-
kości obrotowej (Rys. 178): 

1) gdy regulacja następuje od obrotów minimalnych (n ) do znamionowych (n ), za pomocą 
napięcia lub rezystancji w obwodzie twornika przy stałym elektromagnetycznym momencie 
obrotowym, 

2) gdy regulacja następuje od obrotów znamionowych ( ) do n  za pomocą zmniejszania 
strumienia magnetycznego przy stałej mocy znamionowej. Prędkość obrotowa n  > n , 

3) gdy regulacja następuje od prędkości obrotowej n  do n  za pomocą zmniejszania stru-
mienia (∅) przy jednoczesnym zmniejszaniu prądu twornika. W celu osiągnięcia większej 
prędkości obrotowej od znamionowej przy napięciu (U ) i rezystancji zewnętrznej w ob-
wodzie twornika R = 0 należy strumień magnetyczny zmniejszyć według wzoru: 

∅ = ∅  
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Rys. 178. Nastawianie prędkości obrotowej silnika prądu stałego 

Oznaczenia:  - moment obrotowy, - moc,  - napięcie twornika, 
 - prąd twornika, ∅ - strumień magnetyczny główny. 

Zmniejszenie strumienia magnetycznego uzyskuje się: 
a) w silniku obcowzbudnym - przez obniżenie napięcia wzbudzenia,  
b) w silniku bocznikowym oraz bocznikowo-szeregowym - za pomocą nastawnika oporowe-

go włączonego szeregowo z uzwojeniem wzbudzającym bocznikowym, 
c) w silnikach szeregowych - za pomocą nastawnika oporowego włączonego równolegle 

z uzwojeniem wzbudzającym. 

542. Kiedy występuje hamowanie elektryczne urządzenia napędowego za pomocą maszyny prądu 
stałego? 

Hamowanie elektryczne urządzenia napędzanego za pomocą maszyny prądu stałego występuje 
przy jej pracy prądnicowej. Wytwarzana wówczas energia może być: 

- zwracana do sieci (hamowanie odzyskowe) lub 
- wytracana w zamkniętym obwodzie twornika po jego odłączeniu od sieci (hamowanie dyna-

miczne). 
Hamowanie dynamiczne stosuje się zarówno w silnikach obcowzbudnych, bocznikowych jak 

i szeregowych. 
Hamowanie elektryczne silnika może wystąpić również na skutek zmiany kierunku elektroma-

gnetycznego momentu obrotowego (np. przez zmianę zwrotu prądu w uzwojeniu twornika). 
 Jest to tzw. hamowanie przy przeciwwłączeniu, Polega ono na nagłej zmianie biegunowości na-

pięcia na zaciskach twornika i jednoczesnym włączeniu opornika w szereg z twornikiem. Ten ro-
dzaj hamowania stosuje się do wszystkich rodzajów silników prądu stałego. 

 

3 . 8 .  Z a s a d y  e k s p l o a t a c j i  

543. Kiedy może nastąpić przyjęcie do eksploatacji urządzenia napędowego nowego, przebudowa-
nego lub po remoncie? 

Przyjęcie do eksploatacji urządzenia napędowego nowego, przebudowanego lub po remoncie 
może nastąpić po stwierdzeniu, że: 

a) dobór napędu jest właściwy pod względem elektrycznym i mechanicznym, 
b) spełnione są wymagania prawidłowej pracy urządzenia i warunki racjonalnego zużycia 

energii elektrycznej, 
c) uzyskano zadowalające wyniki badań technicznych. 
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544. Na jakie grupy dzieli się urządzenia napędowe ze względu na moc znamionową? 
Ze względu na moc znamionową urządzenia napędowe dzieli się na następujące grupy: 
I – urządzenia o mocy większej niż 250 kW oraz urządzenia o napięciu powyżej 1 kV, 
II – urządzenia o mocy od 50 kW do 250 kW o napięciu znamionowym 1 kV i niższym, 
III – urządzenia o mocy od 5,5 kW do 50 kW, 
IV – urządzenia o mocy poniżej 5,5 kW. 

545. Według jakich zasad należy prowadzić eksploatację urządzeń napędowych? 
Eksploatację urządzeń napędowych należy prowadzić według następujących zasad: 

1) Na urządzeniach napędowych powinny być umieszczane i utrzymane w stanie czytelnym 
napisy i oznaczenia; 

2) Przed każdym uruchomieniem urządzenia napędowego należy sprawdzić, czy jego ruch nie 
stworzy zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia albo nie spowoduje uszkodzenia 
urządzenia; 

3) Urządzenie napędowe wyłączone samoczynnie przez zabezpieczenie można ponownie uru-
chomić po stwierdzeniu, że nie występują obawy świadczące o uszkodzeniach.  Urządzenia 
wyłączone powtórnie przez zabezpieczenie można uruchomić po usunięciu przyczyny uszko-
dzenia; 

4) Dla silników I, II i III grupy zaleca się stosowanie ograniczników biegu jałowego. 

546. Dla jakich grup urządzeń napędowych należy opracować program pracy i co on powinien za-
wierać? 

Program pracy należy opracować dla urządzeń napędowych I i II grupy, w terminach określo-
nych w instrukcji eksploatacji. Program pracy powinien zawierać: 

1) Optymalizację czasu pracy; 
2) Racjonalne użytkowanie energii elektrycznej; 
3) Optymalne wykorzystanie możliwości regulacji prędkości obrotowej urządzeń. 

547. Kiedy należy wstrzymać ruch urządzenia napędowego? 
Ruch urządzenia napędowego należy wstrzymać w razie zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub 

otoczenia oraz w razie stwierdzenia uszkodzeń lub zakłóceń uniemożliwiających normalną eksplo-
atację, a szczególnie w przypadku: 

1) trwałego przeciążenia urządzeń lub nadmiernego nagrzewania się elementów, 
2) pojawienia się dymu, ognia lub zapachu palącej się izolacji, 
3) nadmiernych drgań, 
4) uszkodzeń mechanicznych lub objawów świadczących o wewnętrznych uszkodzeniach, 
5) nadmiernego poziomu hałasu, 
6) uszkodzenia urządzenia napędowego. 

548. Co powinny obejmować oględziny przeprowadzane w czasie ruchu urządzenia napędowego? 
Oględziny przeprowadzane w czasie ruchu urządzenia napędowego powinny obejmować:  

1) wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na obcią-
żenie i wartość współczynnika mocy, 

2) warunki chłodzenia elementów energoelektronicznych, 
3) ustawienie zabezpieczeń, 
4) stopień nagrzewania obudowy i łożysk, 
5) stan osłon części wirujących, 
6) stan przewodów ochronnych i ich podłączenia, 
7) poziom drgań, 
8) działanie układów chłodzenia. 

Oględziny  w  czasie  ruchu  urządzeń I  grupy  należy  przeprowadzać nie  rzadziej  niż raz  na  
zmianę. 
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549. Jakie czynności eksploatacyjne należy wykonać po przeprowadzeniu oględzin w czasie postoju 
urządzenia napędowego? 
Przy prowadzeniu oględzin w czasie postoju należy usunąć nieprawidłowości stwierdzone  
w czasie ruchu oraz wykonać odpowiednie czynności konserwacyjne ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na stan: 

a) czystości urządzeń, 
b) układu zasilającego, 
c) urządzeń rozruchowych i regulacyjnych, 
d) urządzeń zabezpieczających, 
e) układów sterowania i sygnalizacji oraz urządzeń pomiarowych, 
f) urządzeń energoelektronicznych, 
g) pierścieni ślizgowych i komutatorów, 
h) szczotek i szczotkotrzymaczy, 
i) połączeń elementów urządzenia. 

Wyniki oględzin przeprowadzonych w czasie postoju urządzeń I i II grupy należy odnotować 
w dokumentacji eksploatacyjnej. 

550. W jakich terminach należy przeprowadzać przeglądy urządzeń napędowych? 
Przeglądy urządzeń napędowych należy przeprowadzać w czasie ich planowego postoju, 

w terminach ustalonych w instrukcji eksploatacji, lecz nie rzadziej niż co 2 lata.  
Terminy te nie dotyczą urządzeń III i IV grupy wbudowanych na stałe w urządzenia technolo-

giczne.  
Przeglądy urządzeń napędowych należy przeprowadzać: 

1) III grupa – w terminach przewidzianych dla przeglądów i remontów urządzeń technolo-
gicznych, lecz nie rzadziej niż co 3 lata; 

2) IV grupa – w terminach przewidzianych dla przeglądów i remontów urządzeń technolo-
gicznych. 
 

551. Jakie czynności powinny obejmować przeglądy urządzeń napędowych? 
Przeglądy urządzeń napędowych powinny obejmować: 

a) oględziny w czasie postoju urządzenia, 
b) próby i pomiary elektryczne, 
c) sprawdzenie styków w łącznikach, 
d) sprawdzenie prawidłowości działania aparatury kontrolno-pomiarowej, 
e) kontrolę prawidłowości nastawień zabezpieczeń i działania urządzeń pomocniczych, 
f) sprawdzenie stanu urządzeń energoelektronicznych, 
g) sprawdzenie stanu łożysk, 
h) czynności konserwacyjne w zakresie zgodnym z dokumentacją fabryczną, 
i) wymianę zużytych części i usunięcie zauważonych uszkodzeń.  

Wyniki przeglądów I, II, III grupy należy odnotować w dokumentacji eksploatacyjnej. 
Dla urządzeń napędowych stanowiących rezerwę magazynową należy w instrukcji eksploatacji 

podać terminy przeprowadzania kontroli warunków składowania i pomiarów rezystancji izolacji 
uzwojeń i urządzeń pomocniczych. 

Remonty urządzeń napędowych należy przeprowadzać na podstawie instrukcji eksploatacji 
w zakresie wynikającym z wyników przeglądu oraz w terminach skoordynowanych z terminami 
remontów urządzeń technologicznych. 

Ocenę stanu technicznego urządzeń napędowych dokonuje się na podstawie przeprowadzonych 
oględzin i przeglądów. Terminy i sposób przeprowadzenia oględzin należy ustalić w instrukcji eks-
ploatacji.  
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4 .  Ś W I A T Ł O  I  O Ś W I E T L E N I E   
4 . 1 .  P o d s t aw ow e  p o j ę c i a  t e c h n i k i  ś w i e t l n e j  

553. Czym zajmuje się optyka i jakie zagadnienia obejmuje technika świetlna? 
Badaniem natury światła, a więc prawami opisującymi jego emisję, rozchodzenie się oraz od-

działywanie z materią, zajmuje się dział fizyki zwany optyką. W optyce falowej rozpatrywane są 
zjawiska optyczne, w których przejawia się falowa natura światła, a więc zjawiska interferencji, 
dyfrakcji, polaryzacji i dyspersji światła. 

Technika świetlna jest dziedziną obejmującą zagadnienia wytwarzania i rozsyłu światła 
w przestrzeni, mierzenia światła i barwy oraz stosowania światła w celu oświetlenia obiektów i ich 
otoczenia. Należy do specyficznych dziedzin, której głównym kryterium jest sposób reagowania 
człowieka na światło i barwę. Wynika stąd konieczność stosowania zasad oświetlania związanych 
z czynnikami decydującymi o jakości widzenia i o pożądanym oddziaływaniu psychologicznym 
światła, a zatem zachodzi potrzeba optymalizacji w doborze pożądanych wartości oświetlenia oraz 
dokładności spełnienia wymagań, obliczeń i pomiarów oświetleniowych. 

554. Co zalicza się do podstawowych działów techniki świetlnej? 
Do podstawowych działów techniki świetlnej zalicza się: 

1. Fotometrię - obejmującą pomiary światła, na podstawie których określa się wartości pod-
stawowych wielkości i wielu wskaźników charakteryzujących źródła światła, oprawy 
oświetleniowe oraz cechy wytworzonego oświetlenia; 

2. Kolorymetrię – określającą, na podstawie pomiarów i obliczeń; barwy światła, cechy źródeł 
światła, a także cechy oświetlenia;  

3. Technikę oświetlenia - wskazującą sposoby stosowania światła w celu oświetlenia. 
W zależności od miejsca stosowania światła oraz od rodzaju światła wyróżnia się:  

- oświetlenie wnętrz światłem naturalnym, 
- oświetlenie wnętrz światłem sztucznym (elektrycznym), 
- oświetlenie dróg i ulic światłem elektrycznym, 
- oświetlenie wynikające ze specyfiki wymagań i rozwiązań oświetlenia, np. oświetlenie 

mieszkań, pomieszczeń medycznych, teatrów, studiów TV itp.; 
4. Źródła światła – charakteryzujące się różnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, technolo-

gicznymi oraz eksploatacyjnymi. Występują w postaci żarówek, świetlówek, źródeł światła 
LED, a także sprzętu pomocniczego i uzupełniającego zapłon i świecenie źródeł; 

5. Oprawy oświetleniowe – wyróżniające się wieloma rodzajami o różnych rozwiązaniach 
konstrukcyjnych i technologicznych, dotyczących rozsyłu światła w powietrzu oraz prak-
tycznego przyłączania do sieci zasilającej. 

555. Czym jest promieniowanie elektromagnetyczne i jakie mogą być źródła promieniowania? 
Promieniowanie elektromagnetyczne jest zjawiskiem wysyłania lub przenoszenia energii za 

pomocą fal elektromagnetycznych lub przez emisję cząstek ze źródła promieniotwórczego. 
Światło jest promieniowaniem widzialnym - promieniowaniem elektromagnetycznym, zdolnym 

do wywoływania u człowieka i zwierząt bezpośrednio wrażeń wzrokowych, z których wynika widze-
nie.  

Źródłem promieniowania (fali elektromagnetycznej) mogą być naturalne zjawiska zachodzące 
w przyrodzie (np. promieniowanie słoneczne) lub zjawiska sztuczne, wymuszone przez człowieka. 

Do źródeł światła sztucznego zalicza się przeważnie źródła elektryczne, natomiast wytwarzane 
przez nie światło jest w zasadzie wielkością nieelektryczną, wyrażaną wielkościami i prawami fo-
tometrycznymi. 
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556. Jaki przedział w widmie fal elektromagnetycznych zawiera promieniowanie optyczne, a jakie 
promieniowanie widzialne? 

Promieniowanie optyczne obejmuje w widmie fal elektromagnetycznych zarówno zakres wi-
dzialny, jak i sąsiednie zakresy niewidzialne: promieniowanie nadfioletowe (UV) i promieniowanie 
podczerwone (IR). 

Promieniowanie widzialne zawiera przedział o długości fal od 380 nm do 780 nm, wywołujące 
w oku człowieka wrażenie zwane światłem. Taki zakres odbiera oko człowieka, ale zwierzęta mogą 
rejestrować promieniowanie o innych długościach (Rys. 179). 

 
Rys. 179. Widmo fal elektromagnetycznych, 

promieniowanie optyczne - promieniowanie widzialne 
 

557. Na czym polega odbiór i rozróżnianie światła przez oko ludzkie? 
Światło w naszym oku odbierają receptory znajdujące się na siatkówce: 125 milionów pręcików, 

i 6,5 miliona czopków. Dzięki czopkom człowiek rozróżnia barwy w jasnym pomieszczeniu oraz 
ostro widzi szczegóły. Czopki zawierają trzy typy barwników o maksimach czułości w obszarach 
błękitu, oranżu i czerwieni. 

W zależności od stopnia podrażnienia każdego z barwników mózg otrzymuje różne serie impul-
sów nerwowych i interpretuje je jako różne kolory. Czopki potrafią również rozróżniać natężenie 
światła, czyli jego intensywność. 

Gdy oświetlenie jest słabe, czopki przestają pracować i wtedy nie rozpoznaje się barw. Zaczynają 
wówczas odbierać pręciki, które pozwalają widzieć jednobarwne przedmioty przy słabym oświe-
tleniu, rejestrując ich natężenie. 
558. Jak oko człowieka reaguje na działanie promieniowania o różnych długościach fali z zakresu 

widzialnego? 
Promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu widzialnego o długości fali od 380 ÷ 780 nm 

wywołuje w oku człowieka wrażenie światła; oko dostrzega i rozróżnia obiekty napromieniowane 
falami tych długości. 

Ponieważ rozkład widmowy mocy promienistej jest w zakresie widmowym zmienny, to odbiór 
intensywności wrażeń wywołanych przez poszczególne długości fal jest też różny. Podobnie, gdy 
człowiek ocenia wrażenia wywołane przez poszczególne długości fali, tak zwanego promieniowa-
nia równo energetycznego ∅ (λ) = const. – wtedy również byłyby one odbierane z różną intensyw-
nością. Jest to cecha charakterystyczna narządu wzroku, który z różną wrażliwością reaguje na 
działanie promieniowania o różnych długościach fali z zakresu widzialnego, a zatem skuteczność 
wywoływania wrażeń świetlnych przez promieniowanie nie jest stała. 
559. Jak można wyrazić względną skuteczność światła promieniowania monochromatycznego? 

Względną skuteczność światła promieniowania monochromatycznego  (dla długości fali ) 
można wyrazić jako to stosunek mocy promienistej ∅  ( ) na długości fali  do mocy pro-
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mienistej ∅  ( ) na długości fali , które w określonych warunkach fotometrycznych wywołują 
wrażenia świetlne o tej samej intensywności. 

=
∅ ( )

∅ ( )  

Względna skuteczność świetlna promieniowania zależy od stanu adaptacji wzroku.  
Inną skutecznością będzie oddziaływać na obserwatora promieniowanie o danej długości fali 

w jasnym otoczeniu - a inną w ciemności. 
Krzywą odpowiadającą adaptacji do warunków jasności  nazywa się krzywą fotopową, 

a krzywą odpowiadającą adaptacji do warunków ciemności  - czułością skotopową. 
Na rysunku 180. przedstawiono przebiegi obu względnych skuteczności świetlnych promienio-

wania monochromatycznego (  i ). 

 
Rys.180. Krzywe względnej skuteczności świetlnej  

promieniowania monochromatycznego 
(czułości widmowej oka) przy widzeniu fotopowym ( ) i przy widzeniu skotopowym ( ). 

 
560. Co określa się pod pojęciem „źródła światła”? 

Naturalnymi źródłami światła są ciała ogrzane do temperatury ponad 700 C. Na skutek ruchów 
cieplnych następuje wtedy wzbudzenie elektronów wewnątrz substancji i, przy powrocie do niż-
szych stanów energetycznych, następuje emisja światła. 

Pod pojęciem „elektryczne źródła światła” określa się urządzenia przetwarzające energię elek-
tryczną w światło. Ze względu na sposób przemiany energii elektrycznej w promieniowanie elek-
tromagnetyczne o częstotliwości zawartej w zakresie widzialnym widma, rozróżnia się elektryczne 
źródła światła: temperaturowe, wyładowcze, temperaturowo-wyładowcze i  inne, specjalnego 
przeznaczenia (np. lampy „laserowe”). 

561. Czym jest energia promienista, gęstość widmowa energii i moc promienista? 
Promieniowanie elektromagnetyczne o określonym zakresie promieniowania dla każdej długo-

ści fali promieniowania niesie ze sobą pewną energię, związaną z pewną mocą źródła promienio-
wania. 

Energia promienista, , (J) – jest to energia wytwarzana, przenoszona i odbierana w postaci 
promieniowania.  

Ilość energii promienistej – to ilość energii, która może być w tym samym czasie wysyłana 
w różnych kierunkach przestrzeni przez źródło promieniowania elektromagnetycznego, w różnej 
ilości. 

Energia promienista wytwarzana, przenoszona i odbierana w postaci promieniowania - określa 
sumaryczną energię wysłaną na wszystkich długościach fali, na których dane źródło promieniuje. 

Gęstość widmowa energii , (J/nm) (monochromatyczna gęstość energii promienistej) - okre-
śla ilość energii wypromieniowanej przez dane źródło na długości fali ( ). 

=
d
dλ  
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Moc promienista ( ) albo strumień energetyczny ∅  (W) - jest mocą wysyłaną, przenoszoną lub 
odbieraną przez promieniowanie. Moc promienistą można obliczyć jako sumę gęstości widmowych 
mocy  ∅  ( ) tworzących rozkład widmowy promieniowania. 

= = ∅ ( )dλ[W] 

przy czym: ∅  ( ) oznacza rozkład widmowy gęstości mocy promienistej. 
Moc promienistą można również przedstawić jako związek energii promienistej i czasu, czyli: 

= ∅ =
d
dt [W] 

Moc promienista jest przez źródło wypromieniowana, a moc źródła światła jest mocą przez to 
źródło pobierana.  

Sprawność źródła promieniowania - można wyrazić jako iloraz mocy wypromieniowanej przez 
źródło i mocy pobranej przez to źródło. 

=
∅

 

Gęstość widmowa mocy promienistej, w W/nm - jest ilorazem nieskończenie małej części mocy 
promienistej (d ) przypadającej na nieskończenie mały przedział ( ) widma, zawierający daną 
długość fali ( ), przez szerokość tego przedziału. 

=
d
dλ  

Wielkością fotometryczną jest gęstość widmowa (monochromatyczna) strumienia świetlnego 
[lm/m]. 

562. Co charakteryzuje natężenie promieniowania i jak je można wyznaczyć? 
Natężenie promieniowania w określonym kierunku  [W/sr] jest wielkością, która charaktery-

zuje gęstość kątową strumienia energetycznego w określonym kierunku przestrzeni. 
Natężenie promieniowania można wyznaczyć z ilorazu mocy promienistej wysyłanej przez dane 

źródło w elementarnym kącie bryłowym, obejmującym dany kierunek, do wartości tego kąta, czyli 
gęstości przestrzennej mocy promienistej. 

=
d
dω 

      gdzie  oznacza elementarny kat bryłowy oznaczający kierunek, dla którego wyznacza się 
promieniowanie. Wielkością fotometryczną wektorową jest „Światłość” (Tablica 20). 

Natężenie napromienienia odbiornika w danym punkcie  [W/m2] lub egzytancja promienista 
źródła w określonym kierunku - jest ilorazem mocy promienistej (emitowanej ze źródła lub pada-
jącej na odbiornik), przypadającej na elementarną powierzchnię otaczającą dany punkt, przez pole 
tej powierzchni. 

=
d
d  

Wielkością fotometryczną wektorową jest „Natężenie oświetlenia” (Tablica 20). 

563. Jakie relacje zachodzą między wielkościami fizycznymi i fotometrycznymi? 
Relacje jakie zachodzą zachodzące między wielkościami fizycznymi i fotometryczny przedsta-
wia tablica 21. 
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Tablica 20. Relacje między wielkościami fizycznymi a wielkościami fotometrycznymi 

Wielkość fizyczna Wielkość fotometryczna 

Energia promienista Qe J Ilość światła Q lm∙  

Moc promienista =
d
d  W Strumień świetlny ∅ lm 

Gęstość widmowa 
mocy promienistej =

d
d  

W
nm 

Gęstość widmowa  
(monochromatyczna) 
strumienia świetlnego 

 lm
nm 

Natężenie  
promieniowania =

d
d  

W
m  Światłość*) =

d∅
dω 

lm
= cd 

Natężenie oświetle-
nia (odbiornika  
promieniowania) 

=
d
d  

W
m  Natężenie oświetle-

nia*) =
d∅
d  

lm
m = lx 

Egzytancja  
promienista =

d
d  

W
 Egzytancja świetlna =

d∅
d  

lm
m  

Gęstość widmowa  
egzytancji  
promienistej 

=
d
d =

d
d d  

W
m m  

  

 
Gęstość  
powierzchniowa  
natężenia  
promieniowania 

=
d

dω d  cosα
 

W
m m

 Luminancja =
d cosα

 
cd
m

= nt 

Napromienienie =
d
d

= d  Naświetle-
nie**) =

d
d

= d  lx ∙  
  *) wielkość fotometryczna wektorowa 
**) stosowane w fotografii 

 

4 . 2  P a r a m e t r y  ź r ó d e ł  ś w i a t ł a  

564. Co zalicza się do podstawowych wielkości charakteryzujących źródła światła?  
Do podstawowych wielkości charakteryzujących źródła światła zalicza się: 
1) Strumień świetlny (∅) - jest mocą promieniowania widzialnego emitowanego przez źródło 

światła, ocenioną według zdolności wywoływania wrażeń wzrokowych o czułości widmo-
wej określonej krzywą .  

∅ =  d  

przy czym: 
 - fotometryczny równoważnik promieniowania (683 lm/W); 

 - względna skuteczność świetlna promieniowania monochromatycznego; 
 -  gęstość widmowa mocy promienistej.  

Jednostką strumienia świetlnego jest lumen (1 lm), [lm] = [cd ∙ sr]. 
2) Światłość ( , w cd) - jest ilorazem elementarnego strumienia świetlnego ( ∅) wypromie-

niowanego przez źródło w danym kierunku, w stożku o nieskończenie małym kącie rozwar-
cia obejmującego ten kierunek oraz kąta bryłowego ( ) tego stożka.  
Światłość ( ) jest przestrzenną gęstością kątową strumienia świetlnego. Ponieważ światłość 
jest wielkością wektorową, to ten sam punkt świecącej powierzchni może mieć różną świa-
tłość w różnych kierunkach. 
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=
d∅
d  

przy czym ω jest to kąt bryłowy (sr – steradian), który na powierzchni kuli o promieniu (r), 
zakreślanej z wierzchołka tego kąta, ogranicza pole = .  
Jednostką światłości jest kandela (1 cd) czyli lumen na steradian (lm/sr). Steradian (sr) jest 
jednostką kąta bryłowego. 

 
Rys. 181. Graficzne przedstawienie światłości 

3) Bryła fotometryczna światłości (inaczej powierzchnia rozsyłu światłości) - oznacza 
miejsce geometryczne końców wektorów światłości wychodzących ze wspólnego 
bieguna, z optycznego źródła światła (Rys. 181). Za pomocą bryły fotometrycznej 
światłości można opisać dowolnie złożony rozsył światłości oprawy oświetleniowej. 

4) Skuteczność świetlna promieniowania ( ) − jest to stosunek strumienia świetlnego 
∅ do odpowiadającego mu strumienia świetlnego ∅  (mocy promienistej), a zatem 
jest to parametr, który informuje o sprawności przetwarzania mocy promieniowa-
nia na strumień świetlny. Skutecznością świetlną źródła światła, np. oprawy oświe-
tleniowej  nazywa się iloraz całkowitego strumienia świetlnego, wysyłanego przez 
oprawę oświetleniową, do całkowitej mocy pobieranej przez tę oprawę (dla źródeł 
wyładowczych - moc pobierana przez źródło i osprzęt elektryczny), czyli  

= ∅/  (lm/W). 

565. Co odzwierciedla krzywa rozsyłu światłości? 
Krzywa rozsyłu światłości odzwierciedla rozkład światłości oprawy przedstawiony dla charak-

terystycznej płaszczyzny lub płaszczyzn przekroju danej oprawy, którymi są płaszczyzny przecho-
dzące przez wzdłużny (C90) i poprzeczny (C0) przekrój osiowy oprawy - dla opraw wydłużonych 
lub jedna krzywa dla opraw obrotowo symetrycznych. 

Na rysunku 182 przedstawiono położenie charakterystyczne płaszczyzn fotometrowania opraw 
oświetleniowych oraz zakres kąta ochrony ( ). Kąt ochrony jest to kąt płaski wyznaczony 
w pionowej płaszczyźnie przechodzącej przez środek świetlny oprawy, określający strefę, w której 
przedziałach oko obserwatora jest chronione przed bezpośrednim promieniowaniem źródła świa-
tła.  
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Rys. 182. Położenie charakterystyczne płaszczyzn fotometrowania 

opraw oświetleniowych oraz zakres kąta ochrony 
(Źródło: Opracowania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy). 

566. W jaki sposób źródła światła rozsyłają strumień świetlny? 
Źródła światła rozsyłają strumień świetlny w poszczególnych kierunkach w różny sposób, co 

wynika z budowy źródła lub kształtu oprawy. W katalogach lamp i opraw przestrzenny rozsył świa-
tła jest przedstawiany w formie tzw. krzywych rozsyłu światłości, będących przekrojami bryły fo-
tometrycznej strumienia świetlnego wysyłanego przez daną lampę.  

Rozsył światłości żarówek jest symetryczny we wszystkich płaszczyznach. Na rysunku 183 
przedstawiono krzywą światłości żarówki ( ) w funkcji kąta ( ). 
      Krzywe rozsyłu światłości mogą być też przedstawiane we współrzędnych prostokątnych, 
np. dla opraw o ukierunkowanym strumieniu światła. 

 
Rys. 183. Krzywa rozsyłu światłości żarówek 

(Źródło: Opracowania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy). 
Na rysunku 184 przedstawiono krzywe rozsyłu światłości dla konwencjonalnej świetlówki li-

niowej w płaszczyznach wzajemnie prostopadłych β = 0o oraz β = 90o. 
 

kandele 
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Rys. 184. Krzywa rozsyłu światłości oprawy świetlówkowej 

(Źródło: Opracowania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy). 
Producenci opraw podają krzywe światłości w formie wykreślnej w przeliczeniu na znamiono-

wy strumień świetlny ∅  = 1 000 lm źródła światła lub w formie tabelarycznej. 

567. Jak wyznacza się luminancję danego punktu powierzchni w określonym kierunku? 
Luminancja ( ) danego punktu (P) powierzchni, w określonym kierunku, wyznacza się jako ilo-

raz światłości ( ) elementarnego pola powierzchni w tym kierunku do pola powierzchni pozornej 
tego elementu (d ) − rysunek 185, przy czym: 

=
d

d cos =
d ∅

d d cos  

Jednostką luminancji jest (cd/m2) lub nit (nt).  

 
Rys. 185. Ilustracja pojęcia luminancji obserwowanej powierzchni 

 
Wartość luminancji określonego pola powierzchni zależy od kierunku obserwacji, natężenia 

oświetlenia na obserwowanym obiekcie, właściwości odbiciowych powierzchni obiektu (barwa, 
stopień chropowatości) oraz od jego pola pozornej powierzchni świecącej.  

568. Czym jest pozorna powierzchnia świecąca i kontrast luminancji?  
Pozorna powierzchnia świecąca jest to wielkość postrzeganej przez obserwatora powierzchni 

płaszczyzny świecącej, uzależniona od kierunku jej obserwacji. Luminancja ( ) jest fizyczną miarą 
jaskrawości postrzeganych obiektów. 

Pozorna powierzchnia świecąca jest to zarówno płaszczyzna świecąca w sposób bezpośredni - 
oprawa oświetleniowa, jak i płaszczyzna świecąca w sposób pośredni, np. ściana, przez odbicie 
światła. Wówczas, gdy kąt pomiędzy prostopadłą do powierzchni świecącej, a kierunkiem obserwa-
cji wynosi 0°, pole pozornej powierzchni świecącej równe jest polu powierzchni świecącej. W miarę 
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wzrostu kąta pole pozornej powierzchni świecącej zmniejsza się zgodnie z cosinusem tego kąta, aż 
do kąta 90°, kiedy wynosi zero. 

Kontrast luminancji ( ) - oznacza subiektywne oszacowanie różnicy luminancji przedmiotu 
zadania wzrokowego ( ) oraz luminancji pola widzenia ( ), oglądanych równocześnie lub kolej-
no. W znaczeniu obiektywnym kontrast oświetlenia jest najczęściej określany wzorem: 

=  

gdzie:   >  

569. Co charakteryzuje natężenie oświetlenia w danym punkcie powierzchni? 
Natężenie oświetlenia ( ) w danym punkcie powierzchni jest to iloraz strumienia świetlnego d∅, 

padającego na pole powierzchni (d ), stanowiącą otoczenie danego punktu ( ), do wartości tego pola.  
Natężenie oświetlenia charakteryzuje gęstość powierzchniową strumienia świetlnego padające-

go na oświetlaną płaszczyznę wyznacza się ze wzoru: 

=
d∅
d  

Jednostką natężenia oświetlenia jest luks (lx), przy czym lx = Im/m2 (Rys. 186). 

 
Rys. 186. Graficzne przedstawienie jednostki natężenia oświetlenia 

4 . 3 .  W y m a g a n i a  o ś w i e t l e n i o w e  

570. Jak definiuje się otoczenie świetlne we wnętrzu?  
Otoczenie świetlne definiuje się jako środowisko utworzone we wnętrzu przez światło, barwę, 

w powiązaniu z kształtem wnętrza i jego wyposażeniem.  
Może ono oddziaływać w różny sposób na człowieka w zależności od jego właściwości osobni-

czych i istniejących sytuacji emocjonalnych oraz sposobów reagowania na bodźce świetlne. 
Może także ułatwić koncentrację, wpływać na wykonywanie trudnej pracy, a także sprzyjać od-

prężeniu i odpoczynkowi. 
Dla dobrej praktyki oświetlenia istotne jest, aby obok wymaganych poziomów oświetlenia, speł-

nione były dodatkowe potrzeby jakościowe i ilościowe. 

571. Z jakich potrzeb człowieka wynikają wymagania oświetleniowe?  
Wymagania oświetleniowe wynikają z trzech podstawowych potrzeb człowieka: 

1) Wygody widzenia, która jest pożądanym stanem procesu widzenia i występuje wtedy, gdy 
zdolność rozróżniania szczegółów jest pełna, gdy spostrzeganie jest sprawne, pozbawione ry-
zyka i nie prowadzi do odczucia niewygody i nadmiernego zmęczenia. Dobre samopoczucie 
pracowników w pośredni sposób wpływa także na większą wydajność pracy i wyższą jakość 
pracy. Świadczy to również o wytworzeniu dobrego oświetlenia; 

2) Wydolności wzrokowej ,  którą określa się na podstawie oceny dokładności i szybkości wyko-
nywania różnych czynności, przy uwzględnieniu stopnia zmęczenia. Pracownicy są w stanie 
wykonywać swoje zadania wzrokowe, nawet w trudnych warunkach i w dłuż-szych okresach; 

3) Względów bezpieczeństwa. 
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572. Co zalicza się do podstawowych parametrów otoczenia świetlnego?  
Do podstawowych parametrów otoczenia świetlnego, uwzględniających zarówno światło 

sztuczne, jaki i światło dzienne, zalicza się: 
- rozkład luminancji w otoczeniu, 
- natężenie oświetlenia na polu pracy i w jego otoczeniu, 
- kierunkowość światła, oświetlenia w przestrzeni wnętrza, 
- zmienność światła (poziomy i barwa światła), 
- olśnienie (przeszkadzające, przykre i odbiciowe), 
- oddawania barw i barwy postrzeganej, 
- migotania światła i efekty stroboskopowe. 

573. Jaka powinna być właściwie zrównoważona luminancja adaptacyjna w polu widzenia?  
Kryteria oceny rozkładu luminancji we wnętrzu zależą od przeznaczenia danego pomieszczenia 

i rodzaju wykonywanej pracy. Zgodnie z wymaganiami PN-EN 12464-1:2012 luminancję po-
wierzchni można określić za pomocą jej współczynnika odbicia i natężenia oświetlenia na tej po-
wierzchni.  

Rozkład luminancji w polu widzenia wpływa na poziom adaptacji oczu, wpływając na widzial-
ność zadania.  

Wymaga się, aby właściwie zrównoważona luminancja adaptacyjna w polu widzenia była nie-
zbędna dla poprawy: 

- ostrości widzenia, 
- czułości kontrastowej w rozróżnianiu małych różnic luminancji,  
- sprawności funkcji ocznych (np. akomodacja, konwergencja, zwężenie źrenicy, ruchy oka). 

Ze względu na wygodę widzenia zaleca się unikać we wnętrzach: 
- wysokich luminancji, które mogą być przyczyną wzrostu olśnienia, 
- wysokich kontrastów luminancji, które mogą powodować zmęczenie oczu, 
- niskich luminancji i niskich kontrastów luminancji, przy których tworzy się  
  monotonne środowisko pracy. 

574. Co należy uwzględnić dla zapewnienia dobrze zrównoważonego rozkładu luminancji we wnę-
trzach i w jakich granicach powinny zawierać się współczynniki odbicia światła? 

Dla zapewnienia dobrze zrównoważonego rozkładu luminancji we wnętrzach należy uwzględnić 
luminancje wszystkich powierzchni, określone przez odpowiednie współczynniki odbicia i natężenie 
oświetlenia. 

Podniesienie poziomu adaptacji oraz komfort osób w budynkach zapewnią jasne powierzchnie 
ścian i sufitu.  

Dla pomieszczeń roboczych wymaga się możliwie równomiernej luminancji otoczenia. Należy 
dążyć do tego, aby luminancja bezpośredniego otoczenia przedmiotu pracy wzrokowej była mniej-
sza od luminancji samego przedmiotu.  

W projekcie oświetlenia należy rozważać i wybierać odpowiednie współczynniki odbicia 
i wartości natężeń oświetlenia dla powierzchni wnętrza. 

Zaleca się, aby współczynniki odbicia światła od głównych powierzchni rozpraszających we 
wnętrzu zawierały się w granicach: 

- sufit: od 0,7 do 0,9,  
- ściany: od 0,5 do 0,8, 
- podłoga: od 0,2 do 0,4. 

Dla takich przedmiotów jak meble, maszyny itp., współczynniki odbicia światła powinny zawie-
rać się w zakresie od 0,2 do 0,7. 

575. Jakie zaleca się wartości natężenia oświetlenia we wnętrzach? 
Zgodnie z PN- EN 12464-1:2012 zaleca się, aby średnie wartości natężenia oświetlenia we 

wszystkich zamkniętych miejscach na głównych powierzchniach we wnętrzach, były następujące:  
 ś  > 50 lx z  ≥ 0,10 na ścianach, 
 ś  > 30 lx z  ≥ 0,10 na suficie,  
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gdzie:  – równomierność oświetlenia elektrycznego;  
  ś  – średnia wartość natężenia oświetlenia. 

W miejscach, w których nie będzie praktycznie możliwe osiągnięcie wymaganych poziomów 
oświetlenia, mogą być akceptowane obniżone poziomy zalecanych wartości. 

Natomiast w niektórych zamkniętych miejscach, takich jak pomieszczenia biurowe, szkolne, 
opieki zdrowotnej oraz korytarze, schody itp., średnia wartość natężenia oświetlenia powinny wy-
nosić: 
           ś  > 75 lx z  ≥ 0,10 na ścianach, 

 ś  > 50 lx z δ ≥ 0,10 na suficie. 
Poziom natężenia oświetlenia i jego rozkład w polu zadania wzrokowego i jego otoczeniu mają 

duży wpływ na to, jak szybko, bezpiecznie i wygodnie człowiek dostrzeże i wykona zadanie wzro-
kowe. Określenie właściwego poziomu natężenia oświetlenia we wnętrzu lub na stanowisku pracy 
jest jednym z podstawowych problemów techniki świetlnej. 

Według PN-HD 12464-1:2012 oraz zgodnie z PN-EN 12665:2011, dla zapewnienia postrzegal-
nych różnic natężenia oświetlenia w normalnych warunkach oświetleniowych przyjęto następujące 
zalecane stopniowanie natężenia oświetlenia (w lx): 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 500; 750; 
1000; 1500; 2000; 3000; 5000. 

576. Od czego zależy poziom natężenia oświetlenia w polu zadania, potrzebny do wykonania okre-
ślonej pracy? 

Poziom natężenia oświetlenia w polu zadania, potrzebny do wykonywania określonej pracy 
wzrokowej, zależy od: 

1) stopnia trudności pracy wzrokowej, określanego przez: 
- współczynnik odbicia poziomu pracy oraz   
- wielkość kontrastu jaskrawości szczegółu przedmiotu z jego tłem; 

2) wielkości pozornej szczegółu pracy wzrokowej. 

577. Jakie powinny być średnie natężenie oświetlenia dla każdego zadania wzrokowego odnoszące 
się do normalnych warunków widzenia? 

Średnie wartości natężenia oświetlenia ( ś )  dla  każdego  zadania  wzrokowego  nie  powinny  być 
mniejsze, niż wartości podane w normie EN 12464-1:2012, niezależnie od stanu instalacji oświetlenio-
wej. odnoszące się do normalnych warunków widzenia, z uwzględnieniem następujących czynni-
ków: 

- psychofizjologicznych, takich jak wygoda widzenia i dobre samopoczucie, 
- wymagań dla zadań wzrokowych, 
- ergonomii widzenia, 
- doświadczeń praktycznych, 
- wpływu na bezpieczeństwo. 

578. W jakich przypadkach dopuszcza się zwiększenie, a w jakich zmniejszenie, wymaganego natę-
żenia oświetlenia eksploatacyjnego? 

Dopuszcza się zwiększenie natężenie oświetlenia, co najmniej o jeden stopień w skali natężeń 
oświetlenia,  jeśli warunki widzenia różnią się od normalnie zakładanych.  
      Wymagane natężenie oświetlenia eksploatacyjne można zwiększyć w przypadkach, gdy: 

- wykonywana praca wzrokowa jest trudna, 
- naprawianie popełnionych błędów jest nieopłacalne, 
- wymagana jest duża dokładność lub wysoka wydajność pracy, 
- zdolność wzrokowa pracownika jest poniżej normalnej, 
- przedmiotem pracy są małe wymiary lub mały kontrast, 
- czas wykonywania zadań jest niezwykle długi. 

Wymagane natężenie oświetlenia eksploatacyjne może być zmniejszone, gdy: 
- przedmiotem pracy są wyjątkowo duże wymiary lub wysoki kontrast, 
- czas wykonywania zadań jest niezwykle krótki. 
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    Jeżeli wymiar lub położenie obszaru stanowisk pracy są nieznane:  
      - to cały obszar jest traktowany jako pole zadania lub  
      - to cały obszar jest równomiernie oświetlony (δ ≥ 0,40 ) do poziomu natężenia oświetlenia  
        określonego na etapie projektowania 

 
Dla osób niepełnosprawnych wzrokowo mogą być niezbędne specjalne wymagania dotyczące 

natężeń oświetlenia i kontrastów. 

579. Jaki powinien być poziom natężenia oświetlenia w polu bezpośredniego otoczenia? 
Nowym pojęciem wprowadzonym w normie EN 12464-1:2012 jest natężenie oświetlenia w polu 

bezpośredniego otoczenia. Powinno ono zależeć od natężenia oświetlenia w polu zadania i zapew-
niać równomierny rozkład luminancji w polu widzenia. 

Zgodnie z normą EN 12464-1:2012 zalecane są następujące minimalne wymiary pola bezpo-
średniego otoczenia i obszaru tła w relacji do obszaru zadania (Rys. 187): 

a) Pole bezpośredniego otoczenia - pas o szerokości co najmniej 0,5 m wokół pola zadania, 
w obrębie pola widzenia;  

b) Obszar tła – jest pasmem o szerokości co najmniej 3 m, sąsiadujący z polem bezpośredniego 
otoczenia, w obrębie granic przestrzeni.  

 
Rys. 187. Minimalne wymiary pola bezpośredniego otoczenia i obszaru tła 

w relacji do pola zadania 
Oznaczenia. 1. Pole zadania, 2. Pole bezpośredniego otoczenia pola pracy, 3. Obszar tła. 

 
Natężenie oświetlenia w polu bezpośredniego otoczenia może być niższe niż natężenie oświe-

tlenia w polu zadania, jednak nie może być niższe niż wartości podane w tablicy 21. 
 

Tablica 21. Powiązania natężeń oświetlenia na obszarze zadania 
i natężenia oświetlenia w obszarze bezpośredniego otoczenia 

 Natężenie oświetlenia 
na obszarze zadania ( ) 

lx 

Natężenie oświetlenia na obszarze 
bezpośredniego otoczenia 

lx 

 

 ≥ 750 
500 
300 
200 
150 
100 
≤ 50 

500 
300 
200 
150 

 

 
 

 

 

 

 

 - natężenie oświetlenia na obszarze zadania lub bezpośredniego otoczenia zaprojektowane  

             do konkretnego celu lub zadaniana  
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580. Jaka jest wymagana równomierność natężenia oświetlenia we wnętrzach? 
Równomierność natężenia oświetlenia ( ) na płaszczyźnie roboczej, na której praca wykony-

wana jest ciągle, powinna wynosić co najmniej 0,65. 
Równomierność natężenia oświetlenia pochodzącego od oświetlenia sztucznego lub od światła 

dachowego powinna wynosić: 
- w polu bezpośredniego otoczenia ≥ 0,40, 
- w obszarze tła  ≥ 0,10, 
Dodatkowe korzyści z oświetlenia dziennego mogą wynikać z tego, że światło dzienne może sta-

nowić całkowite oświetlenie dla zadań wzrokowych lub może dostarczać część tego oświetlenia i 
dlatego jest źródłem potencjalnych oszczędności energii.  

Dodatkowo, z upływem czasu, światło to zmienia swój poziom, kierunek i skład widmowy oraz 
zapewnia zmienne modelowanie i luminancyjne struktury, które są postrzegane jako korzystne dla 
ludzi we wnętrzowych środowiskach pracy. Okna są silnie preferowane w miejscach pracy ze 
względu na dostarczane światło dzienne i wzrokowy kontakt ze środowiskiem zewnętrznym. Jed-
nak ważne jest upewnienie się, że okna nie powodują wzrokowego ani termicznego dyskomfortu, 
ani utraty prywatności. 

581. Czym w procesie widzenia jest olśnienie?  
Olśnienie jest to pewien stan w procesie widzenia, przy którym występuje odczucie niewygody 

lub zmniejszenie zdolności rozpoznawania przedmiotów w polu widzenia - w wyniku nadmiernego 
poziomu luminancji w polu widzenia lub niewłaściwego rozkładu luminancji w czasie lub w prze-
strzeni. Olśnienie powinno być ograniczone, aby unikać błędów, zmęczenia i wypadków. 

Ze względu na skutki olśnienie może być doznawane jako olśnienie przykre lub jako olśnienie 
przeszkadzające. Na stanowiskach pracy we wnętrzach olśnienie przeszkadzające nie jest zazwyczaj 
problemem, jeżeli olśnienie przykre jest ograniczone.  

Ze względu na warunki powstawania wyróżnia się: 
- olśnienie bezpośrednie - występuje wtedy, gdy jaskrawy obiekt położony jest w tym samym lub 

prawie tym samym kierunku co obiekt obserwacji, 
- olśnienie pośrednie - zachodzi wtedy, gdy jaskrawy obiekt występuje w polu widzenia, ale 

w pewnej odległości kątowej od kierunku obserwacji. 
Olśnienie spowodowane odbiciami od lustrzanych powierzchni, zazwyczaj określane jest jako  

olśnienie dekontrastujące lub olśnienie odbiciowe.  
Przykład olśnienia bezpośredniego i odbiciowego przedstawia rysunek 188. 

 
Rys. 188. Przykład olśnienia odbiciowego i bezpośredniego na stanowisku pracy 

582. Od czego zależy olśnienie przykre w polu widzenia? 
Olśnienie przykre w polu widzenia zależy przede wszystkim od: luminancji poszczególnych źró-

deł olśniewających, luminancji tła, na którym znajdują się źródła, wielkości kątowych tych źródeł, 
ich położenia względem obserwatora oraz ich liczby w polu widzenia. 

Spowodowane jest ono zbyt dużym kontrastem między sąsiadującymi obszarami na siatkówce 
w sytuacji, gdy w polu widzenia wystąpi obiekt o skrajnie dużej luminancji.  
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Wywołuje uczucie przykrości, niewygody, rozdrażnienia oraz wpływa na brak koncentracji bez 
zmniejszenia zdolności widzenia. Natychmiast po usunięciu przyczyny olśnienia niewygoda ustępuje.  

Na stanowiskach pracy, znajdujących się we wnętrzach, najczęstszą przyczyną powstania 
olśnienia są jaskrawe elementy opraw oświetleniowych lub okna.  

Zgodnie z normą EN 12464-1:2012 ocena olśnienia przykrego, spowodowanego bezpośrednio 
oprawami instalacji oświetleniowej we wnętrzu, może być wykonana z zastosowaniem tablicowej 
metody tabelarycznej CIE ujednoliconej oceny ciśnienia (UGR), na podstawie wzoru: 

 

UGR = 8 log
0,25

 

w którym: 
 - luminancja tła, obliczona jako / , gdzie  jest pionowym pośrednim natężeniem 

oświetlenia przy oku obserwatora, w cd/m2; 
  - luminancja świecących części każdej oprawy w kierunku oka obserwatora, w cd/m2; 
  - kąt bryłowy świecących części każdej oprawy przy oku obserwatora, w steradianach; 

  - wskaźnik położenia Gutha dla każdej indywidualnej oprawy, który zależy od przesunię-
cia względem linii wzroku. 

Oszacowanie wskaźnika UGR dokonywane jest na etapie wykonywania projektu oświetlenia, 
a wszystkie założenia, przyjęte przy jego oszacowywaniu, powinny być uzgodnione w dokumentacji 
projektowej.  

Wartości zalecane UGR tworzą następujący ciąg wartości, których stopnie wskazują na zauwa-
żalne zmiany w olśnieniu: 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28. 

583. Od czego zależy olśnienie przeszkadzające w polu widzenia?  
Olśnienie przeszkadzające w polu widzenia zależy głównie od natężenia oświetlenia 

w płaszczyźnie oka obserwatora. Zmniejsza zdolność widzenia na bardzo krótki, ale zauważalny 
czas i bez wywoływania uczucia przykrości. 

Nadmierna ilość światła docierająca do oka ulega rozproszeniu w ośrodkach optycznych oka, co 
powoduje nakładanie się luminancji zamglenia na prawidłowo zogniskowany obraz przedmiotu 
obserwowanego. Olśnienie przeszkadzające powodują źródła lub oprawy oświetleniowe, które 
w płaszczyźnie oka wywołują duże natężenie oświetlenia. 

Olśnienie oślepiające jest olśnieniem tak silnym, że przez pewien zauważalny czas żaden przed-
miot nie może być dostrzeżony. Jest to skrajny przypadek olśnienia przeszkadzającego. 

584. Na czym polega ochrona przed olśnieniem? 
Jaskrawe źródła światła mogą wywoływać olśnienie i pogarszać widzenie obiektów. Ochrona 

przed olśnieniem polega na odpowiednim osłanianiu lamp i świateł dachowych lub przez odpo-
wiednie osłanianie jasnego światła dziennego, które wpada przez okno.  

W praktyce, w celu uniknięcia olśnienia pochodzącego od źródeł światła oraz opraw oświetle-
niowych, należy stosować odpowiednie elementy konstrukcyjne opraw osłaniające źródła światła 
lub przesłaniać okna żaluzjami. 

585. Jakie powinny być minimalne kąty ochrony przy określonych luminancjach lamp? 
Zgodnie z PN-EN 12464-1:2012 minimalne kąty ochrony ( ) przy określonych luminancjach 

lamp oświetleniowych powinny wynosić:  
- w przypadku zastosowania źródeł światła o wartości luminancji zawartej w przedziale od 20 

do < 50 kcd/m2, to minimalny kąt ochrony = 15 ,,  
- w przypadku zastosowania źródeł światła o wartości luminancji zawartej w przedziale od 50 

do < 500 kcd/m , to minimalny kąt ochrony = 20 , 
- w przypadku zastosowania źródeł światła o wartości luminancji ≥ 500 kcd/m , to minimalny 

kąt ochrony = 30 . 
Podane wartości minimalnych kątów ochrony nie należy stosować do opraw oświetlenia po-

średniego ani do opraw ze składową bezpośrednią, usytuowanych poniżej normalnego poziomu 
oczu. 
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586. Czym spowodowane jest występujące w polu zadania olśnienie dekontrastujące i olśnienie 
odbiciowe? 

Występujące w polu zadania olśnienie dekontrastujące i olśnienie odbiciowe spowodowane jest 
nadmiernie jaskrawym odbiciem światła mogącym zmieniać widzialność zadania, zazwyczaj nieko-
rzystnie.  

Olśnienia dekontrastujące i odbiciowe mogą być eliminowane lub zmniejszane za pomocą na-
stępujących środków: 

- aranżację stanowisk pracy z uwzględnieniem odpowiedniego rozmieszczenia opraw oświe-
tleniowych, okien i świateł dachowych, 

- rodzaju pokrycia powierzchni (powierzchnie matowe), 
- ograniczenia luminancji opraw oświetleniowych, okien i świateł dachowych, 
- stosowania jasnych sufitów i jasnych ścian. 

587. Dlaczego zaleca się, aby dodatkowo do oświetlenia pola zadania, oświetlać obszar przestrzeni 
zajmowanej przez ludzi? 

Zgodnie z PN-EN 12464-1:2012 zaleca się, aby dodatkowo do oświetlenia pola zadania oświetlać 
również obszar przestrzeni zajmowanej przez ludzi. Oświetlenie to należy uznać za potrzebne, aby 
ukazać obiekty i fakturę oraz poprawić wygląd osób w przestrzeni.  

Wymagane warunki oświetleniowe opisują takie określenia jak: 
- średnie cylindryczne natężenie oświetlenia, 
- modelowanie, 
- oświetlenie kierunkowe. 

Wymagania dotyczące zapewnienia średniego cylindrycznego natężenie oświetlenia ( ś ) 
w przestrzeni działalności i wnętrza wskazują na potrzebę oświetlenia obszaru, w którym pracują 
lub poruszają się ludzie, dla zapewnienia dobrej wzrokowej komunikacji i rozpoznawania obiektów 
w przestrzeni,  

588. Jakie powinno być średnie cylindryczne natężenie oświetlenia na obszarze działalności? 
Średnie cylindryczne natężenie oświetlenia eksploatacyjne (średnie w pionowej płaszczyźnie 

natężenia oświetlenia)) na obszarach działalności i wnętrza nie powinno być mniejsze niż: 50 lx 
przy zachowaniu równomierności oświetlenia  ≥ 0,10, na płaszczyźnie poziomej i przy określo-
nej wysokości od podłogi, na przykład 1,2 m dla osób siedzących i 1,6 m dla osób stojących. 

Ponadto zaleca się, aby w obszarach, gdzie wymagana jest dobra komunikacja wzrokowa, ś  nie 
było mniejsze niż 150 lx przy  ≥ 0,10. 

589. Jak należy rozpatrywać modelowanie oświetlenia we wnętrzach? 
Modelowanie oświetlenia należy rozpatrywać jako stan równowagi między oświetleniem rozpro-

szonym i kierunkowym. Jest ona obowiązującym kryterium jakości oświetlenia niemal we wszystkich 
rodzajach wnętrz. Ogólny wygląd wnętrza ulega poprawie, gdy jego strukturalne cechy oraz znajdują-
ce się w nim osoby i obiekty są oświetlone w taki sposób, że formy i faktury są widoczne wyraziście 
z odczuciem przyjemności. Dzieje się to wtedy, gdy światło pada głównie z jednego kierunku; wów-
czas cienie, istotne dla dobrego modelowania, są tworzone bez powodowania dezorientacji. 

Zaleca się, aby oświetlenie nie było ani nadmiernie kierunkowe, gdyż wtedy powstają zbyt ostre 
cienie, ani nadmiernie rozproszone, ponieważ efekt modelowania zanika i w rezultacie powstaje 
bardzo monotonne otoczenie świetlne 

590. Jakie zastosowanie ma oświetlenie kierunkowe we wnętrzach? 
Oświetlenie kierunkowe we wnętrzach ma zastosowanie do intensywnego oświetlania przed-

miotów, ujawnienia struktury powierzchni i poprawy wyeksponowania osób w przestrzeni, a także 
do oświetlenia zadania wzrokowego, przez co może również wpływać na jego widzialność. Tę wła-
ściwość określa się terminem ”modelowanie”. 

Oświetlenie z określonego kierunku może podkreślać szczegóły w obrębie zadania wzrokowego, 
zwiększając ich widzialność i może ułatwiać wykonywanie zadania. Należy jednak unikać niezamie-
rzonych odbić dekontrastujących i odbiciowych, stosując metody ich ograniczania. 
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591. Jak tętnienie światła wpływa na komfort widzenia przy oświetleniu stanowisk pracy?  
Tętnienie światła jest jednym z czynników, który obok rozkładu widmowego oświetlenia i jego 

natężenia, wpływa na komfort widzenia przy oświetleniu stanowiska pracy. Tętnienie oświetlenia 
objawia się szybkimi, periodycznymi zmianami natężenia światła. W normalnych warunkach nie 
ma możliwości zobaczyć tętnienie światła o częstotliwości powyżej 80 Hz, którą uznaje się za czę-
stotliwość graniczną dla oświetlenia LED. Zmienny w czasie strumień świetlny wysyłany przez 
elektryczne źródło światła wynika praktycznie z częstotliwości prądu zasilającego źródło światła.  

Fakt zmian strumienia świetlnego w rytm zmian prądu przemiennego, od wartości minimalnej 
do maksymalnej, wywołuje tętnienie światła.  

Przebywanie ludzi w środowisku, w którym występuje tętnienie światła może być powodem 
dyskomfortu wzrokowego podczas pracy. Może powodować dekoncentrację i wywoływać różne 
skutki fizjologiczne (bóle głowy, migreny). Do takich środowisk zalicza się obiekty sportowe, sale 
teatralne i koncertowe, gdzie używa się kamery filmowe z szybko-klatkową rejestracją, kiedy efekt 
zmiany natężenia światła staje się widoczny. 

Widzenie peryferyjne części obrazu, znajdującej się poza samym środkiem pola widzenia (umie-
jętność dostrzegania obiektów kątem oka), jest bardziej czułe na efekt tętnienia światła, który może 
zaburzyć koncentrację kierowcy pojazdu i przekierować jego uwagę na źródło światła, stwarzając 
tym samym zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

592. Jakie mogą być skutki efektu stroboskopowego wywołanego tętnieniem światła?  
Tętnienie oświetlenia na stanowiskach pracy w środowisku przemysłowym może prowadzić do 

wypadków przy pracy, ponieważ efekt stroboskopowy wywołany tętnieniem światła może powo-
dować niebezpieczne sytuacje w wyniku zmian w postrzeganiu maszynowych ruchów obrotowych 
i postępowo-zwrotnych (np. pozorny bezruch ruchomych elementów maszyn). 

593. Na czym polegają działania ograniczające lub eliminujące występowanie efektu stroboskopo-
wego oraz tętnienia światła? 

Wykorzystywane obecnie do ogólnych celów oświetleniowych źródła światła są zasilane prą-
dem przemiennym o częstotliwości 50 Hz. Wówczas częstotliwość zmian światła wynosząca 80-
100 Hz jest niedostrzegalna dla naszego wzroku i widzimy to światło w sposób ciągły.  

Działania ograniczające lub eliminujące występowanie tętnienia światła i efektu stroboskopo-
wego polegają między innymi na: 

- zasilaniu sąsiednich lamp oświetleniowych z różnych faz, 
- stosowaniu odpowiednich układów antystroboskopowych w lampach oświetleniowych,  
- stosowaniu wysokich częstotliwości (około 30 kHz) przy zasilaniu żarówek lub świetlówek,  
- zasilaniu lamp oświetleniowych prądem stałym. 

594. Jak należy oświetlić miejsca pracy z monitorami ekranowymi? 
Zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012 oświetlenie miejsc pracy z monitorami ekranowymi po-

winny być właściwie przystosowane do wszystkich rodzajów zadań wykonywanych na stanowisku 
pracy, np. do czytania z ekranu i drukowanego tekstu, pisania na papierze, pracy z klawiaturą itp.  

W celu oświetlenia miejsc pracy wyposażonych w monitory ekranowe, należy przyjąć kryteria 
i system oświetlenia stosownie do strefy aktywności, typu zadania i rodzaju wnętrza. Wysoki po-
ziom natężenia oświetlenia jest niezbędny na płaszczyźnie klawiatury i stołu, natomiast 
w płaszczyźnie ekranu jest niekorzystny, ze względu na obniżenie kontrastu jaskrawości znaków 
i tła na ekranie. 

Na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe należy unikać kierunkowych odbić 
opraw oświetleniowych i ograniczenie oświetlenia na ekranach monitorów. Ponadto zaleca się, aby 
średnia luminancja powierzchni pracy nie była większa od 3-krotnej wartości luminancji obserwo-
wanych powierzchni, występujących w centralnym polu widzenia, oraz 10-krotnej wartości lumi-
nancji dalszych powierzchni w polu widzenia (np. ściany, sufit, podłoga). 

Urządzenie wyposażone w monitor ekranowy i klawiaturę może być miejscem, gdzie powstają 
odbicia światła wywołujące olśnienia przeszkadzające i przykre. Aby unikać wysokiej jaskrawości 
niezbędne jest odpowiednie wybieranie, lokalizowanie i rozmieszczenie opraw oświetleniowych.  
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Na etapie projektowania należy określać strefy zakazanego montażu dla opraw oświetleniowych, 
wybierać odpowiedni sprzęt oświetleniowy i plan rozmieszczenia opraw, aby nie powodować odbić 
przeszkadzających. Oświetlenie miejsc pracy wyposażonych w monitory ekranowe wymaga stoso-
wania oświetlenia zapewniającego dobre warunki widzenia dla zadań wzrokowych. 

595. Jaka powinna być luminancja opraw oświetleniowych na stanowiskach pracy wyposażonych 
w monitory ekranowe? 

Do oświetlania stanowisk pracy wyposażonych w urządzenia z monitorami ekranowymi lumi-
nancja opraw powinna być nie większa niż 200 cd/m  dla kąta wypromieniowania oprawy powyżej 
40 − 55  w płaszczyźnie wzdłużnej i poprzecznej oprawy (Rys 189).  

Kąt  jest to kąt widzenia środka świetlnego oprawy położonej najdalej od obserwatora.  
Wymagania te spełniają oprawy o rozsyle światłości kształtowanym przez głębokie zwierciadlane 

odbłyśniki paraboliczne oraz metalizowane, paraboliczne rastry, tzw. dark-light (Rys. 190). 

 
Rys. 189. Strefa ograniczenia luminancji 

 
 

 
Rys. 190. Nasufitowa oprawa oświetleniowa  
ze zwierciadlanym parabolicznym rastrem 

Źródło: Katalog opraw oświetleniowych Philips 1999. 

596. Jakie zalety świetlówkowych opraw oświetleniowych umożliwiają ich stosowanie 
w pomieszczeniach z komputerami? 

Stosowanie w pomieszczeniach z komputerami odpowiednio rozmieszczonych świetlówkowych 
opraw oświetleniowych ogólnego przeznaczenia o rozsyłach światłości jak na rysunku 191 jest 
korzystne ze względu na następujące zalety: 

- kierunki promieniowania leżą w płaszczyźnie prostopadłej do osi obserwacji, co znacznie 
ogranicza wpływ składowej kierunkowej odbicia strumienia świetlnego od przedmiotów 
znajdujących się na biurku, utrudniającej rozróżnianie szczegółów, 

- na stanowiskach pracy zlokalizowanych między dwoma liniami opraw świetlówkowych uzy-
skuje się większe natężenie oświetlenia niż pod oprawami w przejściach komunikacyjnych, 

- nieobrotowa bryła fotometryczna umożliwia intensywniejsze oświetlenie stanowisk pracy 
z boku - w porównaniu z innymi kierunkami.  
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597. Jakie powinny być średnie granice luminancji opraw oświetleniowych, które mogą być odbijane 
w płaskich ekranach?  

Światło może obniżać kontrast prezentacji na stanowiskach z monitorami ekranowymi przez: 
- odbicia dekontrastujące wywołane przez natężenie oświetlenia na powierzchni monitora, 
- luminancje z opraw oświetleniowych i jasnych powierzchni odbijających się w monitorze. 

W normie EN 12464-1:2012 określone zostały granice średniej luminancji opraw oświetlenio-
wych przy kątach elewacji 65  i większych, od pionowej w dół, promieniście wokół opraw oświe-
tleniowych, na takich stanowiskach pracy, gdzie monitory ekranowe używane są w pozycji piono-
wej lub mają odchylenie do 15 . 

Średnie granice luminancji opraw, które mogą być odbijane w płaskich ekranach są następujące: 
1) Ekran płaski z wysoką luminancją L > 200 cd/m : 

a) Przypadek A - polarność pozytywowa i normalne wymagania dotyczące barwy 
i szczegółów przedstawianych informacji jakie są wykorzystywane w biurze - ≤ 3000 
cd/m , 

b) Przypadek B - polarność negatywowa i lub wyższe wymagania dotyczące barwy 
i szczegółów przedstawianych informacji jakie są wykorzystywane podczas sprawdzania 
barw - ≤ 3000 cd/m ; 

2) Ekran płaski ze średnią luminancją L ≤ 200 cd/m : 
c) Przypadek A - ≤ 1500 cd/m , 
d) Przypadek B - ≤ 1000 cd/m . 

W przypadku, gdy ekran z wysoką luminancją jest przewidywany do pracy przy luminancjach 
poniżej 200 lx/m2, to należy rozważyć warunki przewidziane do ekranów ze średnią luminancją. 

Pewne zadania, działalności lub technologie monitorów ekranowych, szczególnie ekrany 
z wysokim połyskiem, wymagają różnego traktowania oświetleniem (np. niższych granic luminan-
cji, specjalnego osłaniania, indywidualnego ściemniania itp.). 

Ekrany monitorów w pomieszczeniach przemysłowych są często chronione przez dodatkowe 
frontowe szkła. Pojawiające się niekorzystne odbicia światła na szkłach ochronnych należy reduko-
wać np. przez zastosowanie zabezpieczenia antyrefleksyjnego, pochylenie szkła ochronnego lub osło-
ny. 

W pewnych specjalnych miejscach, w których stosowane są np. ekrany czułe lub ze zmiennym 
pochyleniem, zaleca się, aby podane wyżej granice luminancji były stosowane przy mniejszych ką-
tach elewacji oprawy oświetleniowej (np. 55 ). 

598. Przy użyciu jakich lamp powinny być oświetlone stanowiska pracy z monitorami ekranowymi? 
Stanowiska pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe powinny być oświetlane 

przy użyciu lamp oświetlenia pośredniego, w których strumień świetlny kierowany jest na sufit 
i/lub ściany. 

Przykład rozmieszczenie stanowisk pracy z monitorami ekranowymi względem opraw dark-
light pokazano na rysunku 191. 
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Rys. 191. Przykładowe rozmieszczenie stanowisk pracy z komputerami 

(Źródło: Opracowania Centralnego instytutu Ochrony Pracy). 
Należy unikać stosowania do oświetlania stanowisk pracy z urządzeniami wyposażonymi 

w monitory ekranowe nasufitowych lamp oświetlenia ogólnego, zainstalowanych bezpośrednio nad 
stanowiskami pracy,  

Do oświetlenia komputerowych stanowisk pracy powinno się stosować oprawy do oświetlenia 
miejscowego, mające odpowiednio ukształtowany odbłyśnik (np. asymetryczny) oraz paraboliczny 
raster - w celu ograniczenia olśnienia od oprawy oraz odbić na stanowisku pracy.  

Możliwe jest stosowanie opraw oświetlenia miejscowego bez rastra, ale o konstrukcji zapewnia-
jącej ograniczenie olśnienia (odpowiedni kąt ochrony oprawy lub regulowany, przegubowy, dość 
wysoki wysięgnik). 

Należy unikać stosowania przypadkowych opraw oświetlenia miejscowego, gdyż najczęściej 
powodują one olśnienie bezpośrednie, odbiciowe oraz niewłaściwy rozkład luminancji w polu wi-
dzenia (zbyt duży kontrast jaskrawości). 
      Do oświetlenia stanowisk pracy z komputerami powinno się stosować: 

a) oświetlenie bezpośrednie - z zastosowaniem opraw np. typu dark-light, 
b) oświetlenie pośrednie - z zastosowanie opraw stojących lub zwieszakowych, 
c) oświetlenie mieszane, zastosowaniem opraw typu dark-light, mildes light (tzw. miękkie 

światło), opraw oświetlenia ogólnego pośredniego bądź bezpośredniego przy stanowisku 
pracy lub odpowiednich opraw oświetlenia miejscowego. 

599. Dlaczego projekt oświetlenia powinien być opracowany z uwzględnieniem współczynnika 
utrzymania? 

Zgodnie z normą EN 12464-1:2012 projekt oświetlenia powinien być opracowany z uwzględ-
nieniem współczynnika utrzymania (MF) o wartości obliczonej dla wybranego sprzętu oświetle-
niowego, warunków środowiska i określonego planu konserwacji urządzeń i osprzętu oświetle-
niowego. Wartość współczynnika utrzymania zależy od charakterystyk utrzymania lampy, urzą-
dzenia sterującego, oprawy oświetleniowej, środowiska i planu konserwacji. 

W obliczeniach dotyczących światła dziennego zaleca się wziąć pod uwagę redukcję transmitan-
cji oszklenia, wywołaną osadzaniem się kurzu. Współczynnik utrzymania MF ma duży wpływ na  
efektywność energetyczną. Założenia wykonane podczas wyprowadzania MF powinny być optyma-
lizowane w taki sposób, aby uzyskiwać wysoką wartość. 

Na etapie projektowania należy również: 
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- ustalić wartość współczynnika utrzymania i podać wszystkie założenia uzasadniające jego 
wartość, 

- określić sprzęt oświetleniowy odpowiedni dla warunków środowiska, 
- przygotować wyczerpujący plan konserwacji oświetlenia, zawierający częstotliwość wymiany 

lamp oraz metodę i częstotliwość czyszczenia opraw oświetleniowych, pomieszczenia oraz 
szyb. 

Wybór jednego z wymienionych sposobów oświetlenia stanowisk z komputerami powinien 
opierać się na następujących przesłankach: 

- wynikających z rodzaju pracy wykonywanej przy komputerze, 
- preferencji użytkowników (z każdym ze sposobów oświetlenia wiąże się wykreowanie inne-

go otoczenia świetlnego w pomieszczeniu), 
- możliwości ekonomicznych (energooszczędności, koszt nowego systemu oświetlenia). 

600. Jak należy zaprojektować oświetlenie stanowisk pracy, aby wymagania oświetleniowe dla da-
nego zadania lub przestrzeni spełniać w sposób efektywny energetycznie? 

Zgodnie z PN-EN 12464-1:2012 oświetlenie stanowisk pracy powinno być tak zaprojektowane, 
aby wymagania oświetleniowe określone dla danego zadania lub przestrzeni spełniać w sposób 
efektywny energetycznie.  

Zużycie energii elektrycznej nie należy ograniczać kosztem obniżenia wymaganych cech oświe-
tlenia. Wynika stąd konieczność zastosowania odpowiedniego systemu oświetlenia, sprzętu, stero-
wania oraz wykorzystania dostępnego światła dziennego, którego ilość zmienia się w ciągu dnia, 
zależnie od warunków klimatycznych.  

Ponieważ we wnętrzach z bocznymi oknami dostępność światła dziennego spada gwałtownie 
wraz z odległością od okna, potrzebne jest oświetlenie uzupełniające, aby zapewnić osiągnięcie 
wymaganych poziomów natężenia oświetlenia na stanowisku pracy i uzyskać równowagę rozkładu 
luminancji w pomieszczeniu. Można też stosować automatyczne lub ręczne przełączanie i/lub 
ściemnianie, aby zapewnić właściwa integrację między oświetleniem sztucznym i oświetleniem 
dziennym. 

Światło dzienne może być w pełni lub częściowo wykorzystane do oświetlenia zadań wzroko-
wych i dlatego jest źródłem potencjalnych możliwości oszczędności energii elektrycznej. W ciągu 
dnia światło to wykazuje zmiany intensywności i składu widmowego, dlatego jest czynnikiem 
zmienności we wnętrzu. Światło dzienne może kreować specyficzne modelowanie i rozkład lumi-
nancji, wywołane niemal poziomym kierunkiem wchodzenia światła przez okna. Okna mogą za-
pewniać kontakt wzrokowy ze światłem zewnętrznym, preferowany przez osoby przebywające we 
wnętrzach.  

4 . 4 .  U r z ą d z e n i a  o ś w i e t l e n i o w e  

601. Z czym związane jest dążenie do globalnego zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przez 
oświetlenie elektryczne? 

Oszczędzanie energii elektrycznej jest bardzo ważnym elementem racjonalnego zużywania zaso-
bów energetycznych. Prawie 19% energii elektrycznej na całym świecie zużywana jest na oświetle-
nie. Szacuje się, że oświetlenie pochłania około 20% energii elektrycznej, zużywanej przez polskie 
gospodarstwa domowe.  

Energooszczędność w ochronie środowiska naturalnego przez zmniejszenie emisji szkodliwych 
zanieczyszczeń atmosfery powstających podczas spalania paliw stałych w procesie produkcji ener-
gii elektrycznej, wymaga również wycofania z użytku energochłonnego sprzętu oświetleniowego. 

Przy zastosowaniu innowacyjnych, energooszczędnych produktów zamiast tradycyjnych, można 
oszczędzić nawet do 80% zużywanej energii elektrycznej na oświetlenie. 

Każdy produkt energooszczędny powinien być oznaczony klasą energetyczną A, a dodatkowo 
dla produktów bardziej energooszczędnych, stosowane jest oznaczenie A+ lub A++. Jest to pod-
stawowa informacja, która pozwala zorientować, w jakim stopniu dany produkt jest energoosz-
czędny. 

Przy doborze zamienników tradycyjnych źródeł światła ważne jest jego dostosowanie do miejsca, 
w którym będzie używane. Dlatego oprócz klasy energetycznej należy wziąć pod uwagę ilość światła 



279 
 

(strumień światła) oraz jakość emitowanego przez produkt światła (oddawanie barw i barwa świa-
tła). 

Do oświetlenia wnętrz należy stosować źródła światła o odpowiedniej barwie, która jest również 
oznaczona na opakowaniu produktu (w formie piktogramów). Ponadto przy doborze i stosowaniu 
wymagana jest dobra znajomość podstawowych parametrów oraz głównych zalet i wad nowocze-
snych źródeł światła, w szczególności najczęściej stosowanych lamp LED. 

602. Jakie wyróżnia się wielkości charakteryzujące elektryczne źródła światła? 
Wyróżnia się następujące wielkości charakteryzujące elektryczne źródła światła: 

- napięcie zasilające ( ), w V, 
- moc ( ), w W, 
- strumień świetlny (∅), w lm, - określa całkowitą moc wypromieniowaną przez źródło światła 

w zakresie widzialnym,  
- natężenie oświetlenia ( ), w lx (1 lx = 1 lm/m ) - stosunek strumienia świetlnego padającego 

na jakąś powierzchnię do pola tej powierzchni,  
- skuteczność świetlna ( ), w lm/W - charakteryzuje efektywność, czyli ilość światła wytwa-

rzaną z jednego wata mocy, 
- trwałość ( ), w godzinach (h) - suma godzin świecenia, w czasie którego źródło spełnia nor-

my,  
- luminancja ( ), w cd/m  - światłość w danym kierunku przypadająca na jednostkę pozornej 

powierzchni źródła światła,  
- barwa światła, określa się za pomocą temperatury barwowej  (temperatura barwowa naj-

bliższa ), w K,  
- ogólny wskaźnik oddawania barw (R ). 

603. Czym jest skuteczność świetlna i trwałość użyteczna źródeł światła? 
Skuteczność świetlna źródła światła ( ) jest miarą efektywności przemiany energii elektrycznej 

w energie świetlną, określaną stosunkiem wysyłanego przez źródło światła strumienia świetlnego 
(∅, w lm) do mocy elektrycznej ( , w W) pobieranej przez źródło.  
      Jednostką skuteczności świetlnej jest Im/W, która określa sprawność wytwarzania światła, po-
dawaną dla źródeł światła jako ich skuteczność świetlną. 

=
∅

 
Trwałość użyteczna jest określana najczęściej czasem świecenia źródła światła do chwili, kiedy 

wartość jego strumienia świetlnego zmniejszy się o 20 - 30% w stosunku do wartości początkowej. 
Trwałość ( ) jest określana zwykle w godzinach (h). 

604. Przez jakie cechy charakteryzowana jest jakość barwy światła zbliżonego do białego, emitowa-
nego przez lampę lub transmitowanego światła dziennego? 

Zgodnie z normą EN 12464-1:2012 jakość barwy światła zbliżonego do białego, emitowanego 
przez lampę lub transmitowanego światła dziennego jest charakteryzowana przez dwie cechy: 

- wygląd barwy światła,  
- jego zdolność do oddawania barw, która wpływa na barwny wygląd obiektów i osób. 

Barwę światła określa się za pomocą tzw. temperatury barwowej ( ) i podaje w kelwinach K. 
Wygląd barwy np. lampy odnosi się do wyglądu barwy (chromatyczności) światła emitowanego. 

Jest on przedstawiany przez jej temperaturę barwową najbliższą ( ). 
Źródła, które emitują białą barwę światła, dzieli się, w zależności od ich temperatury barwowej, 

na trzy grupy:  
- ciepła (poniżej 3 300 K), 
- pośrednia (od 3 300 do 5 300 K) 
- zimna (powyżej 5 300 K do 6500 K). 
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Wraz ze wzrostem wartości średniej wymaganego natężenia oświetlenia powinna wzrastać war-
tość temperatury barwowej stosowanych źródeł światła. Wzrok różnie reaguje na barwy światła, 
promieniującego z obserwowanego źródła światła lub przedmiotu. Wygląd określonego przedmio-
tu może ulegać zmianom w warunkach oświetlania różnymi typami źródeł światła.  

Ważny jest zatem dobór odpowiedniego stopnia oddawania barw, np. do danego rodzaju pracy.  
Wymaga się, aby wraz ze zwiększaniem wartości średniej wymaganego natężenia oświetlenia 

powinna wzrastać temperatura barwowa stosowanego źródła światła.  

605. Czym jest i co określa wskaźnik oddawania barw?  
Właściwości oddawania barw przez źródła światła charakteryzuje się tzw. ogólnym wskaźni-

kiem oddawania barw (R ), ktory jest miarą stopnia zgodności wrażenia barwy przedmiotu oświe-
tlonego danym źródłem światła z wrażeniem barwy tego samego przedmiotu oświetlonego odnie-
sieniowym źródłem światła w określonych warunkach. 

Oddawanie barw to inaczej zdolność oddawania właściwych barw oświetlonego przedmiotu, 
dzięki istnieniu całego spektrum fal w strumieniu światła padającego na ten przedmiot. 

Wskaźnik oddawania barw (R ) określa stopień zgodności barwy faktycznej z jej obrazem wi-
dzianym przy danym oświetleniu. Im niższa jest wartość a, tym gorzej oddawane są barwy oświe-
tlanych przedmiotów. 

Ustalona maksymalna możliwa wartość tego wskaźnika wynosi 100. Przyjmuje się ją dla światła 
dziennego i większości współczesnych źródeł światła. Wartości zbliżone do 100 charakteryzują 
najlepsze właściwości oddawania barw. Im większe jest wymaganie dotyczące właściwego postrze-
gania barw, jak np. w przemyśle poligraficznym, tekstylnym, tym wskaźnik oddawania barw powi-
nien być bliższy 100. 

606. O jakim wskaźniku oddawania  barw powinny być stosowane źródła światła w zależności  od  
wykonywanych czynności na stanowiskach pracy? 

W zależności od wykonywanych czynności na stanowisku pracy, powinny być stosowane źródła 
światła o wskaźniku oddawania barw (R ): 

1) Bardzo dużym - R ≥ 90, dla stanowisk pracy, na których rozróżnianie barw ma zasadnicze 
znaczenie, jak np. kontrola barwy, przemysł tekstylny i poligraficzny, sklepy; 

2) Dużym - 90 > R  ≥ 80, biura, przemysł tekstylny, precyzyjny, w salach szkolnych; 
3) Średnim oraz ewentualnie małym - 80 > R  ≥ 40, inne prace, jak np. walcownie, magazyny, 

kotłownie oraz wszędzie tam, gdzie rozróżnianie barw nie ma zasadniczego lub istotnego 
znaczenia. 

Wymaga się, aby we wnętrzach ,gdzie ludzie pracują lub przebywają przez dłuższy czas, były 
stosowane źródła światła o wskaźniku oddawania barw co najmniej 80.  

607. Jaka powinna być temperatura barwowa stosowanego źródła światła w zależności od poziomu 
natężenia oświetlenia?  

Wraz ze zwiększaniem wartości średniej wymaganego natężenia oświetlenia wzrasta tempera-
tura barwowa stosowanego źródła światła.  

Dla poziomów natężenia oświetlenia:  
- poniżej 300 lx - temperatura barwowa powinna być niższa od 3300 K, co odpowiada ciepłej 

barwie światła, 
- od 300 do 750 lx - temperatura barwowa powinna zawierać się w przedziale 3300 ÷ 5 300 K, 

co odpowiada pośredniej barwie światła, 
- powyżej 750 lx - temperatura barwowa powinna być wyższa od 5300 K, co odpowiada zimnej 

barwie światła. 
Wybór wyglądu barwy jest kwestią psychologii, estetyki i tego, co może być rozważane jak natu-

ralność. Wybór ten będzie zależał od poziomu natężenia oświetlenia, barw pomieszczenia i mebli, 
klimatu i zastosowań oświetlenia. W ciepłych klimatach preferowany jest zimniejszy wygląd barwy 
światła, natomiast w chłodnych klimatach – cieplejszy. 
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608. Jaki jest zakres zastosowań źródeł światła? 
Poszczególne rodzaje źródeł światła mają określony zakres zastosowań praktycznych. Do oświetlania 

wnętrz najkorzystniejsze są źródła o ciepłym promieniowaniu, znikomym udziale promieniowania UV i 
wysokiej wierności oddawania barw. 

Do oświetlenia zewnętrznego w oświetleniu dużych hal produkcyjnych lub magazynowych i ciągów 
komunikacyjnych, znajdują zastosowanie lampy wykonane w technologii LED. 

609. Jak dzieli się elektryczne źródła światła w zależności od zasady działania?  
W zależności od zasady działania elektryczne źródła światła dzieli się na trzy kategorie:  

1) Inkandescencyjne (temperaturowe), w których wykorzystano zjawisko świecenia ciał sta-
łych, podgrzanych prądem elektrycznym do odpowiednio wysokiej temperatury. Do tej 
grupy źródeł światła zalicza się między innymi żarówki i lampy łukowe;  

2) Elektroluminiscencyjne, w których wykorzystano zjawiska świetlne towarzyszące przepły  
                wowi prądu elektrycznego w gazach. Do tej grupy źródeł światła należy zaliczyć lampy wyła 
                dowcze np. rtęciowe i sodowe, z których większość została wycofana z użycia w 2016 r. 

3) Fotoluminescencyjne, w których promieniowanie jest przetwarzane w luminonofo-
rach.  

Stosuje się również źródła światła mieszane, które łączą jednocześnie w sobie cechy źródeł światła: 
temperaturowych i luminescencyjnych. 

610. Co określa się mianem luminescencji i czym jest luminofor? 
Mianem luminescencji określa się zjawisko fizyczne, które polega na emisji promieniowania 

elektromagnetycznego o większym natężeniu niż promieniowanie cieplne w danej temperaturze.  
Jest to więc promieniowanie wywołane przyczynami innymi niż jedynie sam wzrost temperatu-

ry emitującego źródła.  
W zależności od sposobu wzbudzania takiego promieniowania, można wyróżnić wiele rodzajów 

luminescencji, np.: fotoluminescencję, chemiluminescencję, bioluminescencję, termoluminescencję, 
radioluminescencję itp.  

Zjawisko luminescencji polega na tym, że atomy ośrodka zostają wzbudzane (na przykład 
za pomocą innego promieniowania, prądu elektrycznego) do stanów o energii wyższej niż energia 
stanu podstawowego. Następnie atomy takie powracają, na drodze emisji promieniowania elek-
tromagnetycznego, do stanów podstawowych lub niżej położonych stanów wzbudzonych.  

Luminofor - to substancja posiadająca zdolność luminescencji, czyli świecenia pod wpływem np. 
naświetlenia promieniami nadfioletowymi lub wiązką elektronów. 

Luminofory znalazły zastosowanie w lampach luminescencyjnych, w których promieniowanie 
widzialne jest następstwem naświetlania warstwy fluoryzującej luminoforu, pokrywającej od we-
wnątrz szklaną rurę wyładowczą promieniowaniem ultrafioletowym. A więc luminofor 
w świetlówce przekształca promieniowanie ultrafioletowe na widzialne. 

611. Jaki był cel wycofania z użytku energochłonnego sprzętu oświetleniowego?  
W dążeniu do ochrony środowiska naturalnego przez zmniejszenie emisji szkodliwych zanie-

czyszczeń atmosfery powstających podczas spalania paliw stałych w procesie produkcji energii 
elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych, Unia Europejska wydała wiele dyrektyw 
i rozporządzeń dotyczących wycofania z użytku energochłonnego sprzętu oświetleniowego. 

Szczegółowe wymagania zostały zawarte w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 244/2009 z dnia 
18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domo-
wego (Dz.U. L 76 z 24.3.2009). 

Ponieważ około 30% całej energii zużywanej w Europie wykorzystują gospodarstwa domowe, 
Komisja Europejska, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 244 z 18 marca 2009 roku, zde-
cydowała o wprowadzeniu zakazu sprzedaży przede wszystkim energochłonnych produktów 
oświetleniowych używanych w gospodarstwach domowych. 

Proces ten został podzielony na kilka etapów, aż do wycofania ze sprzedaży wszystkich żaro-
wych źródeł światła w 2016 roku. 
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W ten sposób, w okresie od 1 września 2009 do 1 września 2016 r. wszystkie tradycyjne żarów-
ki o mocy od 25 do 100 W zostały wycofane ze sprzedaży, a ich produkcja została wstrzymana 
w całej Unii Europejskiej. 

Zasady kwalifikacji energochłonnych źródeł światła oparte były na osiąganych kryteriach funk-
cjonalnych, takich jak 

- skuteczność świetlna (lm/W), 
- oddawanie barw (R ). 
- współczynnik zachowania strumienia świetlnego lampy. 
- współczynnik trwałości lampy. 

612. Jaka jest budowa i zasada działania żarówek halogenowych, zamienników tradycyjnych źródeł 
światła?  

Żarówki halogenowe, wprowadzone po 1960 r. jako pierwsze, praktycznie biorąc przydatne, ża-
rówki jodowane. Ich zalety to większa o około 50 % skuteczność świetlna i dwukrotnie większa 
trwałość niż żarówki konwencjonalne. Zastosowano w nich tzw. regeneracyjny cykl halogenowy, 
polegający na tym, że do gazu w bańce dodaje się halogenek (np. jod, fluor, brom), który łączy się 
z odparowywanym wolframem w jodek wolframu. Ten, dyfundując w pobliże żarnika, rozpada się 
i wolfram na powrót osadza się na żarniku. Pozwala to podnieść temperaturę żarnika do 
ok. 3000 C (temperatura bańki ok. 800 C), dzięki czemu zwiększa się strumień świetlny.  

Podstawowym wymaganiem, które musi być spełnione dla utrzymania w żarówce nieprzerwa-
nego cyklu halogenowego przez cały okres jej trwałości, jest tak wysoka temperatura bańki, aby 
powstający halogenek wolframu nie mógł się na niej skondensować i pozostawał w fazie gazowej. 
Cykl regeneracyjny zwiększa trwałość żarówki do ok. 2000 h, a skuteczność świetlna [lm/W] 
zwiększa się dwukrotnie. 

W praktyce temperatura pracy żarnika jest większa niż w żarówkach konwencjonalnych. Dzięki 
temu uzyskuje się zwiększoną skuteczność świetlną (o około 25 %), a trwałość żarówki halogeno-
wej przewyższa kilkakrotnie trwałość żarówki tradycyjnej (od 2 do 4 razy). 

Wyższa temperatura pracy żarnika powoduje przeniesienie maksimum promieniowania 
w kierunku fal krótszych. Oznacza to, że w widmie żarówek halogenowych pojawia się niewielka 
ilość promieniowania ultrafioletowego, które może wydostać się na zewnątrz przez stosowane 
w tych żarówkach typowe szkło kwarcowe. Promieniowanie to może być szkodliwe dla zdrowia 
ludzkiego i oświetlanych przedmiotów.  

Na etapie produkcji, w celu wyeliminowania szkodliwego promieniowania ultrafioletowego, 
bańkę żarówki halogenowej umieszcza się w dodatkowej bańce szklanej albo bańkę wykonuje się 
ze specjalnego szkła kwarcowego nieprzepuszczającego promieniowania ultrafioletowego. 

Żarówki halogenowe wykonywane są przede wszystkim na niskie napięcie (12V, 24 V), aby przy 
małych wymiarach bańki istniała możliwość inicjowania regeneracyjnego cyklu halogenowego. 

 
Rys. 192. Żarówki halogenowe z kapsułką na napięcie sieciowe 

wyposażone w: a) trzonek E 27, b i c) trzonek E 14. 
 
Do źródeł światła dopuszczonych do stosowania, które są zamiennikami klasycznych żarówek, 

można zaliczyć żarówki halogenowe: 
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- na napięcie sieciowe 230 V (Rys. 192), 
- z kapsułką niskonapięciową 6 - 12 V) (Rys. 193). 

 
Rys. 193. Żarówka halogenowa z kapsułą niskonapięciową 

 
      Rrozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania 
dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczą-
cych ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego. 
      Od 1.09.2016 roku zakazem produkcji i obrotu rynkowego objęte zostały również klasyczne 
żarówki halogenowe typu GU10 oraz niektóre bezkierunkowe lamp halogenowe z trzonkami G4 i 
G6.35. 
     Jednak ze względu na pojawiające się problemy związane przede wszystkim z zapewnieniem 
odpowiedniej ilości właściwych zamienników – termin ten został przesunięty o 2 lata. 
     Z dniem 1 września 2018 r. zostały wycofane z produkcji i nie będą dostarczane do sklepów, lecz 
pozostaną w sprzedaży do wyczerpania istniejących zapasów magazynowych: 

1) Lampy halogenowe Classic: A (E27), B/BW (E14), P (E14 i 27) i Globe G95 (E 27); 
2) Halolux Ceram (E27 I B15d); 
3) Lampy Halostar standard G4 I GY6.35): Halostar 24VG4,GY6.35. 

     Zakazem nie zostały objęte lampy do zastosowań szczególnych, np.: Haloline (R7s), Halopin 
(G9) I Halolux T (E14) 

613. Jaka jest budowa i zasada działania świetlówek kompaktowych, zamienników tradycyjnych 
źródeł światła?  

Świetlówka kompaktowa, lub inaczej kompaktowa lampa fluorescencyjna (CFL ang. Compact 
fluorescent lamp), jest to rodzaj lampy fluorescencyjnej (świetlówki) o kształcie zapewniającym 
małe wymiary gabarytowe. Świetlówki takie mają najczęściej kształt litery "U" lub spirali. 

Świetlówki kompaktowe można podzielić na świetlówki ze zintegrowanym układem zapłono-
wym oraz świetlówki wymagające opraw z takim układem. 

Zaletą świetlówek ze zintegrowanym układem zapłonowym (ang. CFL-i Compact Fluorescent 
Lamp Integrated) jest fakt, iż są one bezpośrednimi zamiennikami żarówek głównego szeregu (po-
siadają taki sam gwint). 

Żywotność świetlówek kompaktowych mieści się w zakresie od 6000 h do 15000 h. Większość 
z nich nie jest przystosowana do stosowania w oprawach zamkniętych (używanie świetlówki 
w takiej oprawie znacząco skraca jej żywotność). Niektóre świetlówki posiadają własną obudowę 
rury fluorescencyjnej zmniejszającą luminację i poprawiającą walory estetyczne. Dostępne świe-
tlówki zalicza się do klas energetycznych A lub B. Najczęściej spotykane mają temperaturę barwo-
wą 2700 K (zbliżona do temperatury barwowej żarówki) albo 6400 K (światło dzienne). Skutecz-
ność świetlna wynosi ok. 50 lm/W. 

Nową, bardzo już rozpowszechnioną grupą lamp fluorescencyjnych o wysokiej jakości 
i parametrach są świetlówki kompaktowe (nazywane dość często, mylnie, żarówkami energoosz-
czędnymi) - są to po prostu świetlówki stworzone głównie jako bezpośredni zamiennik dla trady-
cyjnej żarówki. W ostatnich latach pojawiły się świetlówki kompaktowe (zwarte, zminiaturyzowa-
ne) wykonane z układem zapłonowym zintegrowanym ze świetlówką, z gwintem E27 lub E14, osa-
dzone na trzonku tradycyjnej żarówki (Rys. 194).  
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Właściwości obecnie produkowanych świetlówek kompaktowych są bardzo dobre. Zarówno od-
dawanie barw, jak i widmo rozkładu mocy jest na bardzo wysokim poziomie - i są nadal udoskonala-
ne. 

W porównaniu z żarówkami świetlówki kompaktowe zużywają pięciokrotnie mniej energii elek-
trycznej czynnej, a ich średnia trwałość jest dziesięć razy większa. Należy pamiętać, że świetlówki 
kompaktowe uzyskują pełny strumień świetlny parę minut po włączeniu. Lamp tego typu nie nale-
ży stosować w obwodach ze ściemniaczami światła, wyłącznikami elektronicznymi oraz fotoko-
mórką. Może to spowodować uszkodzenie świetlówki lub współpracującego urządzenia.  

W przypadku stosowania w instalacji dużej liczby lamp należy pamiętać o kompensacji pojem-
nościowej poszczególnych obwodów, w celu poprawy współczynnika mocy, który dla świetlówek 
kompaktowych wynosi 0,50-0,65. 

Świetlówki kompaktowe z odsłoniętymi rurkami: prostymi – o klasycznej formie w kształcie li-
tery U (Rys. 194a), spiralnymi (Rys. 194d) lub ukształtowanymi w charakterystyczny sposób two-
rzący obrys do bańki tradycyjnej żarówki (Rys. 194c), 

a) z mlecznym kloszem (Rys. 194b), 
b) przystosowane/nieprzystosowane do współpracy ze ściemniaczem, 
c) z wymiennym trzonkiem (E14/E27), elektronicznym układem stabilizacyjno-zapłonowym 

oraz rurkami wyładowczymi, 
d) współpracujące z diodami LED. 

 
Rys. 194. Świetlówki kompaktowe o różnych kształtach 

a, b, c, d) zintegrowane, e) niezintegrowane. 
 

Rurki wyładowcze świetlówek kompaktowych mogą być ukształtowane w zasadzie w dowolny 
sposób, przykładem mogą być świetlówki o oryginalnym kształcie. 

614. Jaka jest budowa i zasada działania diody elektroluminescencyjnej LED?  
Na przełomie XX i XXI wieku nastąpił najbardziej znaczący rozwój półprzewodnikowych źródeł 

światła, a w szczególności diod elektroluminescencyjnych (ang. light emitting diode - LED). Obecny 
poziom rozwoju technologicznego diod elektroluminescencyjnych, przede wszystkim zdecydowana 
poprawa ich właściwości fotometrycznych, kolorymetrycznych i skuteczności świetlnej, wpływają 
na sukcesywne wypieranie przez diody elektroluminescencyjne innych, klasycznych źródeł światła. 

Diody LED są półprzewodnikowymi źródłami światła, emitującymi promieniowanie elektroma-
gnetyczne w zakresie widzialnym, podczerwieni i nadfioletu. Idea generowania światła polega 
głównie na rekombinacji elektronów i dziur w warstwie aktywnej złącza półprzewodnikowego p-n 
po przyłączeniu diody do źródła prądu elektrycznego. Światło wytworzone z diody elektrolumine-
scencyjnej ma dość wąski zakres widmowy; jest to w zasadzie promieniowanie monochromatyczne, 
co dotychczas ograniczało ich zakres stosowania (głównie jako elementów sygnalizacji świetlnej). 

W skład budowy diody świecącej wchodzi warstwa półprzewodnika typu n, obszar aktywny 
zwany złączem p-n, warstwa półprzewodnika typu p oraz para metalowych połączeń 
z zewnętrznym źródłem elektrycznym – elektrody dodatniej (anody przyłączonej do materiału ty-
pu p) i elektrody ujemnej (katody przyłączonej do materiału typu n). Cechą charakterystyczną ma-
teriału p jest posiadanie nadmiaru dziur w paśmie walencyjnym, z kolei materiał n posiada w tym 
paśmie nadmiar elektronów. W momencie spolaryzowania diody, po przyłączeniu do źródła zasila-
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nia, w kierunku przewodzenia następuje przenikanie elektronów i dziur do warstwy aktywnej o 
niższym poziomie energetycznym.  

W złączu p-n (Rys. 195), które jest połączeniem dwóch warstw materiałów półprzewodniko-
wych typu p i n, wzbudzone elektrony rekombinują z dziurami i pozbywają się nadmiaru energii, 
która zostaje wypromieniowywana w postaci kwantu światła (emisja fotonu). 

Wartość energii emitowanego fotonu jest w przybliżeniu równa wartości przerwy między sta-
nami energetycznymi, charakterystycznej dla danego materiału półprzewodnikowego. 

 
Rys. 195. Ogólny schemat budowy półprzewodnikowej diody świecącej 

 
Pierwsze diody LED początkowo emitowały światło monochromatyczne, najpierw podczerwone, 

potem czerwone, zielone, niebieskie, a na końcu białe. Obecnie technika świetlna dysponuje pół-
przewodnikowymi źródłami światła o wysokiej wydajności, emitującymi światło w trzech podsta-
wowych barwach: czerwonej, zielonej i niebieskiej, a w wyniku połączenia tych trzech barw możli-
we staje się otrzymanie światła białego, co umożliwia ich szersze zastosowanie. 

Na szerokość pasma i dowolną barwę emitowanego przez diodę światła możemy wpływać sto-
sując odpowiedni dobór materiałów, które uzyskuje się poprzez odpowiednie domieszkowanie, 
tworzenie zestawów diod o wybranych barwach światła oraz ewentualne sterowanie ich strumie-
niem świetlnym. 

Na przykład z materiałów półprzewodnikowych: 
- AlGaAs, GaAsP, AlGaInP, GaP uzyskuje się barwę czerwoną o długości fali 610 ÷ 760 nm, 
- ZnSe, InGa, SiC, Si - barwę niebieską o długości fali 450 ÷ 500 nm ,  
- InGaN - barwę fioletową o długości fali 400 ÷ 450 nm.  

przy czym: 
- GaAs - (arsenek galu) - emituje w paśmie podczerwieni i czerwieni (650-950 nm), 
- GaAsP (arsenofosforek galu) – emituje w zakresie 590-630nm, 
- GaN (azotek galu) – świeci na niebiesko (430 nm). 

Rodzaje lamp LED  
a) Wykonane z wykorzystaniem diod DIP (z ang. dual in-line package); diody, które kształtem 

przypominają kapsułkę – rys. 197c, 197d, 
b) Wykonane z wykorzystaniem diod SMD (z ang. surface mounted diode); mające kształt 

kwadratu lub prostokąta, rys. 197c, 
c) Z nieosłoniętymi diodami LED, 
d) Wyposażone w przezroczysty lub mleczny klosz (rys.197a, 197b, 197d), 
e) Przystosowane/nieprzystosowane do współpracy ze ściemniaczem. 

Lampa LED to źródło światła oparte o diody elektroluminescencyjne, umieszczone w obudowie 
pozwalającej zastosować je w oprawie oświetleniowej przeznaczonej dla żarówek.  
Lampy diodowe, służące do oświetlania, posiadają cokół, np. E14 lub E27 (Rys. 196), który pozwala 
umieścić je w oprawie dla żarówek 230 V, ale też znormalizowane przyłącza bagnetowe albo igieł-
kowe. Niskie napięcie konieczne do zasilania diod świecących: białych lub "ciepło białych" (Warm 
White), jest w nich wytwarzane za pomocą przetwornicy impulsowej.  
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Rys. 196. Źródła światła LED o różnych kształtach 

Do zalet lamp diodowych, w porównaniu z lampami żarowymi, należy znacznie większa trwa-
łość, szerszy zakres napięć roboczych, większa sprawność, znacznie mniejsze nagrzewanie, brak 
zależności temperatury barwowej światła od napięcia zasilającego, a w przypadku kontrolek, do-
datkowo możliwość uzyskania dowolnego koloru świecenia bez użycia barwnych filtrów. Do wad 
należą: wysoka cena (rekompensowana przez dużo dłuższą żywotność), ograniczony kąt świecenia 
oraz niekompatybilność z tradycyjnymi ściemniaczami dla żarówek. 

615. Jaka jest budowa i zasada działania diody świecącej wskaźnikowej?  
Pierwsza dioda świecąca utworzona na bazie arsenku galu (GaAs) powstała w 1962 r. natomiast 

obecnie stosowane diody świecące wskaźnikowe o mocy 100 mW - w 1970 r. Diody świecące 
wskaźnikowe o mocy 100 mW ze szkicem prezentującym poszczególne elementy jej budowy 
przedstawiono na rysunku 197. 

 
 

Rys. 197. Diody świecące LED wskaźnikowe 
Źródło: Pawlak A., Diody świecące jako źródło światła, Bezpieczeństwo Pracy 12.2005 

 
Wśród wielu innych zastosowań diod świecących można wymienić: oświetlenie tablic informa-

cyjnych, reklam świetlnych, sygnalizacji świetlnej, oświetlenie bezpieczeństwa i wyjść ewakuacyj-
nych. Diody LED są obecnie powszechnie stosowane w latarkach różnej wielkości (rysunek 198).  

Np. latarka z 14 diodami przy zasilaniu z trzech baterii typu AA świeci około 15 godzin.  
Przy takim zasilaniu klasyczna latarka z żarówką halogenową świeciłaby około 4-5 godzin, 

a trwałość takiej żarówki wynosi przeciętnie 20 godzin, podczas gdy trwałość diod LED sięga nawet 
stu tysięcy godzin. 

 
 

Rys. 198. Latarki z diodami LED.            
                         Źródło: www.mactronik.com.pl 



287 
 

616. Jakie jest zastosowanie diody LED jako zamiennika żarówek halogenowych?  
Dalszy rozwój technologiczny diod luminescencyjnych powoduje, że coraz częściej zastępują one 

wiele rodzajów źródeł światła używanych obecnie w instalacjach oświetleniowych. Praktycznie 
diody wytwarzające światło o barwie białej i wskaźniku oddawania barw R  > 80 mogą być stoso-
wane w oświetleniu niewielkich powierzchni, np. jako zamienniki żarówek halogenowych. Prze-
mawia za tym ich większa skuteczność świetlna (sięga 38 lm/W) niż żarówek halogenowych 
(26 lm/W) oraz znacznie dłuższa trwałość. 

 

 
Rys. 199. Diody LED - zamienniki żarówek halogenowych 

 

617. Jakie jest zastosowanie świetlówek i żarówek halogenowych oraz diod świecących LED 
w wersji energooszczędnej? 

Jako zamienniki tradycyjnych energochłonnych żarówek stosuje się obecnie świetlówki, żarówki 
halogenowe w wersji energooszczędnej oraz diody świecące LED. Przez stosowanie żarówek halo-
genowych nowej generacji można uzyskać do 50% oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. 

Emitują one bardzo dobrej jakości światło i produkowane są w szerokiej gamie kształtów, dzięki 
czemu mogą być zamiennikami różnych typów żarówek. 

Natomiast w przypadków diod świecących potencjalne oszczędności energii wynoszą ponad 80%.  
Obecnie mogą one być zamiennikami podstawowych źródeł światła. Na rysunku 200 pokazano 

przykładowe kształty energooszczędnych diod świecących. 

 
Źródło: philips.pl 

Rys. 200. Diody świecące LED - energooszczędne źródła światła 

618. Jakie są parametry charakteryzują diody świecące dużej mocy? 
Rok 1994 był kolejnym etapem w rozwoju diod świecących. Wyprodukowanie diody o mocy 0,4 

W zapoczątkowało całą serię diod nowej generacji o mocach od 0,8 do 6 W, tzw. diod dużej mocy o 
różnych barwach, w tym o barwie białej, posiadającej niższe skuteczności świetlne od kolorowych. 
Wynoszą one obecnie od 60 ÷ 70 lm/W i trwałości 10 000 ÷ 50 000 godzin. Nadają się do oświe-
tlania miejsc pracy.  

Wskaźnik oddawania barw  dostępnych diod o barwie białej, w zależności od typu, wynosi 70 
÷ 80. Obecnie dostępne są diody o skuteczności 80 lm/W, ale mają one wskaźnik oddawania barw 
nie większy niż 70 i zimną barwę światła. Ich dalsze unowocześnienie i poprawa parametrów, jest 
kwestią czasu. 
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Źródło: lumileds.com 

Rys. 201. Przykładowe diody LED - dużej mocy (1-5 W) 
 

Powszechne stosowanie diod LED do celów oświetleniowych będzie opłacalne, gdy osiągną one sku-
teczności świetlne na poziomie 100 lm/W, trwałość – 100 000 godzin, wskaźnik oddawania barw będzie 
w nosił powyżej 80, a barwa ich światła będzie ciepła. 
Poza bardzo dużą trwałością, niskim – bezpiecznym napięciem zasilania, diody barwne nie potrzebują 
żadnych dodatkowych filtrów w celu otrzymania określonej barwy. Dzięki temu nie występują straty 
strumienia świetlnego, co ma istotny wpływ na ich energooszczędność, a określona barwa światła jest 
bardzo wyrazista. 

Dalszy dynamiczny postęp technologiczny w produkcji diod luminescencyjnych, jako pełnowarto-
ściowych źródeł światła, prowadzi do całkowitego wycofania z rynku energochłonnych, żarowych źródeł 
światła. 
     Coraz większe moce emisyjne diod LED pozwoliły na zastosowanie ich zarówno w oświetleniu w 
przemyśle motoryzacyjnym, do podświetlania dużych wyświetlaczy LCD, jak i w oświetleniu dekoracyj-
nym, architektonicznym, w sygnalizacji ulicznej oraz w oświetleniu ogólnym wewnętrznym i zewnętrz-
nym (drogowym). 

619. Jak wycofywanie energochłonnego sprzętu oświetleniowego wpływa na modernizację oświe-
tlenia zewnętrznego? 

W pierwszych dwóch etapach wycofywania energochłonnych lamp oświetleniowych, zgodnie z 
Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 245/2009, zmienionym przez rozporządzenie nr 347/2010, 
zakaz wprowadzania na rynek europejski objął również lampy oświetlenia drogowego, w tym 
w szczególności: 

- świetlówki typu T10 i T12 (w 2012 r.),  
- wysokoprężne lampy sodowe o najniższej skuteczności typu standardowego (do 2012 r.), 
- wtykowe i przystosowane do pracy ze statecznikami lamp rtęciowych (w 2012 r.), 
- wszystkie wysokoprężne lampy rtęciowe (w 2015 r.) oraz 
- wysokoprężne lampy metalohalogenkowe niespełniające kryteriów funkcjonalnych określo-

nych rozporządzeniem. 
W kwietniu 2017 r. zakończył się 3 etap zmian określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) NR 

245/2009, zmienionym przez rozporządzenie NR 347/2010, dotyczący zakończenia produkcji 
i wycofania z rynku opraw ulicznych z tradycyjnymi lampami wysokoprężnymi – sodowymi 
i metalohalogenkowymi, nawet tymi o wysokiej efektywności energetycznej oraz statecznikami 
elektromagnetycznymi. 

W tej sytuacji, w wielu środowiskach i aglomeracjach miejskich, podjęto lub przeprowadzono 
modernizację oświetlenia zewnętrznego przy użyciu nowoczesnych i efektywnych energetycznie 
lamp oświetleniowych wykorzystujących technikę LED  

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) do sprzedaży i stosowania dopuszczone zostały: 
- wysokoprężne lampy metalohalogenkowe o ściśle określonych parametrach: dużej skutecz-

ności świetlnej oraz o odpowiednim współczynniku zachowania strumienia świetlnego 
i dużym współczynniku trwałości, 

- lampy wyładowcze spełniające podwyższone wymogi sprawności energetycznej dla statecz-
ników elektromagnetycznych, 

- wysokoprężne lampy wyładowcze wyposażone w stateczniki. 
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Energooszczędność i względy ekonomiczne zadecydowały o tym, że lampy wykonane 
w technologii LED są najczęściej stosowane do oświetlenia zewnętrznego. Ogromną zaletą takiego 
rozwiązania jest zmniejszony pobór energii. Posiada ono trzykrotnie większą trwałość niż trady-
cyjne źródła światła, a skumulowane oszczędności energii mogą sięgnąć nawet 70 %, a co najważ-
niejsze, poprawia bezpieczeństwo podróżujących i pozytywnie wpływa na komfort jazdy.  

Zaletą oświetlenia przy użyciu lamp LED jest zmniejszenie kosztów eksploatacji o blisko połowę, 
a zużycia energii elektrycznej o 40 procent  

Białe światło generowane przez diody LED sprawia, że otoczenie postrzegane jest, jako jaśniej-
sze i bardziej naturalne (Rys. 202). 

Istotnym jest również to, że diody LED nie emitują promieniowania nadfioletowego 
i podczerwonego oraz ograniczają emisję CO2, przez co mogą stanowić ekologiczną alternatywę dla 
standardowych źródeł światła. 

Ten rodzaj oświetlenia jest również kluczowym czynnikiem zwiększającym poczucie bezpie-
czeństwa drogowego, ponieważ dzięki niemu łatwiejsze staje się rozpoznawanie obiektów, kolorów 
i kształtów po zmroku Oświetlenie LED, będące ekologiczną alternatywą dla oświetlenia standar-
dowego określa się dzisiaj, jako jedną z najbardziej innowacyjnych i efektywnych technologii. 

 

 
Rys. 202. Oświetlenie zewnętrzne w technologii LED 

Szczecin - Trasa Zamkowa 
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5 .  U R Z Ą D Z E N I A  P R Z E C I W W Y B U C H O W E  
5 . 1 .  I n f o r m a c j a  w s t ę p n a  

620. Jakie standardy bezpieczeństwa powinny spełniać urządzenia elektryczne przeznaczone do 
pracy w obszarach zagrożonych wybuchem? 

W obszarach wielu zakładów przemysłowych przetwarza się, transportuje lub przechowuje 
substancje mogące wytworzyć z powietrzem (lub innymi utleniaczami) niebezpieczne mieszani-
ny wybuchowe. Podobnie w czasie obróbki ciał stałych lub produkcji i transportu materiałów 
sypkich mogą do otaczającego powietrza przedostawać się pyły i tworzyć z nim mieszaniny wy-
buchowe. 

Urządzenia elektryczne przeznaczone do pracy w takich przestrzeniach muszą spełniać najwyż-
sze standardy bezpieczeństwa, posiadać rozwiązania konstrukcyjne uniemożliwiające zainicjowa-
nie zapłonu mieszanin wybuchowych. Zapewnienie bezpiecznej pracy ludzi w przestrzeniach za-
grożonych wybuchem wymaga od użytkowników instalacji i urządzeń elektrycznych prowadzenia 
właściwej i bezpiecznej eksploatacji, zgodnej z wymaganiami przepisów i norm technicznych. 
621. Jaki jest cel stosowania w ochronie przeciwwybuchowej alternatywnych poziomów zabezpie-

czenia urządzeń według dyrektywy ATEX i metody EPL? 
Parlament Europejski i Rady przyjęły w 1994 roku dyrektywę 94/9/WE ATEX w sprawie zasad-

niczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych produkowanych na rynek UE, przeznaczo-
nych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Głównym celem systemu opartego na 
dyrektywie 94/9/WE jest wprowadzenie jednolitych procedur oceny zgodności urządzeń oraz sys-
temów ochronnych przeznaczonych do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem w celu za-
pewnienia ich swobodnego przepływu na terenie UE.  

Poziom zabezpieczenia urządzeń zgodnie z dyrektywą ATEX, to rodzaj strefy zagrożenia, który 
determinuje wybór odpowiedniej kategorii urządzenia. Czyli, im większe jest prawdopodobieństwo 
i częstotliwość występowania atmosfery wybuchowej, tym wyższy poziom ochrony urządzenia jest 
brany pod uwagę.  

Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna IEC przyjęła w 1996 roku koncepcję jednolitego 
międzynarodowego systemu oceny zgodności dla wszystkich elektrycznych urządzeń pracujących 
w strefach zagrożenia wybuchem gazów, par, mgieł czy pyłów palnych. System ten zwany schema-
tem IECEx, opracowany został na podstawie norm IEC. 

Zasadniczym celem schematu IECEx było wprowadzenie ogólnoświatowego certyfikatu dla wy-
robów i usług przeznaczonych do stref zagrożenia wybuchem, przy zachowaniu wymaganego po-
ziomu bezpieczeństwa.  

Ocena ryzyka podczas doboru urządzeń do stref zagrożenia wybuchem zaczęła coraz częściej 
pojawiać się w wielu aspektach związanych z bezpieczeństwem instalacji przemysłowych i ludzi 
przy nich pracujących. Uznano, że właściwa jej metodyka i idące za tym odpowiednie działania mo-
gą uchronić użytkowników instalacji od poważnych konsekwencji. Dostrzeżono korzyści płynące 
z metody weryfikacji stref i doboru urządzeń opartej na ocenie ryzyka. Opracowano normy w za-
kresie oceny ryzyka związanej z wprowadzeniem poziomów ochrony urządzeń EPL (ang. Equi-
pment Protection Level). 

Poziom zabezpieczenia urządzeń (EPL) miał zintegrować schemat IECEx systemem opartym 
na dyrektywie 94/9/WE ATEx. Ze względu na zbyt dużą kombinację różnych rodzajów zabezpie-
czeń, niezbędne było oznaczenie poziomu ochrony w sposób zrozumiały dla odbiorców na całym 
świecie. Odpowiedni dobór urządzenia przeznaczonego do eksploatacji w strefie zagrożonej wy-
buchem musiał uwzględniać pełną jego funkcjonalność, wszystkie przewidywane warunki oto-
czenia i odpowiednie warunki wynikające z normalnej pracy oraz spodziewanych stanów awa-
ryjnych. Metoda EPL jest alternatywną propozycją w stosunku do metody określonej w dyrekty-
wie ATEX, polegającej na sztywnym powiązaniu konstrukcji urządzenia ze strefą zagrożenia wy-
buchem. System uwzględniający poziom zabezpieczenia urządzeń (EPL) wskazuje ryzyko zapale-
nia mieszaniny wybuchowej przez urządzenia niezależnie od rodzaju ich konstrukcji.  
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5 . 2 .  W ł aśc i w o śc i  w y bu c h o w e  g az ó w  i  p y ł ó w 

622. Na czym polega i w jakich warunkach powstaje wybuch? 
Wybuch jako gwałtowna reakcja utleniania lub rozkładu, polega na gwałtownym spalaniu gazów 

palnych, par cieczy palnych albo pyłów lub włókien w powietrzu, wywołująca wzrost temperatury 
lub ciśnienia wraz z niszczycielską falą uderzeniową i efektem akustycznym. 
      Wybuch powstaje w ściśle określonych warunkach, a dokładnie wtedy, gdy stężenie składnika 
palnego znajduje się w ściśle określonym przedziale, zwanym granicą wybuchowości. 

623. Jaka minimalna energia zapłonu jest niezbędna do powstania wybuchu?  
Stężenie składnika palnego w określonym przedziale wybuchowości nie powoduje wybuchu.  
Do powstania wybuchu potrzebna jest jeszcze pewna energia, której inicjatorem mogą być takie 

czynniki, jak iskry powstałe podczas pracy urządzeń i instalacji elektrycznych, elementy instalacji 
rozgrzane do niebezpiecznie wysokiej temperatury, wyładowania atmosferyczne i elektrostatyczne. 

Energia ta zwana jest minimalną energią zapłonu  definiowana jako najmniejsza energia 
kondensatora w obwodzie elektrycznym, którego wyładowanie iskrowe wywołuje zapłon miesza-
niny gazowo-powietrznej i rozprzestrzenianie się płomienia w określonych warunkach badania. 

Wartość minimalnej energii zapłonu jest parametrem, który pozwala na ocenę zagrożenia wy-
buchem, pochodzącego od istniejących w rozpatrywanym obszarze źródeł, takich jak iskry elek-
tryczne, elektrostatyczne, iskry pochodzące od pojemnościowych lub indukcyjnych obwodów elek-
trycznych, a także iskry mechaniczne. 

624. Jakie zjawiska zachodzące w kontakcie paliwo - utleniacz decydują o mechanizmie rozwoju 
wybuchu? 

Paliwo musi mieć kontakt z utleniaczem, a zapoczątkowanie spalania wymaga czynnika inicjują-
cego. Trudniej jest zainicjować wybuch pyłowy niż gazowy. Gaz miesza się bowiem z powietrzem 
samorzutnie dzięki dyfuzji, a do wytworzenia chmury pyłowej niezbędne jest mechaniczne miesza-
nie (np. przez podmuch). Ograniczenie przestrzeni wybuchu sprzyja gwałtowności wybuchu, 
a w przypadku pyłów jest uważane za niezbędny czynnik do jego zaistnienia. 

Wśród gazów utleniaczami mogą być np. tlen, chlor, fluor, wśród cieczy m.in. kwas nadchlorowy, 
nadtlenek wodoru, a wśród ciał stałych - azotan amonu, tlenki metali. Paliwa to przede wszystkim 
różne ciecze (np. benzyna, alkohol, nafta, lakiery, farby), gazy (wodór, acetylen, propan, butan, tle-
nek węgla), ale też ciała stałe - np. cząstki metalu, pył węgla, pył drzewa, włókna, tworzywa. 

Wybuchy paliw zachodzą w fazie gazowej (stałe paliwo wybucha tylko w postaci aerozolu), co 
decyduje o mechanizmie rozwoju wybuchu. Mierzona szybkością wzrostu ciśnienia dynamika wy-
buchu jest zdeterminowana prędkością rozprzestrzeniania się płomienia w kierunku świeżej mie-
szanki. Spalanie niekontrolowane to nie zawsze wybuch, wynikiem może być też pożar. 

625. Jakie wyróżnia się formy niekontrolowanego spalania stałych materiałów palnych, w których 
o szybkości spalania decyduje dopływ tlenu do paliwa? 

Można wyróżnić kilka form niekontrolowanego spalania stałych materiałów palnych, w których 
o szybkości spalania decyduje dopływ tlenu do paliwa, np.: 

- tlenie – bezpłomieniowe spalanie bez efektu świetlnego, 
- żarzenie – spalanie bezpłomieniowe z efektem świetlnym, a następnie 
- spalanie płomieniowe i w efekcie wybuch. 

626. Co jest warunkiem niezbędnym do wystąpienia wybuchu gazowego? 
Warunkiem niezbędnym do wystąpienia wybuchu gazowego jest równoczesne wystąpienie 

trzech czynników tworzących tzw. trójkąt wybuchowości (Rys. 203): 
1) palnej substancji (atmosfery wybuchowej), 
2) tlenu (ten czynnik w powietrzu atmosferycznym jest zawsze spełniony), 
3) źródła zapłonu (np. otwarty płomień, iskra, wysoka temperatura powierzchni urządzenia, 

wyładowanie elektrostatyczne). 



292 
 

 
Rys. 203. Trójkąt wybuchowości. 

Warunki niezbędne do wystąpienia wybuchu gazowego 

627. Co jest warunkiem niezbędnym do wystąpienia wybuchu pyłowego? 
Warunkiem niezbędnym do wystąpienia wybuchu pyłowego jest jednoczesne wystąpienie 

wszystkich pięciu czynników: 
a) materiału palnego, 
b) tlenu z powietrza (lub innego utleniacza), 
c) bodźca energetycznego (źródła zapłonu) inicjującego reakcję utleniania,  
d) ograniczeniu powierzchni oraz  
e) mieszaniny wybuchowej - pyłu z powietrzem (obłoku). 

Brak któregokolwiek z wymienionych czynników uniemożliwia powstanie wybuchu:  
      Na przykład, poza czynnikami omówionymi w trójkącie wybuchowości: 

- osiadły pył substancji wybuchowej w otoczeniu utleniacza nigdy nie wybuchnie, jeżeli nie na-
stąpi poderwanie chmury pyłowej i powstanie obłoku (mieszaniny pyłu palnego z powie-
trzem), 

- brak warunku polegającego na ograniczeniu przestrzeni może spowodować co najwyżej 
szybkie spalenie mieszaniny wybuchowej, natomiast sam wybuch nie będzie możliwy. 

Pięciokąt wybuchowości (Rys. 204) wskazuje na istotne znaczenie wymieszania utleniacza 
z paliwem w ograniczonej przestrzeni. 

 
Rys. 204. Pięciokąt wybuchowości. 

Warunki niezbędne do wystąpienia wybuchu pyłowego 
 
 

628. Kiedy następuje inicjacja wybuchu i jaki może mieć charakter? 
Inicjacja wybuchu następuje w wyniku zapłonu mieszaniny palnej. To najbardziej nieokreślony 

element rozwoju wybuchu, dlatego często trudno jest ustalić przyczynę takiego niekontrolowanego 
wybuchu. 
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Zapłon w mieszaninie palnej może mieć charakter: 
– wymuszony, 
– samorzutny. 

Zapłon wymuszony może być spowodowany przez różne postacie energii wyzwalanej 
w rozmaitych procesach. Warunkiem koniecznym wywołania zapłonu jest osiągnięcie odpowied-
niej temperatury mieszanki przez dostarczenie do niej wystarczającej porcji energii. 

Minimalna energia zapłonu należy do ważnych parametrów charakteryzujących właściwości 
wybuchowe paliw i zależy od rodzaju paliwa, składu mieszanki oraz warunków zapłonu. 

Wybuch nie następuje natychmiast, nawet po zadziałaniu silnego inicjału, upływa jakiś czas, za-
nim wystąpi zauważalny przyrost ciśnienia wybuchu. Opóźnienie  nazywa się czasem indukcji 
zapłonu i dla konwencjonalnych paliw wynosi 20–40 ms. 

Samorzutny charakter inicjacji wybuchu (zapłonu) występuje wówczas, gdy temperatura palnej 
mieszanki osiągnie taką wartość, że następuje lawinowy rozwój reakcji bez jakichkolwiek bodźców 
z zewnątrz. Ta wstępna faza wybuchu może mieć charakter cieplny lub łańcuchowy. 

629. Co można zaliczyć do źródeł zapłonu mieszaniny wybuchowej? 
Do źródeł zapłonu mieszaniny wybuchowej, działających pojedynczo lub współdziałających, 

można zaliczyć:  
1) iskry w obwodach elektrycznych, 
2) wyładowania atmosferyczne, 
3) wyładowania elektryczności statycznej, 
4) łuk elektryczny, 
5) otwarty płomień, 
6) gorące powietrze, 
7) iskry mechaniczne, 
8) różnego rodzaju promieniowanie. 

Iskra wywołana zarówno czynnikami elektrycznymi, jak i mechanicznymi jest nośnikiem energii 
cieplnej. Największą zdolność zapalenia mieszanin wybuchowych mają iskry elektryczne, bowiem 
towarzyszy im szereg dodatkowych zjawisk ułatwiających zapalenie mieszaniny, np. jonizacja. 

Jednak nie każda iskra elektryczna jest zdolna do zapalenia mieszaniny wybuchowej. Aby mogło 
nastąpić zapalenie mieszaniny, iskra elektryczna musi mieć pewną minimalną energię, poniżej któ-
rej zapalenie mieszaniny nie jest możliwe. 

Energia wydzielona w iskrze elektrycznej zależy od szeregu parametrów obwodu elektrycznego, 
w którym powstaje w zależności od napięcia, natężenia prądu, indukcyjności, pojemności, szybko-
ści przerywania obwodu, materiału elektrod.  

Znajomość minimalnej energii iskier elektrycznych potrzebnych do zapalenia określonej mieszaniny 
wybuchowej oraz czynników zwiększających i zmniejszających jej zdolność zapalającą, pozwala na kon-
struowanie urządzeń i obwodów iskrobezpiecznych. 

630. KIedy zakres stężenia substancji palnej w powietrzu może stać się mieszaniną wybuchową? 
Istnieje ograniczony zakres stężenia substancji palnej w powietrzu, która może stać się miesza-

niną wybuchową. Zakres ten jest specyficzny dla każdego gazu lub par cieczy i zawiera się pomię-
dzy dolną i górną granicą wybuchowości, przy czym: 

1) Dolna granica wybuchowości (DGW) - jest to najniższe stężenie paliwa w mieszaninie palnej, 
poniżej której nie jest możliwy zapłon mieszaniny pod wpływem czynnika inicjującego 
i dalsze samoczynne rozprzestrzenianie płomienia w określonych warunkach badania; 

2) Górna granica wybuchowości (GGW) - jest to najwyższe stężenie paliwa w mieszaninie pal-
nej, powyżej której nie jest możliwy zapłon mieszaniny pod wpływem czynnika inicjującego 
i dalsze samoczynne rozprzestrzenianie płomienia w określonych warunkach badania. 
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631. Czym jest i od czego zależy temperatura samozapalenia? 
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 
719) przyjęto, że w normalnych warunkach atmosferycznych mieszaniny wybuchowe z powietrzem mogą 
tworzyć pary cieczy palnych o temperaturze nie przekraczającej 55oC. 

Najniższą temperaturę, od której rozpoczyna się samorzutny proces palenia się (np. od nagrza-
nej powierzchni stykającej się z mieszaninę wybuchową), bez udziału dodatkowych źródeł energii 
(iskier, łuku elektrycznego, lub płomienia), nazywa się temperaturą samozapalenia (samozapłonu).  

Temperatura samozapłonu zależy od wielu czynników. Niemożliwe jest oznaczenie bezwzględ-
nej temperatury samozapalenia, poniżej której samozapalenie mieszaniny nie może nastąpić, a po-
wyżej której występuje. Można jedynie ustalić umowną metodę oznaczania temperatur samozapa-
lenia ograniczoną szeregiem warunków badania i tak otrzymaną wartość temperatury samozapa-
lenia uznać za wartość graniczną danej mieszaniny wybuchowej. 

632. Od czego zależy powstanie mieszaniny wybuchowej pyłu z powietrzem?  
Powstanie mieszaniny wybuchowej pyłu z powietrzem zależy od stężenia pyłu w mieszaninie 

(w g/m3 lub mg/dm3). W wielu przypadkach, przy analizie zagrożenia wybuchem mieszanin pyłów 
z powietrzem, może być niekiedy ważniejsza znajomość temperatury samozapalenia warstwy pyłu 
zalegającego na nagrzanej powierzchni niż znajomość temperatury samozapalenia chmury pyłowej. 
Wynika to z niebezpieczeństwa samozapalenia warstwy pyłu na nagrzanej powierzchni i poderwa-
nia chmury pyłowej, która utworzy z powietrzem mieszaninę wybuchową.  

W tak utworzonej chmurze pyłowej znajdują się zazwyczaj rozżarzone cząsteczki pyłu, które na-
tychmiast spowodują jej zapalenie. Dlatego podawane są temperatury samozapalenia zarówno 
mieszaniny pyłu z powietrzem, jak i temperatury samozapalenia pyłu zleżałego w umownej 
5 milimetrowej lub 12,5 milimetrowej warstwie. 

633. Jak może przebiegać proces spalania ciał stałych, gazów palnych, par cieczy palnych i pyłów z 
powietrzem? 

Proces spalenia ciał stałych, gazów palnych, par cieczy palnych i pyłów z powietrzem może 
przebiegać jako: 

a) Spalanie powierzchniowe ciał stałych - przebiega na ich powierzchni, z niewielką prędko-
ścią, nie powodując podwyższenia ciśnienia - występuje przy źródle wycieku gazu, np. u wy-
lotu palnika gazowego. Spalanie par cieczy palnych występuje w cienkiej warstwie tuż nad 
powierzchnią tej cieczy;  

b) Spalanie przestrzenne - występuje w mieszaninach gazów palnych, par cieczy palnych 
i pyłów z powietrzem. Proces spalania (utleniania) mieszaniny przebiega z dużą prędkością 
od 1000 do 4000 m/s, któremu towarzyszy gwałtowny wzrost ciśnienia. Mieszaniny takie 
zalicza się do mieszanin wybuchowych. 

634. Od czego uzależnione jest bezpieczeństwo ludzi i urządzeń w przestrzeniach zagrożonych wy-
buchem? 

Bezpieczeństwo ludzi i urządzeń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem uzależnione jest 
w szczególności od: 

1) właściwej identyfikacji stref, w których występują lub mogą wystąpić atmosfery wybuchowe,  
2) zaliczenia przestrzeni zagrożonych wybuchem do odpowiednich stref zagrożenia,  
3) właściwego doboru urządzeń i instalacji elektrycznych do poszczególnych stref zagrożenia 

wybuchem,  
4) zabezpieczeniu obiektów i urządzeń elektrycznych przed:  

a) prądami przetężeniowymi,  
b) przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi,  
c) wyładowaniami atmosferycznymi,  
d) wyładowaniami elektryczności statycznej,  
e) korozją urządzeń technologicznych zakopanych w gruncie (ochrona katodowa). 
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5.3. Klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem 

635. Do jakich stref zagrożenia wybuchem kwalifikuje się przestrzenie zagrożone wybuchem mie-
szanin gazowych? 

Przestrzenie zagrożone wybuchem mieszanin gazów palnych i par cieczy palnych z powietrzem 
klasyfikuje do stref: 0, 1 i 2 - według częstości i czasu występowania gazowej atmosfery wybucho-
wej (mieszaniny wybuchowej). Strefa zagrożenia wybuchem jest to strefa, w której w wyniku po-
wstania mieszaniny wybuchowej może powstać stan zagrożenia wybuchem. 

Przestrzenie zagrożone wybuchem mieszanin gazowych klasyfikuje się do następujących stref 
zagrożenia wybuchem: 

Strefa 0 – miejsce (obszar), w którym atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę substancji 
palnych w postaci, gazu, pary, mgły z powietrzem, występuje ciągle lub często (ponad 1000 go-
dzin w roku) w czasie normalnych warunków pracy urządzeń technologicznych. Strefa ta poja-
wia się wewnątrz pojemników, rurociągów, zbiorników, separatorów olejowo-wodnych otwar-
tych do atmosfery; 
Strefa 1 – miejsce (obszar), w którym atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę substancji 
palnych w postaci gazu, pary lub mgły z powietrzem, jest prawdopodobna w warunkach nor-
malnej pracy urządzeń technologicznych (w czasie od 10 do 1000 godzin w roku). Strefa ta może 
obejmować bezpośrednie otoczenie: strefy 0; miejsc napełniania i opróżniania; wrażliwych na 
uszkodzenie urządzeń, systemów ochronnych, części i podzespołów wykonanych ze szkła, ce-
ramiki i podobnych materiałów; uszczelnień pomp, połączeń armatury i rurociągów; 
Strefa 2 – miejsce (obszar), w którym pojawienie się atmosfery wybuchowej, zawierającej mie-
szaninę substancji palnych w postaci gazu, par lub mgły z powietrzem, jest bardzo mało praw-
dopodobne; nie występuje w trakcie normalnej pracy, a w przypadku wystąpienia trwa krótko 
(około 10 godzin w roku). Strefa 2. może obejmować miejsca otaczające strefę 0 lub 1. 

636. Do jakich stref zagrożenia wybuchem kwalifikuje się przestrzenie zagrożone wybuchem mie-
szanin pyłów z powietrzem? 

Pyły palne zalegające na urządzeniach technologicznych i wyposażeniu pomieszczeń, warstwy, zwały 
i osady pyłowe powinny być traktowane tak samo, jak każde inne źródło, które może być przyczyną po-
wstawania mieszanin wybuchowych pyłów z powietrzem. 

Przestrzenie zagrożone powstawaniem mieszanin pyłów z powietrzem klasyfikuje się do nastę-
pujących stref zagrożenia wybuchem:  

- Strefa 20 - jest to przestrzeń, w której mieszanina wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu 
w powietrzu występuje stale lub przez długie okresy albo często (ponad 1000 godzin w ciągu 
roku), w normalnych warunkach pracy urządzeń technologicznych. Strefa 20 pojawia się 
wewnątrz pojemników, rurociągów, zbiorników, silosów, itp.; 

- Strefa 21 – miejsce (obszar), w którym mieszanina wybuchowa w postaci obłoku pyłu palne-
go w powietrzu może czasami wystąpić w normalnych warunkach pracy (w wyniku pode-
rwania pyłu w otoczeniu), gdzie występują warstwy pyłu zleżałego, zdolne do tworzenia mie-
szanin pyłu z powietrzem w zakresie stężeń wybuchowych, np. w skutek rozszczelnienia 
urządzeń produkcyjnych i aspiracyjnych, służących do odsysania i transportu pyłu, przy ma-
gazynowaniu, granulowaniu, brykietowaniu i podobnych operacjach technologicznych, w 
czasie 10 do 1000 godzin w ciągu roku oraz w sytuacjach wymienionych w opisie strefy 20; 

- Strefa 22 – miejsce (obszar), w którym wystąpienie mieszaniny wybuchowej pyłu palnego 
z powietrzem w normalnych warunkach pracy nie występuje, jednak w przypadku wystąpie-
nia trwa krótko (poniżej 10 godzi w roku). Strefa ta może obejmować miejsca w bezpośred-
nim otoczeniu urządzeń, systemów ochronnych, części i podzespołów zawierających pył, np. 
pomieszczenia z młynami, w których osiada pył wydostający się z młynów i w innych miej-
scach wymienionych w charakterystyce strefy 20 i 21. 

 Strefy zagrożenia wybuchem mieszanin pyłów z powietrzem wyznacza się we wszystkich kierunkach 
od miejsca emisji substancji niebezpiecznych. Ich wymiary zależą od rodzaju źródła emisji, parametrów 
fizyko-chemicznych substancji, rodzaju wykonywanych czynności, rodzaju wentylacji i jej skuteczności, 
ciśnienia w aparaturze, temperatury, itp. 
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5.4. Podział urządzeń na grupy i kategorie 

637. Jaki dzieli się urządzenia elektryczne do gazowych i pyłowych atmosfer wybuchowych? 
Urządzenia elektryczne do gazowych i pyłowych atmosfer wybuchowych dzieli się, według PN-

EN 60079-0:2013-03, na następujące grupy: 
1) Grupa I – urządzenia elektryczne grupy I są przeznaczone do użytku w kopalniach,    

w których występuje zagrożenie wybuchem gazu kopalnianego. Rodzaje zabezpieczeń doty 
czące grupy I uwzględniają zapłon zarówno gazu kopalnianego, jak i pyłu węglowego - łącz-
nie ze zwiększeniem fizycznych zabezpieczeń urządzeń użytkowanych w podziemnych wy-
robiskach; 

2) Grupa II – urządzenia elektryczne grupy II są przeznaczone do użytku w miejscach wystę-
powania gazowych atmosfer wybuchowych innych niż w kopalniach, w których występuje 
zagrożenie wybuchem gazu kopalnianego; 

3) Grupa III - urządzenia elektryczne grupy III są przeznaczone do użytku w miejscach wystę-
powania pyłowych atmosfer wybuchowych innych niż w kopalniach, w których występuje 
zagrożenie wybuchem gazu kopalnianego. 

638. Jak są podzielone urządzenia elektryczne grupy II w zależności od właściwości gazowych at-
mosfer wybuchowych? 

Urządzenia elektryczne grupy II. są podzielone na podgrupy w zależności od właściwości gazo-
wych atmosfer wybuchowych, do których są przeznaczone: 

- IIA, typowym gazem jest propan, 
- IIB, typowym gazem jest etylen, 
- IIC, typowym gazem jest wodór. 

Urządzenie oznakowane IIB jest odpowiednie do zastosowań wymagających urządzeń grupy IIA. 
Podobnie urządzenie oznakowane IIC jest odpowiednie do zastosowań wymagających urządzeń 
grupy IIA lub IIB. 

639. Jak są podzielone urządzenia elektryczne grupy III w zależności od właściwości gazowych at-
mosfer wybuchowych? 

Urządzenia elektryczne grupy III podzielono na trzy podgrupy w zależności od właściwości py-
łowych atmosfer wybuchowych, do których są przeznaczone: 

- IIIA, palne pyły w stanie lotnym (włókna).  
Dozwolona grupa urządzeń IIIA, IIIB, IIIC; 

- IIIB, pył nieprzewodzący (o rezystywności większej niż 1 kΩm).  
Dozwolona grupa urządzeń IIIB; 

- IIIC, pył przewodzący (o rezystywności mniejszej niż 1 kΩm).  
              Dozwolona grupa urządzeń IIIC. 

640. Na jakiej podstawie przeprowadzany jest podział urządzeń elektrycznych w osłonach ogniosz-
czelnych? 

Podział na podgrupy urządzeń elektrycznych w osłonach ognioszczelnych przeprowadzany jest 
na podstawie maksymalnych doświadczalnych bezpiecznych prześwitów szczelin ognioszczelnych 
MESG1) określonych za pomocą pojemnika doświadczalnego ze szczeliną o długości 25 mm. 

Maksymalne doświadczalne bezpieczne prześwity szczelin ognioszczelnych wynoszą: 
- podgrupa IIA - MESG powyżej 0,9 mm, 
- podgrupa IIB - MESG pomiędzy 0,5 mm i 0,9 mm, 
- podgrupa IIC - MESG poniżej 0,5 mm. 

Szczeliny konstrukcyjne w osłonach ognioszczelnych są wielokrotnie węższe od szczelin klasyfi-
kacyjnych. 
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641. Jak zostały podzielone urządzenia elektryczne w wykonaniu iskrobezpiecznym? 
Urządzenia elektryczne w wykonaniu iskrobezpiecznym zostały podzielone wg stosunku ich mi-

nimalnych prądów zapalających do prądu zapalającego metan laboratoryjny MIC2), przy czym: 
- MESG1) (ang. Maximum Experimental Safe Gap) - największy doświadczalny bezpieczny prze-

świt szczeliny gaszącej; 
- MIC2) (ang. Minimum Igniting Current) – minimalny prąd zapalający. 

Stosunki minimalnych prądów zapalających mieszaniny wybuchowe do prądu zapalającego me-
tan laboratoryjny MIC wynoszą: 

- podgrupa IIA - stosunek MIC powyżej 0,8, 
- podgrupa IIB - stosunek MIC pomiędzy 0,45 i 0,8, 
- podgrupa IIC - stosunek MIC poniżej 0,45. 

Aby zaliczyć gaz lub parę do odpowiedniej podgrupy wystarczy, w większości przypadków, wy-
znaczenie jednej z tych wielkości - albo MESG, albo MIC. 

W tablicy 22 przedstawione są wzajemne zależności klasyfikacji urządzeń ognioszczelnych 
i iskrobezpiecznych wg MESG i MIC. 

 
Tablica 22. Wzajemne zależności klasyfikacji gazów i par oraz urządzeń przeciwwybuchowych 

w osłonach ognioszczelnych i iskrobezpiecznych wg. MESG i MIC 
Podgrupy mieszanin wybu-

chowych i urządzeń w 
osłonach ognioszczelnych 

i iskrobezpiecznych 

Maksymalny bezpieczny prze-
świt klasyfikacyjny szczeliny 

gaszącej MESG  [mm] 

Stosunek minimalnego prądu zapalającego  
mieszaninę z powietrzem gazu lub pary  

do prądu zapalającego  metan laboratoryjny MIC

IIA > 0,9 > 0,8 
IIB 0,5 do 0,9 0,45 do 0,8 
IIC < 0,5 < 0,45 

642. Na jakie kategorie zostały podzielone urządzenia grupy I?  
Urządzenia grupy I zostały podzielone na dwie kategorie: 

1) Kategoria M1 - obejmująca urządzenia zaprojektowane i w razie potrzeby, wyposażone 
w specjalne dodatkowe środki zabezpieczenia przeciwwybuchowego tak, aby mogły funk-
cjonować zgodnie z parametrami ruchowymi ustalonymi przez producenta, zapewniając 
bardzo wysoki poziom zabezpieczenia.  

Urządzenia tej kategorii produkuje się tak, aby były zdolne do działania w atmosferze 
wybuchowej nawet w przypadku rzadko występującej awarii urządzenia i charakteryzowa-
ły się takimi środkami zabezpieczenia, że:  

a) w przypadku uszkodzenia jednego ze środków zabezpieczających, przynajmniej drugi, 
niezależny środek zapewni wymagany poziom zabezpieczenia albo 

b) wymagany poziom zabezpieczenia będzie zapewniony w przypadku wystąpienia dwóch 
niezależnych od siebie uszkodzeń;  

2) Kategoria M2 - obejmująca urządzenia zaprojektowane tak, aby mogły funkcjonować zgod-
nie z parametrami ruchowymi ustalonymi przez producenta, zapewniając wysoki poziom 
zabezpieczenia. W urządzeniach tej kategorii zapewnia się:  

a) wyłączenie zasilania w przypadku wystąpienia atmosfery wybuchowej. 
b) środki zabezpieczenia przeciwwybuchowego zapewniające wymagany poziom zabez-

pieczenia podczas normalnego działania tych urządzeń, a także w przypadku trudnych 
warunków eksploatacji, powstałych wskutek nieostrożnego obchodzenia się z nimi 
i zmieniających się warunków środowiskowych. 
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643. Na jakie kategorie zostały podzielone urządzenia grupy II?  
Urządzenia grupy II zostały podzielone na trzy kategorie: 

1) Kategoria 1 - zapewnia "bardzo wysoki" poziom zabezpieczenia (EPL Ga) w strefach gazo-
wych 0, 1, 2.Tak wysoki poziom ochrony wynika z zastosowania dwóch niezależnych środ-
ków zabezpieczających. W przypadku uszkodzenia jednego z nich drugi środek niezależnie 
zagwarantuje wymagany poziom bezpieczeństwa. Ten bardzo wysoki poziom bezpieczeń-
stwa utrzymany zostanie również w przypadku, kiedy wystąpić mogą od siebie niezależne 
uszkodzenia; 

2) Kategoria 2 - zapewnia "wysoki" poziom zabezpieczenia (EPL Gb) w strefach gazowych 1, 2. 
Zastosowane środki zabezpieczenia przeciwwybuchowego są wystarczające w przypadku 
częstych zakłóceń lub uszkodzeń urządzeń oraz podczas normalnego ich działania; 

3) Kategoria 3 - zapewnia podwyższony poziom zabezpieczenia (EPL Gc) w 2. strefie gazowej. 
Zabezpieczenie jest wystarczające podczas normalnego ich działania. 

644. Na jakie kategorie zostały podzielone urządzenia grupy III?  
Urządzenia grupy III zostały podzielone na trzy kategorie: 

1) Kategoria 1 - zapewnia "bardzo wysoki" poziom zabezpieczenia dzięki dwom niezależnym 
rodzajom zabezpieczeń. Uszkodzenie dwóch zabezpieczeń zapewnia dalej wymagany po-
ziom zabezpieczenia urządzenia (EPL Ga). Zastosowanie w strefach pyłowych 20, 21, 22; 

2) Kategoria 2 - zapewnia "wysoki" poziom zabezpieczenia wystarczający w czasie normalnego 
działania, przy częstych zakłóceniach i uszkodzeniach (EPL Db). Zastosowanie w strefach 
pyłowych 21, 22; 

3) Kategoria 3 -zapewnia poziom zabezpieczenia wystarczający w czasie normalnego działania 
(poziom ochrony EPL Dc). Zastosowanie w strefie pyłowej 22. 

5 . 5 .  O c e n a  z a g r oż e n i a  w y bu c h em  i  a na l i z a  r y z y k a 

645. W jakich obszarach w obiektach budowlanych i na terenach przyległych zakładów przemysło-
wych powinna być przeprowadzona ocena zagrożenia wybuchem? 

W obiektach budowlanych i na terenach przyległych zakładów przemysłowych, gdzie prowa-
dzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów, które mogą utworzyć z powietrzem atmos-
fery wybuchowe (gazy, ciecze, ciała stałe o dużym stopniu rozdrobnienia - pyły, frakcje lotne), lub 
w których materiały takie są magazynowane, powinna być przeprowadzona ocena zagrożenia wy-
buchem, zgodnie z wymaganiami: 

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miej-
scu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931) oraz  

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). 

Podstawą uznania przestrzeni za potencjalnie zagrożoną wybuchem jest przede wszystkim czas 
emisji i utrzymywania się czynników tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe substancji 
palnych w postaci gazów, par cieczy palnych, mgieł lub pyłów z powietrzem w warunkach atmosfe-
rycznych, w której po zapaleniu - spalanie rozprzestrzenia się na całą niespaloną mieszaninę. 

Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie miejsc, pomieszczeń i przestrzeni zewnętrz-
nych, w których mogą tworzyć się mieszaniny wybuchowe, wyznaczenie odpowiednich stref zagro-
żenia wybuchem oraz wskazanie źródeł ewentualnego zainicjowania wybuchu. Ocenę zagrożenia 
wybuchem dokonują: inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym. 

646. Jakie elementy składają się na ocenę ryzyka?  
Na ocenę ryzyka składają się następujące elementy: 

a) identyfikacja zagrożenia w obszarach, pomieszczeniach i przestrzeni zewnętrznych, 
w których mogą tworzyć się mieszaniny wybuchowe oraz wskazanie czy substancje są pal-
ne i czy łatwo ulegają zapłonowi, 

b) określenie prawdopodobieństwa wystąpienia atmosfery wybuchowej i jej objętości, 
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c) określenie obecności źródeł zapłonu i prawdopodobieństwa wystąpienia źródeł zapłonu 
zdolnych do zapalenia atmosfery wybuchowej, 

d) określenie możliwych skutków wybuchu, 
e) oszacowanie ryzyka, 
f) wskazanie środków do minimalizacji ryzyka. 

Przy ocenie ryzyka w zakładzie przemysłowym należy stosować podejście całościowe, w szcze-
gólności w odniesieniu do skomplikowanych urządzeń, systemów ochronnych, części i podzespo-
łów, zakładów składających się z niezależnych jednostek i, przede wszystkim, w odniesieniu do 
rozległych instalacji. 
      Ocena ryzyka powinna uwzględniać zagrożenie zapłonem i wybuchem z uwagi na: 

a) urządzenia, systemy ochronne i podzespoły, 
b) wzajemne oddziaływanie pomiędzy urządzeniami, systemami ochronnymi, częściami 

i podzespołami oraz stosowanymi substancjami, 
c) charakterystykę procesu przemysłowego w urządzeniach, systemach ochronnych, częściach 

i podzespołach, 
d) wzajemne oddziaływanie pomiędzy poszczególnymi procesami w różnych częściach urzą-

dzeń, systemach ochronnych, części i podzespołów, 
e) otoczenie urządzeń, systemów ochronnych, części i podzespołów i możliwe wzajemne od-

działywanie z sąsiadującymi procesami. 

647. W jakich przypadkach pomieszczenie, w którym może wytworzyć się mieszanina wybuchowa, 
określa się jako pomieszczenie zagrożone wybuchem?  

Pomieszczenie, w którym może wytworzyć się mieszanina wybuchowa powstała z wydzielającej 
się takiej ilości palnych gazów, par, mgieł lub pyłów, której wybuch mógłby spowodować przyrost 
ciśnienia w tym pomieszczeniu przekraczający 5 kPa, określa się jako pomieszczenie zagrożone 
wybuchem. 

W pomieszczeniu należy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem, jeżeli może w nim występo-
wać mieszanina wybuchowa o objętości co najmniej 0,01m  w zwartej przestrzeni. 

Powstanie zdarzenia niebezpiecznego (np. wybuchu) oraz prawdopodobieństwo jego wystąpie-
nia stanowią zasadnicze elementy ryzyka. W większości analiz ocenia się w zasadzie konsekwencje 
zdarzenia niebezpiecznego, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest z reguły trudne 
do oszacowania  

648. Jak przeprowadza się szacowanie ryzyka? 
Szacowanie ryzyka przeprowadza się zwykle: 

- jakościowo - np. przy użyciu pojęć takich jak wysokie, średnie, niskie, tolerowane, nietolero-
wane itp., 

- ilościowo - np. przez oszacowanie prawdopodobieństwa lub częstotliwości występowania 
określonego zdarzenia niebezpiecznego lub elementom ryzyka przypisywane są pewne war-
tości liczbowe, a następnie wartości te są powtarzane w celu otrzymania wielkości umożli-
wiających przeprowadzenie porównań. 

Dokładne określenie wszystkich czynników wpływających na ryzyko nie jest w wielu przypadkach 
możliwe, zwłaszcza tych, które wpływają na prawdopodobieństwo wystąpienia rozpatrywanego zda-
rzenia. Szacowanie ryzyka jest często wyrażane tylko w sposób jakościowy. Połączenie informacji 
o ciężkości następstw ryzyka i częstotliwości występowania prowadzi do tzw. matrycy ryzyka, w któ-
rej poszczególne pola zostały przyporządkowane różnym poziomom ryzyka (Tablica 23). 
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Tablica 23. Analiza ryzyka 

 

649. Jakie działania powinny być podjęte po analizie ryzyka i ocenie jej rezultatów?  
Po przeprowadzeniu analizy ryzyka konieczna jest ocena jej rezultatów, aby stwierdzić czy uzy-

skane poziomy ryzyka można uznać za akceptowalne. Ryzyko oszacowane na poziomie „wysokie” 
nie może być tolerowane i sytuacja taka będzie wymagała podjęcia działań zmierzających do obni-
żenia poziomu ryzyka. Pozostałe poziomy ryzyka: "dopuszczalne" i „tolerowane”, zwykle wymagają 
pewnych dodatkowych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego, zgodnie z modelem przedsta-
wionym na rysunku 206, zależy m.in. od pojawienia się źródła zapłonu. Konstrukcja przeciwwybu-
chowa ma zatem wpływ na poziom ryzyka i jest realizowana przez dobór odpowiednich środków 
ochrony (lub ich kombinacji). 

Działania podjęte w celu eliminacji lub zmniejszenia zagrożenia atmosferą wybuchową powinny 
prowadzić do całkowitej eliminacji ryzyka wybuchu. Jednak osiągnięcie takiego stanu w warunkach 
rzeczywistych wymaga często poważnych nakładów finansowych i ze względów ekonomicznych 
może okazać się nieosiągalne. 

W takich przypadkach, zgodnie z zasadą ALARA (ang. As Low As Reasonably Achievable), zagro-
żenie atmosferą wybuchową powinno być tak małe, jak to jest technologicznie i ekonomicznie uza-
sadnione (osiągalne) i akceptowalne społecznie. 

650. Na czym polegają zasady zapobiegania i ochrony przed wybuchem? 
Zasady zapobiegania i ochrony przed wybuchem polegają głównie na: 

1) wyeliminowaniu lub ograniczeniu powstawania mieszanin wybuchowych, 
2) przeprowadzeniu klasyfikacji przestrzeni zagrożonych wybuchem do odpowiednich stref 

zagrożenia, adekwatnych do spodziewanego niebezpieczeństwa, jeżeli nie jest możliwe wy-
eliminowanie lub ograniczenie powstawania mieszanin wybuchowych, 

3) dobraniu urządzeń elektrycznych, technologicznych, ochronnych itp. w odpowiednim wy-
konaniu, odpowiadającym wymaganiom dla poszczególnych stref zagrożenia wybuchem, 

4) wykonaniu oprzewodowania odpornego na warunki środowiskowe występujące w danej 
strefie zagrożenia, np. substancje chemiczne, wilgoć, wpływy mechaniczne, 

5) zabezpieczeniu urządzeń i przewodów przed:  
a) prądami przetężeniowymi, 
b) przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi, 

6) zabezpieczeniu obiektu budowlanego przed wyładowaniami atmosferycznymi, 
7) zabezpieczeniu urządzeń technologicznych przed wyładowaniami elektryczności statycznej, 
8) zabezpieczeniu przed korozją urządzeń technologicznych zlokalizowanych w gruncie, przez 

zastosowanie ochrony katodowej, 
9) stosowaniu niezbędnych systemów ochronnych i zabezpieczeń, 

10) oznakowaniu miejsc przy wejściach do pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych, w których 
występują atmosfery wybuchowe, znakiem ostrzegawczym w kształcie trójkąta z czarnym 
obramowaniem. Wewnątrz obramowania powinny być umieszczone czarne litery „Ex” na 
żółtym tle (Rys. 205). 
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Rys. 205. Znak ostrzegawczy informujący 

o możliwości wystąpienia atmosfery wybuchowej 

651. Jakie zadania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem realizują systemy ochronne? 
Systemy ochronne są to urządzenia, których zadaniem w przestrzeniach zagrożonych wybu-

chem jest sygnalizowanie zagrożenia, natychmiastowe powstrzymanie powstającego wybuchu lub 
ograniczenie jego zasięgu.  

Należą do nich między innymi systemy: 
- monitorowania temperatury, 
- monitorowania drgań mechanicznych, 
- gaśnicze i wykrywania iskier, 
- tłumienia wybuchu, 
- izolowania procesu, 
- awaryjnego wyłączania. 

5 . 6 .  U r z ąd z en i a  e l ek tr y czn e  w  w y ko na ni u  pr z e c iww y buc how ym 

652. Kiedy urządzenie elektryczne można uznać za urządzenie w wykonaniu przeciwwybuchowym?  
Urządzenia elektryczne, w których przewidziano rozwiązania konstrukcyjne wykluczające lub 

utrudniające możliwość zapłonu mieszanin wybuchowych na zewnątrz tych urządzeń, zarówno 
w czasie normalnej pracy, jak i w stanie zakłóceniowym, można uznać za urządzenie w wykonaniu 
przeciwwybuchowym (Ex).  

Budowa urządzeń przeciwwybuchowych powinna być taka, aby temperatura ich metalowej po-
wierzchni obudowy i elementów zewnętrznych była niższa niż temperatura mieszaniny wybucho-
wej w otaczającej urządzenie przestrzeni. Niezależnie od tego należy również przeciwdziałać moż-
liwości wytworzenia się mieszaniny wybuchowej we wnętrzu urządzenia. 

653. Jak można osiągnąć bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w urządzeniach elektrycznych prze-
znaczonych do pracy w obecności mieszanin gazowych? 

Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w urządzeniach elektrycznych przeznaczonych do pracy 
w obecności mieszanin gazowych można osiągnąć przez: 

- osłonięcie części iskrzących i nagrzewających się (mogących spowodować zapalenie miesza-
niny wybuchowej) w taki sposób, aby uniemożliwić dostęp do nich mieszaniny wybuchowej, 

- osłonięcie części iskrzących i nagrzewających się osłoną zapobiegającą przeniesieniu się wy-
buchu z wnętrza osłony do otaczającej urządzenie mieszaniny wybuchowej, 

- wykonanie części mogących iskrzyć lub nagrzewać się ze zwiększoną niezawodnością elek-
tryczną i mechaniczną, 

- wykonanie obwodów elektrycznych w sposób uniemożliwiający powstawanie iskier, łuków 
elektrycznych i podwyższonych temperatur mogących zapalić mieszaniny wybuchowe. 

654. Jak powinny być oznakowane urządzenia elektryczne zaprojektowane do użytku w innym niż 
w normalnym zakresie temperatury otoczenia?   

Zgodnie z normą PN-EN 60079-0:2013-03 urządzenia elektryczne, zaprojektowane do użytku w 
normalnym zakresie temperatury otoczenia (od −20 C do + 40 C,) nie wymagają oznakowania 
zakresem temperatury otoczenia. 

Jeżeli urządzenie elektryczne jest zaprojektowane do użytku w innym zakresie temperatur oto-
czenia, uznaje się je za urządzenie w wykonaniu specjalnym. Oznakowanie powinno wtedy zawie-
rać symbol  albo  ze specjalnym zakresem −30 C ≤  ≤ 40 C lub znak „X” w celu wskaza-
nia szczególnych warunków użytkowania, do których zalicza się najniższą i najwyższą temperaturę 
otoczenia. 
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Jeżeli urządzenie elektryczne jest przeznaczone do bezpośredniego połączenia z oddzielnym 
źródłem powodującym nagrzewanie lub chłodzenie, takim jak ogrzewanie lub chłodzenie w proce-
sie technologicznym (zbiorniki lub rurociągi), dane znamionowe takich źródeł powinny być okre-
ślone w certyfikacie i w instrukcjach producenta. 
      Jeżeli norma PN-EN 60079-0:2013-03, bądź norma odnosząca się do konkretnego rodzaju za-
bezpieczenia, wymaga określenia temperatury pracy w jakimkolwiek miejscu urządzenia, to należy 
ją wyznaczyć w warunkach znamionowych urządzenia elektrycznego pracującego w minimalnej lub 
maksymalnej temperaturze otoczenia i, jeżeli ma to zastosowanie, poddanego oddziaływaniu ze-
wnętrznego źródła powodującego nagrzewanie lub chłodzenie o najwyższych parametrach zna-
mionowych. 

655. Jakich wartości nie może przekroczyć maksymalna temperatura powierzchni urządzeń elek-
trycznych grupy I i grupy II? 

Maksymalna temperatura powierzchni urządzeń elektrycznych grupy I, nie może przekroczyć: 
a) 150 C na dowolnej powierzchni urządzenia, na której może osadzić się warstwa pyłu wę-

glowego,  
b) 450 C w miejscach, w których osadzanie się pyłu węglowego jest wykluczone (tj. wewnątrz 

obudowy z ograniczoną ochroną przed pyłem, np. w urządzeniach o stopniu ochrony obu-
dowy co najmniej IP 54). 

Zaleca się, aby przy doborze urządzenia elektrycznego grupy I. użytkownik wziął pod uwagę 
wpływ pyłu węglowego i jego temperaturę tlenia, jeżeli prawdopodobne jest osiadanie pyłu 
w postaci warstwy na powierzchni o temperaturze wyższej niż 150 C. 

Maksymalna temperatura powierzchni urządzenia elektrycznego grupy II. nie może przekro-
czyć: 

- klasy temperaturowej określonej w tablicy 30 lub 
- maksymalnej określonej temperatury powierzchni lub 
- temperatury zapłonu określonej mieszaniny wybuchowej (gazu), do której jest przeznaczone. 

Maksymalna temperatura powierzchni obudowy odpowiednio skonstruowanego urządzenia 
w wykonaniu przeciwwybuchowym musi być niższa niż temperatura zapłonu mieszaniny wybu-
chowej i nie może przekroczyć wymaganej wartości - zarówno w czasie normalnej pracy, jak 
i w stanach zakłóceniowych. Ograniczony lub rozszerzony zakres temperaturowy musi być podany 
przez producenta na tabliczce znamionowej. 

656. Jaka powinna być maksymalna temperatura powierzchni urządzenia grupy III, wyznaczona bez 
warstwy pyłu? 

Maksymalna  temperatura powierzchni , wyznaczona bez warstwy pyłu, nie powinna być wyższa 
niż podana w tablicy 24 maksymalna temperatura powierzchni urządzeń elektrycznych. 

Maksymalna temperatura powierzchni może być także wyznaczona dla podanej grubości war-
stwy  pyłu otaczającego z wszystkich stron urządzenie, chyba że inaczej określono w dokumenta-
cji i oznaczono znakiw "X" wskazującym szczególne warunki użytkowania, do których zalicza się 
najniższą i najwyższą temperaturę otoczenia 

Maksymalna grubość warstwy  może być podana przez producenta. 

657. Jaki jest podział mieszanin wybuchowych na klasy temperaturowe, temperatury samo-
zapłonu i maksymalne temperatury powierzchni urządzeń elektrycznych? 

Zgodnie z normą PN-EN 60079-0:2013-03 wymaga się, aby we wszystkich urządzeniach elek-
trycznych o budowie przeciwwybuchowej, zarówno w stanach normalnych, jak i zakłóceniowych, 
temperatura powierzchni elementów konstrukcyjnych urządzeń elektrycznych umieszczonych 
w przestrzeni zagrożonej wybuchem nie przekroczyła dopuszczalnych wartości. Temperatury te 
zależą od temperatur samozapłonu dla atmosfer wybuchowych.  

Temperatury powierzchni zewnętrznych elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych nie 
mogą przekroczyć temperatur maksymalnych dopuszczalnych przy poszczególnych klasach tempe-
raturowych, podanych w tablicy 24. 
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Najniższa temperatura samozapalenia (samozapłonu) mieszaniny wybuchowej powinna być 
wyższa od maksymalnej temperatury powierzchni urządzeń elektrycznych.  

Podział mieszanin wybuchowych na klasy temperaturowe, temperatury samozapłonu i maksy-
malne temperatury powierzchni urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem mie-
szanin gazów i par z powietrzem przedstawiono w tablicy 24. 

Tablica 24. Klasy temperaturowe, temperatura samozapłonu,  
maksymalne temperatury powierzchni urządzeń elektrycznych 

Klasa 
temperaturowa

Temperatura 
samozapłonu 

(oC ) 

Maksymalne temperatury  
powierzchni urządzeń  

elektrycznych (oC ) 

Temperatura samozapłonu  
wybranych gazów 

(oC ) 

T1 > 450 450 Wodór                                   580 
Metan                                    537 

T2 300 - 450 300 Etylen                                    425 
Acetylen                               305 

T3 200 – 300 200 Kreatyna                              210  
T4 135 – 200 135 Eter etylowy                       160 
T5 100 – 135 100  
T6 85 - 100 85 Dwusiarczek węgla          102 

Można ustalić kilka klas temperaturowych odnoszących się do różnych temperatur otoczenia 
oraz różnych źródeł powodujących nagrzewanie lub chłodzenie. 

658. W jakich przypadkach temperaturę małych elementów, wyższą od temperatury dopuszczalnej, 
należy zaakceptować? 

Temperaturę małych elementów (np. tranzystorów lub rezystorów), których temperatura jest 
wyższa od temperatury dopuszczalnej wynikającej z klasyfikacji temperaturowej, należy zaakcep-
tować w przypadkach, gdy: 

1) W czasie badania nie spowodowały zapłonu mieszaniny wybuchowej i żadne odkształcenia 
ani przemieszczenia powstałe na skutek wysokiej temperatury nie wpłynęły ujemnie na ro-
dzaj zabezpieczenia lub 

2) Urządzenia grupy I oraz urządzenia klasy temperaturowej T4, spełniają następujące wyma-
gania dotyczące klasyfikacji temperaturowej uwzględniającej wymiary elementów w tem-
peraturze 40 C: 

a) dla pola powierzchni elementu < 2 mm2, to: 
     - maksymalna temperatura powierzchni urządzenia grupy II (klasy T4) wynosi 275 C,   
      - maksymalna temperatura powierzchni urządzenia grupy I (pył wykluczony) wynosi 

950 C; 
b) dla powierzchni ≥ 20 mm  ≤ 1000 mm , to: 

- maksymalna temperatura powierzchni urządzenia grupy II (klasy T4) wynosi 200 C; 
- maksymalna moc rozproszenia urządzenia grupy II (klasy T4) wynosi 1,3 W; 
- maksymalna moc rozproszenia urządzenia grupy I (pył wykluczony) wynosi 3,3 W; 

c) dla powierzchni > 1000 mm , to: 
- maksymalna moc rozproszenia urządzenia grupy II (klasy T4) wynosi 1,3 W; 
- maksymalna moc rozproszenia urządzenia grupy I (pył wykluczony) wynosi 3,3 W; 

3) W przypadku urządzeń klasy temperaturowej T5 i małych elementów o powierzchni nie 
większej niż 1000 mm  (z pominięciem przewodów połączeniowych), temperatura ich po-
wierzchni nie przekracza 150 C. 

659. Na czym polega zabezpieczenie przeciwwybuchowe urządzeń w osłonie olejowej „o”?  
Zgodnie z normą PN-EN 60079-6:2010 zabezpieczenie przeciwwybuchowe urządzeń w osłonie 

„o” polega na zanurzeniu części mogących spowodować zapalenie otaczającej mieszaniny wybu-
chowej (powstające iskry, łuki elektryczne, podwyższone temperatury) w oleju lub innej cieczy 
ochronnej.  
      Wymaga się, aby urządzenia w osłonie olejowej „o”: 

- były stosowane tylko w strefach 1 i 2 zagrożenia wybuchem, 
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- posiadały odpowiedni do warunków pracy stopień ochrony obudowy IP, 
- warstwa cieczy izolacyjnej nad częściami czynnymi urządzenia nie powinna być mniejsza niż 

25 mm - nawet przy jej możliwym najniższym poziomie, 
- powinny być w wykonaniu stacjonarnym na prąd przemienny. 

660. Na czym polega zabezpieczenie przeciwwybuchowe urządzeń w osłonie gazowej „p”?  
Zgodnie z normą PN-EN 60079-2:2010 zabezpieczenie przeciwwybuchowe w osłonie gazowej 

„p” polega na umieszczeniu części, które w czasie pracy mogą iskrzyć lub nagrzewać się, 
w zamkniętej obudowie wypełnionej powietrzem lub innym gazem niepalnym pozostającym pod 
stałym nadciśnieniem. 

Osłony gazowe z nadciśnieniem stosuje się najczęściej do ochrony silników elektrycznych dużej 
mocy zwłaszcza wysokiego napięcia oraz szaf rozdzielczych i sterowniczych. 

Urządzenia w osłonie gazowej przystosowane są do instalowania w strefach 1 i 2 zagrożenia 
wybuchem. 

661. Na czym polega zabezpieczenie przeciwwybuchowe urządzeń przy użyciu osłony piaskowej „q”?  
Zgodnie z normą PN-EN 60079-5:2010 zabezpieczenie przeciwwybuchowe urządzenia elek-

trycznego bez elementów ruchomych przy użyciu osłony piaskowej „q” polega na zanurzeniu 
w piasku wszystkich części znajdujących się pod osłoną w taki sposób, aby ewentualnie powstające 
iskry, łuki elektryczne lub podwyższone temperatury wewnątrz osłony nie mogły spowodować 
zapalenia otaczającej urządzenie mieszaniny wybuchowej. 

Osłonę piaskową stosuje się m.in. do urządzeń elektronicznych, skrzynek zaciskowych, dławi-
ków, transformatorów, prostowników, urządzeń grzejnych. Urządzenia w osłonie piaskowej prze-
znaczone są do instalowania w strefach 1 i 2 zagrożenia wybuchem). 

Wymaga się, aby w urządzeniach w osłonie piaskowej: 
- temperatury zewnętrznych powierzchni obudowy nie przekraczały najwyższych dopuszczal-

nych temperatur przy poszczególnych klasach temperaturowych mieszanin wybuchowych, 
- stopień ochrony obudowy powinien być nie mniejszy niż IP 54, natomiast spawów - IP67, 
- w przypadku uszkodzeń obudowy lub wewnętrznych części urządzenia, naprawy, napełnie-

nie czynnikiem ochronnym i ponowne atestowanie (urządzeń grupy II, kategorii 2), były wy-
konywane przez jednostki upoważnione (serwis fabryczny). 

662. Na czym polega zabezpieczenie przeciwwybuchowe urządzeń przy użyciu osłon ognioszczel-
nych „d”? 

Zgodnie z normą PN-EN 60079-1:2014-12 zabezpieczenie przeciwwybuchowe urządzeń elek-
trycznych przy użyciu osłon ognioszczelnych „d” polega na umieszczeniu wszystkich części mogą-
cych wywołać zapalenie otaczającej mieszaniny wybuchowej w osłonie ognioszczelnej, tzn. takiej, 
która bez uszkodzenia wytrzymuje ciśnienie wybuchu powstałego w jej wnętrzu i skutecznie zapo-
biega przeniesieniu wybuchu z jej wnętrza do otaczającej urządzenie elektryczne przestrzeni za-
wierającej mieszaninę wybuchową. Ognioszczelność osłony uzyskiwana jest przez zastosowanie 
szczelin gaszących o odpowiednich prześwitach. 

Osłona ognioszczelna „d” może być stosowana do większości urządzeń elektrycznych, np. do sil-
ników elektrycznych, skrzynek rozdzielczych, łączników, osprzętu instalacyjnego, elementów 
opraw oświetleniowych. 

Skrzynki zaciskowe silników elektrycznych z osłoną ognioszczelną powinny być również 
ognioszczelne. Dopuszcza się stosowanie skrzynek zaciskowych o budowie wzmocnionej. 

Urządzenia elektryczne w osłonach ognioszczelnych przewidziane są do instalowania w strefach 
1 i 2 zagrożenia wybuchem. 

663. Jak wykonane są urządzenia elektryczne niezawierające części normalnie iskrzących lub na-
grzewających się za pomocą budowy wzmocnionej „e”? 

Zgodnie z normą PN-EN 60079-7:2010 urządzenia elektryczne niezawierające części normalnie 
iskrzących lub nagrzewających się wykonywane są za pomocą budowy wzmocnionej „e”, ze zwięk-
szoną pewnością mechaniczną i elektryczną, w celu ograniczenia do minimum prawdopodobień-
stwa powstania uszkodzeń mogących spowodować zapalenie mieszaniny wybuchowej.  
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664. Jak dzieli się urządzenia z zabezpieczeniem za pomocą budowy typu "n"? 
Zgodnie z normą PN-EN 60079-15:2010 urządzenie elektryczne z zabezpieczeniem za pomocą 

budowy typu "n", w którym ze względów konstrukcyjnych i zasady działania, zjawiska mogące 
spowodować zapalenie mieszaniny wybuchowej są mało prawdopodobne.  

Urządzenia z zabezpieczeniem za pomocą budowy typu "n" dzieli się na podtypy: 
a) ExnA – urządzenia nieiskrzące, o ograniczonej możliwości powstawania iskier, łuków elek-

trycznych i gorących powierzchni w czasie normalnej eksploatacji (nie dotyczy regulacji 
i wymiany elementów pod napięciem), np. silniki zwarte, bezpieczniki, skrzynki zaciskowe, 
oprawy oświetleniowe, przetworniki; 

b) ExnC - urządzenia iskrzące ze stykami osłoniętymi w taki sposób, że nie mogą zetknąć się 
z mieszaniną wybuchową; osłony zestyków podobne do osłon ognioszczelnych lub zalania 
masą izolacyjną; 

c) ExnR - urządzenia w szczelnej obudowie ograniczającej wnikanie do niej, w określonym cza-
sie, mieszaniny wybuchowej; 

d) ExnL - urządzenia o ograniczonej energii; konstrukcja zbliżona do urządzeń iskrobezpiecz-
nych; 

e) ExnP - urządzenia zamknięte w obudowach o uproszczonym przewietrzaniu, np. bez prze-
wietrzania wstępnego, bez odprowadzania powietrza na zewnątrz pomieszczeń, 
z nadciśnieniem, lecz spadek ciśnienia nie powoduje natychmiastowego wyłączenia napię-
cia. Urządzenia z zabezpieczeniem typu „n” przeznaczone są do stosowania wyłącznie 
w strefie 2. zagrożenia wybuchem. 

665. Na czym polega zabezpieczenie przeciwwybuchowe urządzeń za pomocą iskrobezpieczeń-
stwa „i”?  

Zgodnie z normą PN-EN 60079-11:2012 zabezpieczenia przeciwwybuchowe urządzeń lub ukła-
dów elektrycznych o małej energii elektrycznej za pomocą iskrobezpieczeństwa „i” polega na do-
braniu elementów tak, aby iskry elektryczne lub zjawiska termiczne, które mogą powstać zarówno 
w czasie normalnej pracy urządzenia (np. zamykanie lub otwieranie obwodów), jak i w przypadku 
pojedynczego lub wielokrotnego uszkodzenia (np. zwarć, przerw w obwodzie), nie mogły spowo-
dować zapalenia otaczającej urządzenie mieszaniny wybuchowej. 

Ochronę obwodów iskrobezpiecznych „i” od innych obwodów elektrycznych zapewnia się przez: 
a) oddzielenie obwodów iskrobezpiecznych od innych obwodów przy zastosowaniu ochrony 

obwodów iskrobezpiecznych przed dopływem z zewnątrz energii, mogącej zniszczyć ich 
iskrobezpieczeństwo (np. bariery ochronne); 

b) bariery ochronne - urządzenia stanowiące połączenie (nie galwaniczne) pomiędzy iskro-
bezpieczną częścią obwodu elektrycznego i jego częścią iskroniebezpieczną 
Zadaniem bariery ochronnej jest ograniczenie: 

- napięcia z obwodu zewnętrznego do strefy zagrożenia wybuchem, 
- prądu w obwodzie lub 
- energii uszkodzonego źródła zasilania. 

Bariery ochronne Instaluje się w obwodzie w miejscu jego wejścia do strefy zagrożonej wy-
buchem. Jeżeli bariery ochronne zawierają obwody iskrobezpieczne, to instaluje się je naj-
częściej w przestrzeni bezpiecznej lub niekiedy w strefie 2. zagrożenia wybuchem, pod wa-
runkiem zastosowania dodatkowej ochrony przeciwwybuchowej, np. osłony ognioszczelnej; 

c) separację galwaniczną - skutecznie oddzielającą obwody iskrobezpieczne od obwo-
dów iskroniebezpiecznych. Stosowana np. w separatorach zapewnia oddzielenie 
galwaniczne poszczególnych obwodów separatora od źródła zasilania. 

666. Na czym polega zabezpieczenie przeciwwybuchowe urządzeń za pomocą hermetyzacji „m”?  
Zgodnie z normą PN-EN 60079-18:2011 zabezpieczenie przeciwwybuchowe urządzeń za pomo-

cą hermetyzacji "m", polega na tym, że części iskrzące i nagrzewające się są otoczone masą izolacyj-
ną uniemożliwiającą zapalenie znajdującej się na zewnątrz urządzenia mieszaniny wybuchowej. 
      Rozróżnia się trzy poziomy ochrony przeciwwybuchowych urządzeń hermetyzowanych masą 
izolacyjną „m”: 
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a) Poziom „ma” - zapewnia bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych hermetyzowa-
nych masą izolacyjną zarówno w czasie normalnej pracy, przy możliwych do przewidzenia 
uszkodzeniach, jak i przy rzadko występujących uszkodzeniach. Napięcie w żadnym punk-
cie obwodu elektrycznego nie powinno przekroczyć 1 kV. Ochronę urządzeń hermetyzowa-
nych masą izolacyjną stanowi właściwy dobór parametrów obwodu elektrycznego lub za-
stosowanie zabezpieczenia elektrycznego; 

b) Poziom „mb” - zapewnia bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych hermetyzowa-
nych masą izolacyjną w ich normalnym stanie pracy i przy wystąpieniu możliwych do 
przewidzenia zakłóceniach; 

c) Poziom „mc” - zapewnia bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych hermetyzowanych 
masą izolacyjną w ich normalnym stanie pracy. 

667. Na czym polega zabezpieczenie przeciwwybuchowe urządzenia o budowie „op”? 
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe urządzeń o budowie „op” polega na ochronie przed zagro-

żeniem zapłonu pochodzącego od urządzeń wykorzystujących promieniowanie świetlne. Ten ro-
dzaj wykonania przeciwwybuchowego dotyczy ochrony coraz szerzej stosowanych w łączności, 
zastosowaniach czujnikowych i pomiarach: lamp, laserów, diod LED i światłowodów, stanowiących 
prawdopodobne źródło zapłonu. 

Promieniowanie świetlne pochłaniane przez powierzchnie urządzeń lub cząstek może, 
w pewnych okolicznościach, umożliwić uzyskanie przez nie temperatury, która spowoduje zapłon 
otaczającej atmosfery wybuchowej. 

668. Jak projektuje się środki ochrony urządzeń elektronicznych stosowanych w wybuchowych at-
mosferach „D”? 

Istotną dla bezpieczeństwa przeciwwybuchowego grupę stanowią środki ochrony urządzeń 
elektronicznych stosowanych w wybuchowych atmosferach pyłowych ("D"). 

Poza określonymi środkami ochrony: 
- z osłoną ciśnieniową "pD", 
- z hermetyzacją "mD",  
- z budową iskrobezpieczną "iD",  
dopuszcza się stosowanie ochrony o odpowiedniej konstrukcji obudowy "tD". 

Środki ochrony z obudową "tD" projektuje się po zdefiniowaniu niebezpiecznych pyłów 
i określeniu rozmiarów cząstek, co umożliwi wykonanie odpowiednio szczelnej obudowy uniemoż-
liwiającej wnikanie pyłu do wnętrza urządzenia. Temperatura powierzchni obudowy urządzenia 
elektronicznego musi być odpowiednio dobrana poniżej tlenia występującego pyłu wybuchowego. 

669. W odniesieniu do jakich urządzeń i według jakich zasad powinien być stosowany system zna-
kowania? 

System znakowania powinien być stosowany tylko w odniesieniu do elektrycznych urządzeń lub 
komponentów Ex, które spełniają wymagania norm dotyczących rodzajów zabezpieczeń. Ze-
wnętrzna, główna część urządzenia elektrycznego powinna być czytelnie oznakowana. Oznakowa-
nie powinno być widoczne przed zainstalowaniem urządzenia. 

W oznakowaniu urządzenia elektrycznego w wykonaniu przeciwwybuchowym powinny być 
uwzględnione wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. 
w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku 
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, a także - postanowienia dyrektywy 94/9/WE (ATEX) 
oraz wskazania norm EN 60079.  

Zaleca się, aby oznaczenie urządzenia elektrycznego przeciwwybuchowego było umieszczone 
w miejscu widocznym po jego zainstalowaniu, na jego głównej części. 

Niedopuszczalne jest umieszczanie na urządzeniach, systemach ochronnych i aparaturze ozna-
czeń, które mogłyby wprowadzić w błąd strony trzecie co do znaczenia i formy oznakowania CE. 

 Wszystkie inne oznakowania mogą być umieszczone na urządzeniach i systemach ochronnych 
oraz aparaturze, pod warunkiem, że nie spowodują ograniczenia widoczności i czytelności oznako-
wania. 
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670. Co powinno zawierać oznakowanie urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym? 
Oznakowanie urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym, według normy PN- EN 60079-

0:2013-03, powinno zawierać: 
1) Nazwę producenta lub jego znak handlowy; 
2) Oznaczenie typu, ustalone przez producenta;  
3) Numer seryjny, z wyjątkiem: 

- osprzętu przyłączeniowego (wpusty kablowe, elementy zaślepiające, gwintowe adaptery 
i izolatory przepustowe), 

- bardzo małych urządzeń elektrycznych, na których jest niewiele miejsca (dopuszcza się, aby 
numer serii traktować jako zastępczy numer seryjny); 

4) Nazwę lub znak wydawcy certyfikatu i odniesienia do certyfikatu w następującej formie: - dwie 
ostatnie cyfry roku certyfikatu oddzielone "," od czterech cyfr numeru certyfikatu, niepowta-
rzającego się w danym roku (dopuszcza się, aby w niektórych regionalnych jednostek certyfi-
kujących oddzielający znak "," był zastąpiony przez inne oddzielające oznakowanie; 

5) Symbol "X” na urzadzeniu - jeżeli niezbędne jest wskazanie szczególnych warunków stosowa-
nia. Powinien on być umieszczony za odniesieniem do certyfikatu. Jako alternatywa wymaga-
nego oznakowania "X", na urządzeniu może występować napis informacyjny; 

6) Szczegółowe oznakowanie Ex - w przypadku gazowych atmosfer wybuchowych i pyłowych at-
mosfer wybuchowych powinno być oddzielone a niepołączone; 

7) Wszelkie dodatkowe oznakowania ustanowione w określonych normach dotyczących zastoso-
wanych rodzajów zabezpieczeń. Dodatkowe oznakowanie może być wymagane przez właściwe 
normy dotyczące bezpieczeństwa przemysłowego wykorzystane w konstrukcji urządzenia 
elektrycznego, np.  

a) Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy oznaczone są kodem IP (International Pro-
tection) w sposób następujący: IP X0, IP 0X lub IP XX, IP20C, IP21CM, gdzie: 

IP - oznaczenie literowe; 
2  -  pierwsza  charakterystyczna  cyfra  (cyfry  od  0  do  6,  lub  litera  X)  -  określa  stopień 

ochrony przed przedostaniem się obcych ciał stałych do wnętrza obudów urządzeń 
elektrycznych i dostępem do części pod napięciem lub części będących w ruchu 

3 - druga charakterystyczna cyfra (cyfry od 0 do 8, lub litera X) - określa stopień ochrony 
przed przedostawaniem się wody do wnętrza obudów urządzeń elektrycznych; 

C - litera dodatkowa (nieobowiązująca) (litery A, B, C, D); 
H - litera uzupełniająca (nieobowiązująca) (litery H, M, S, W). 

Przy oznaczaniu kodu IP należy przyjąć, że jeżeli nie wymaga się określenia cyfry cha-
rakterystycznej, to zastępuje się ją literą „X” (albo ”XX”, jeżeli obie cyfry są opuszczo-
ne). Litery dodatkowe lub uzupełniające, w przypadku niestosowania nie wymagają 
zastępowania. W przypadku zastosowania więcej niż jedną literę uzupełniającą, to na-
leży zachować ich kolejność alfabetyczną. 

b) Litera G lub D w przypadku urządzeń zaliczanych do grupy II.  
"G" - dotyczy atmosfer wybuchowych spowodowanych obecnością gazów, par lub mgieł, 
"D" - dotyczy atmosfer wybuchowych spowodowanych obecnością pyłu, 

           c) Nazwa lub znak stacji badawczej oraz numer certyfikatu. 

671. Co powinno zawierać oznakowanie urządzenia Ex w przypadku gazowych atmosfer wybucho-
wych? 

Oznakowanie urządzenia Ex w przypadku gazowych atmosfer wybuchowych powinno zawierać: 
1) Symbol Ex, który oznacza, że urządzenie elektryczne odpowiada co najmniej jednemu ro-

dzajowi zabezpieczeń, które są przedmiotem właściwych norm; 
2) Symbol każdego użytego rodzaju (poziomu) zabezpieczenia (Tablica 25); 

3) Symbol grupy: 
I – urządzenia w kopalniach zagrożonych wybuchem gazu kopalnianego,  
II, IIA, IIB, IIC – urządzenia do użytku w miejscach występowania gazowych atmosfer wybu-

chowych innych niż w kopalniach, w których występuje zagrożenie wybuchem gazu ko-
palnianego; 
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4) Klasę temperaturową (w przypadku urządzeń elektrycznych grupy II); 
5) Poziom zabezpieczenia urządzenia EPL (odpowiednio, "Ga", "Gb", "Gc", lub "Mb"). (Oznako-

wanie poziomu zabezpieczenia urządzenia EPL może być bardziej ograniczające od tego, 
które zwykle dotyczy określonego rodzaju zabezpieczenia, z powodu innych kryteriów oce-
ny urządzenia; 

6)  Symbol  " "  albo  " " wraz z zakresem temperatury otoczenia, ewentualnie symbol "X” 
wskazujący na szczególne warunki stosowania. 

Tablica 25. Symbole i rodzaje (poziomy) zabezpieczeń 
w przypadku gazowych atmosfer wybuchowych 

 Symbol i rodzaj zabezpieczenia W odniesieniu do EPL  
 „d”    -  osłona ognioszczelna 

„e”    -  budowa wzmocniona 
„ia”   -  iskrobezpieczeństwo 
„ib”   -  iskrobezpieczeństwo 
„ic”   -  iskrobezpieczeństwo 
„ma” -  hermetyzacja 
„mb” -  hermetyzacja 
„mc” -  hermetyzacja 
„nA” -  nieiskrzące 
„nC” -  zabezpieczone iskrzenie 
„nR” -  ograniczone oddychanie 
„o”   -  osłona olejowa 
„pv” -  osłona gazowa z nadciśnieniem 
„px” -  osłona gazowa z nadciśnieniem 
„py” -  osłona gazowa z nadciśnieniem 
„pz” -  osłona gazowa z nadciśnieniem 
„q”   -  osłona piaskowa 

Ga lub Mb 
Gb lub Mb 
Ga lub Ma 
Gb lub Mb 

Gc 
Ga lub Ma 
Gb lub Mb 

Gc 
Gc 
Gc 
Gc 
Gb 

Gb lub Gc 
Gb lub Mb 

Gb 
Gc 

Gb lub Mb 

 

 

672. Jaka jest zalecana kolejność oznaczania elektrycznych urządzeń w wykonaniu przeciwwybu-
chowym?  

Przykładowa zalecana kolejność oznaczania elektrycznych urządzeń w wykonaniu przeciwwy-
buchowym jest następująca: 

1) Oznaczenie CE, jeżeli obowiązuje dla danego urządzenia; 
2) Numer identyfikacyjny Jednostki Notyfikowanej, która uczestniczyła w fazie kontroli pro-

dukcji urządzeń i systemów ochronnych oraz aparatury; 
3) Oznaczenie Ex; 
4) Grupa urządzenia - symbol grupy I lub II; 
5) Kategoria urządzenia - dla urządzeń grupy I znakiem M1 lub M2, dla urządzeń grupy II cyfrą 

1,2 lub 3 oraz dla urządzeń grupy II literą „G” lub „D”; 
6) Rodzaj ochrony przeciwwybuchowej; 
7) Grupa wybuchowości; 
8) Klasyfikacja temperaturowa. 

673. Co powinno zawierać oznakowanie urządzeń Ex w przypadku pyłowych atmosfer wybucho-
wych? 

Oznakowanie urządzenia Ex w przypadku pyłowych atmosfer wybuchowych powinno zawierać: 
a) Symbol Ex, który oznacza, że urządzenie elektryczne odpowiada co najmniej jednemu rodza-

jowi zabezpieczenia, które są przedmiotem właściwych norm; 
b) Symbol każdego użytego rodzaju (poziomu) zabezpieczenia (Tablica 26);  

       c) Symbol grupy (IIIA, IIIB, IIIC, w przypadku urządzeń elektrycznych przeznaczonych do użyt 
              ku w miejscach występowania pyłowych atmosfer wybuchowych; 
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d) Maksymalną temperaturę powierzchni w oC i jednostkę miary poprzedzone literą "T" (np. 
 90 C). Oznakowanie powinno zawierać maksymalną temperaturę , wartość temperatu-

ry  w oC i jednostkę miary oraz grubość warstwy, przedstawioną jako indeks dolny w mm, 
(np.  320 C) lub symbol "X" wskazujący na szczególne warunki stosowania; 

e) Poziom zabezpieczenia urządzenia, „Da”, „Db” lub „Dc”. Oznakowanie poziomu zabezpiecze-
nia urządzenia EPL może być bardziej ograniczające, od tego, które zwykle dotyczy określo-
nego rodzaju zabezpieczenia, z powodu innych kryteriów oceny urządzenia, takich jak 
ograniczenia materiałowe; 

f)  Symbol  " "  albo  " " wraz z zakresem temperatury otoczenia, ewentualnie symbol "X” 
wskazujący na szczególne warunki stosowania.  

 
Tablica 26. Symbole i rodzaje (poziomy) zabezpieczeń 

w przypadku pyłowych atmosfer wybuchowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
674. Jaki system znakowania stosuje się do identyfikacji urządzeń przeciwwybuchowych? 

Urządzenia elektryczne pracujące w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny być właściwie 
dobrane do sklasyfikowanych stref zagrożenia wybuchem, prawidłowo zainstalowane, zabezpieczone 
przed przeciążeniami i eksploatowane zgodnie z wymaganiami przepisów. 

Dla prawidłowej identyfikacji urządzeń przeciwwybuchowych stosuje się ściśle określony sys-
tem znakowania. Przykład oznakowania urządzenia elektrycznego (Ex) przedstawiono na rysunku 
206. 

 
Rys. 206. Przykład oznakowania urządzenia elektrycznego Ex 

      przy czym: 
1. Oznaczenie CE;      
2. Numer identyfikujący jednostkę certyfikującą;   
3. Symbol wykonania przeciwwybuchowego;   
4. Grupa wybuchowości;      
5. Kategoria urządzenia; 
6. Oznaczenie zgodne z IEC; 
7. Podgrupa wybuchowości; 
8. Klasa temperaturowa; 
9. Poziom zabezpieczenia urządzenia (EPL). 
Urządzenia przeznaczone do instalowania na granicy stref – wymagającej poziomu zabezpiecze-

nia urządzenia EPL Ga i mniej zagrożonej wybuchem - powinny mieć obydwa oznaczenia EPL od-
dzielone ukośnikiem „/”. W przypadku, gdy grupy urządzeń lub klasy temperaturowe są różne, to 
użyte obydwa oznaczenia powinny być rozdzielone ukośnikiem. 

Gdy użytych jest więcej niż jeden typ zabezpieczenia, to symbole zastosowanych typów zabez-
pieczeń powinny być połączone znakiem „+”. 

 
Symbol i rodzaj zabezpieczenia w odniesieniu 

do EPL 
 

 „ta” - zabezpieczenia za pomocą obudowy 
„tb” - zabezpieczenia za pomocą obudowy 
„tc”  - zabezpieczenia za pomocą obudowy 
„ia ” - iskrobezpieczeństwo 
„ib”  - iskrobezpieczeństwo 
„ma”- hermetyzacja 
„mb”- hermetyzacja 
„mc”- hermetyzacja 
„p”   - osłona gazowa z nadciśnieniem 

Da 
Db 
Dc 
Da 
Db 
Da 
Db 
Dc 

Db lub Dc 
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Przykładowe oznaczania urządzeń EPL Ga przeznaczonych do instalowania w przestrzeni za-
grożonej są następujące: 

a) urządzenia, które są przewidziane do instalowania w przestrzeni wymagającej instalowania 
urządzeń o poziomie zabezpieczenia EPL Ga:  
Ga Ex ia IIC T6 lub 
Ga Ex d + e IIB T4 

b) urządzenie towarzyszące zainstalowane poza przestrzenią zagrożoną wybuchem z obwo-
dem iskrobezpiecznym wg. normy PN -EN 60079-11, połączonym z urządzeniem o pozio-
mie zabezpieczenia urządzeń EPL Ga:  
(Ga) ][Ex ia ] IIC 

W tym przypadku nie jest wymagane oznaczenie klasy temperaturowej, ponieważ urządze-
nie jest zainstalowane poza przestrzenią zagrożoną wybuchem, 

c) urządzenie instalowane w ścianie oddzielającej przestrzeń zagrożoną wybuchem wymagają-
cej urządzeń o poziomie zabezpieczenia urządzeń EPL Ga i strefy o niższym zagrożeniu wy-
buchem: 
Ga/Gb Ex d IIC T6 lub 
Ga/Gb ia/d IIC T4 

d) urządzenie iskrobezpieczne „ia” o poziomie zabezpieczenia EPL „Ga” w osłonie ogniosz-
czelnej „d” przedstawiającej EPL „Gb” lub  
Ga/Gb Ex d + e/d IIB T4 
Dwa niezależne typy zabezpieczenia – osłona ognioszczelna „d” i budowa wzmocniona „e”- 
stanowią poziom zabezpieczenia EPL „Ga” zamknięte w osłonie ognioszczelnej „d” stano-
wiącej EPL „Gb”. 

675. Jakie stosuje się alternatywne oznakowanie poziomów zabezpieczenia urządzeń (EPL)? 
System poziomów ochrony urządzenia EPL wprowadza norma PN-EN 60079-26;2007 Część 26: 

Urządzenia o poziomie zabezpieczenia urządzenia (EPL) Ga, w celu jasnego wskazania samoistnego 
ryzyka zapłonu dla urządzenia, niezależnie od zastosowanego typu ochrony. 

 
Tablica 27. Alternatywne oznakowanie rodzaju zabezpieczenia 
w przypadku gazowych i pyłowych atmosfer wybuchowych 

Rodzaj zabezpieczenia w przypadku 
gazowych atmosfer wybuchowych 

Rodzaj zabezpieczenia w przypadku 
pyłowych atmosfer wybuchowych 

„db”     - osłona ognioszczelna 
„eb”     - budowa wzmocniona 
„ia”      - iskrobezpieczeństwo 
„ib”      - iskrobezpieczeństwo 
„ic”       - iskrobezpieczeństwo 
„ma”    - hermetyzacja 
„mb”    - hermetyzacja 
„mc”    - hermetyzacja 
„nAc”   - nieiskrzące 
„nCc”   - zabezpieczone iskrzenie 
„nRc”   - ograniczone oddychanie 
„ob.”    - osłona olejowa 
„pvc”   - osłona gazowa z nadciśnieniem 
„pxc”   - osłona gazowa z nadciśnieniem 
„pyb”   - osłona gazowa z nadciśnieniem 
„pzc”    - osłona gazowa z nadciśnieniem 
„qb”     - osłona piaskowa 

„ta”    - zabezpieczenie za pomocą obudowy 
„tb”    - zabezpieczenie za pomocą obudowy 
„tc”    - zabezpieczenie za pomocą obudowy 
„ia”    - iskrobezpieczeństwo 
„ib”    - iskrobezpieczeństwo 
„ma”  - hermetyzacja 
„mb”  - hermetyzacja 
„mc”  - hermetyzacja 
„pb”   - osłona gazowa z nadciśnieniem 
„pc”   - osłona gazowa z nadciśnieniem 
 

 
Oznakowanie poziomów zabezpieczeń urządzeń składa się z dużej litery określającej atmosferę 

wybuchową, do użytku w której przeznaczone jest urządzenie i małej litery wskazującej poziom.  
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Oznaczenie alternatywne, w odniesieniu do oznaczenia według ATEX nie zawiera liter "M", "G", 
"D", a atmosfera wybuchowa jest wyróżniana oznaczeniem grupy urządzeń "I" (kopalnie), "II" (gazy 
i pary) i "III" (pyły palne) i mała litera poziomu jest dodana do rodzaju zabezpieczenia tam, gdzie 
dotąd nie występowała. 

Wymagania normy PN-EN 60079-26;2007 dotyczą w szczególności konstrukcji, badań 
i oznakowania elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych oraz wprowadzają oznaczenia: 

Ga, Gb, Gc - w odniesieniu do urządzeń przeznaczonych do stref zagrożonych wybuchem 
mieszanin gazowych oraz 
Da, Db, i Dc - w odniesieniu do urządzeń przeznaczonych do stref zagrożenia wybuchem 
mieszanin pyłowych. 

Alternatywne oznakowanie rodzaju (poziomu) zabezpieczenia w przypadku gazowych i pyło-
wych atmosfer wybuchowych, do symboli i rodzajów zabezpieczeń przedstawionych w tablicach 25 
i 26 zawiera tablica 27. 
676. Jakie są poziomy zabezpieczenia urządzeń (EPL) zdefiniowane w odniesieniu do poszczegól-

nych grup urządzeń przeciwwybuchowych? 
       Poziomy zabezpieczenia urządzeń (EPL) zdefiniowane w odniesieniu do poszczególnych grup 
urządzeń przeciwwybuchowych są następujące: 

1) Grupa I - Górnictwo węglowe 
EPL Ma – urządzenia przeznaczone do instalowania w kopalni zagrożonej wybuchem gazu 
kopalnianego, mające „bardzo wysoki” poziom zabezpieczenia i które mają wystarczające 
zabezpieczenia, że jest mało prawdopodobne, aby stało się źródłem zapłonu podczas nor-
malnego działania, spodziewanego wadliwego działania ani rzadko występującego wadli-
wego działania, nawet gdy pozostanie pod napięciem w obecności gazu wybuchowego; 
EPL Mb - urządzenia przeznaczone do instalowania w kopalni zagrożonej wybuchem gazu 
kopalnianego, mające „wysoki” poziom zabezpieczenia i które mają wystarczające zabezpie-
czenia, że jest mało prawdopodobnie, aby stało się źródłem zapłonu podczas normalnego 
działania, spodziewanego wadliwego działania w czasie pomiędzy pojawieniem się gazu 
wybuchowego a wyłączeniem urządzenia; 

2) Grupa II - Gazy 
EPL Ga - urządzenie do gazowych atmosfer wybuchowych, mające „bardzo wysoki” poziom 
zabezpieczenia, które nie jest źródłem zapłonu podczas normalnego działania, spodziewa-
nego wadliwego działania ani rzadko występującego wadliwego działania; 
EPL Gb - urządzenie do gazowych atmosfer wybuchowych, mające „podwyższony” poziom 
zabezpieczenia, które nie jest źródłem zapłonu podczas normalnego działania ani spodzie-
wanego wadliwego działania; 
EPL Gc - urządzenie do gazowych atmosfer wybuchowych, mające „podwyższony” poziom 
zabezpieczenia, które nie jest źródłem zapłonu podczas normalnego działania, i które może 
mieć pewne dodatkowe zabezpieczenia, dzięki którym pozostaje nieaktywne jako źródło 
zapłonu w przypadku zwykle spodziewanych zdarzeń (na przykład uszkodzenia źródła 
światła); 

3) Grupa III - Pyły 
EPL Da - urządzenia do pyłowych atmosfer wybuchowych, mające „bardzo wysoki” poziom 
zabezpieczenia, które nie jest źródłem zapłonu podczas normalnego działania, spodziewa-
nego wadliwego działania ani rzadko występującego wadliwego działania; 
EPL Db - urządzenia do pyłowych atmosfer wybuchowych, mające „wysoki” poziom zabez-
pieczenia, które nie jest źródłem zapłonu podczas normalnego działania ani spodziewanego 
wadliwego działania; 
EPL Dc - urządzenia do pyłowych atmosfer wybuchowych, mające „podwyższony” poziom 
zabezpieczenia, które nie jest źródłem zapłonu podczas normalnego działania oraz które 
może mieć pewne dodatkowe zabezpieczenia, dzięki którym pozostaje nieaktywne jako 
źródło zapłonu w przypadku zwykle spodziewanych zdarzeń (na przykład uszkodzenia 
źródła światła). 
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677. Jakie powiązania poziomów zabezpieczenia EPL z odpowiadającymi strefami, grupami i kate-
goriami według ATEX wprowadza dyrektywa 94/9/WE? 

Poziom zabezpieczenia urządzenia EPL, który wprowadza ocenę ryzyka jako alternatywną me-
todę doboru urządzeń Ex w zależności od zapewnianego poziomu zabezpieczenia urządzenia EPL, 
oznacza poziom ochrony urządzenia, który zależy od określenia ryzyka formowania się źródeł za-
płonu i różnych warunków pyłowej i gazowej atmosfery wybuchowej. W tablicy 28. przedstawiono 
powiązania EPL i ATEX. 

Tablica 28. Powiązania EPL z dyrektywą 94/9/WE ATEX 
 Strefa EPL Grupa Kategoria Przestrzeń 
 nie dotyczy Ma I M1  
 nie dotyczy Mb I M2  
 0 Ga II 1 gazy, opary, mgły 
 1 Gb II 2 gazy, opary, mgły 
 2 Gc II 3 gazy, opary, mgły 
 20 Da III 1 pyły 
 21 Db III 2 pyły 
 22 Dc III 3 pyły 

 
Urządzenia o różnych poziomach zabezpieczenia urządzeń (EPL) muszą być zdolne do funkcjo-

nowania zgodnie z parametrami określonymi przez wytwórcę przy różnych poziomach zabezpie-
czenia (Tablica 29). 

Tablica 29. Opis zabezpieczeń przed ryzykiem wybuchu  
w odniesieniu do poziomu zabezpieczenia urządzeń (EPL) 

Poziom zabezpiecze-
nia urządzeń Grupa EPL Realizacja zabezpieczenia Przeznaczenie do strefy 

zagrożenia wybuchem 

Bardzo wysoki I Ma 

Dwa niezależne zabezpieczenia  
lub zapewnienie bezpieczeństwa  
w razie wystąpienia dwóch  
niezależnych uszkodzeń 

Urządzenie funkcjonuje  
w obecności mieszani-
ny wybuchowej 

Wysoki I Mb 

Zabezpieczenie odpowiednie  
do normalnych warunków pracy  
(gdy nie występuje mieszanina 
wybuchowa) 

Zasilanie jest wyłącza-
ne samoczynnie w razie  
powstania mieszaniny  
wybuchowej 

Bardzo wysoki II Ga 

Dwa niezależne zabezpieczenia  
lub zapewnienie bezpieczeństwa  
w razie wystąpienia dwóch  
niezależnych uszkodzeń 

0, 1, 2 

Wysoki II Gb 
Odpowiednie do normalnej pracy  
oraz przy wystąpieniu  
spodziewanego uszkodzenia 

1 i 2 

Wzmocniony II Gc Odpowiednie do normalnej pracy 2 

Bardzo wysoki  III Da 

Dwa niezależne zabezpieczenia  
lub zapewnienie bezpieczeństwa  
w razie wystąpienia dwóch  
niezależnych uszkodzeń 

20, 21, 22 

Wysoki  III Db 
Odpowiednie do normalnej pracy  
oraz przy wystąpieniu  
spodziewanego uszkodzenia 

21, 22 

Wzmocniony  III Dc Odpowiednie do normalnej pracy 22 
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678. Przez zastosowanie jakich urządzeń i zabezpieczeń może być realizowany poziom zabezpie-
czenia (EPL) "Ga"? 

Poziom zabezpieczenia urządzenia (EPL) Ga może być realizowany przez zastosowanie:  
a) urządzeń i obwodów iskrobezpiecznych rodzaju „ia”,  
b) urządzeń hermetyzowanych masą izolacyjną rodzaju „ma”, 
c) dwóch niezależnych zabezpieczeń odpowiadających wymaganiom do urządzeń EPL "Gb”, 
d) sprzętu i systemów transmisji wykorzystujących promieniowanie optyczne. 

       Wprowadzenie do strefy zagrożonej wybuchem urządzeń automatyki, przetworników, czujni-
ków wymaga takiego doboru elementów układu elektrycznego, aby przy danym napięciu zasilania 
nie spowodowały zapalenia atmosfery wybuchowej podczas normalnej pracy i w określonych sta-
nach zakłóceniowych. 

679. Na czym polega iskrobezpieczeństwo „i”?  
Iskrobezpieczeństwo „i” polega na ograniczeniu energii elektrycznej w urządzeniu i jego oprze-

wodowaniu do takiego poziomu, aby powstające w obwodzie iskrobezpiecznym „Ga” iskry i gorące 
powierzchnie nie były zdolne do zapłonu otaczającej atmosfery wybuchowej.  

Zgodnie z normą PN-EN 60079-11 wymagana jest również separacja obwodu iskrobezpiecznego 
od innych obwodów elektrycznych. 

Dla bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w wykonaniu iskrobezpiecznym istotne jest ograni-
czenie indukcyjności i pojemności przewodów doprowadzonych do strefy. 

Stosuje się trzy poziomy zabezpieczenia, które uniemożliwiają zainicjowanie zapłonu atmosfery 
wybuchowej (Tablica 26) przez obwody iskrobezpieczne. 

1) Poziom zabezpieczenia „ia” (EPL  Ga  lub  Ma)  -  przy  normalnym  działaniu  i  wystąpieniu  
dwóch niezależnych uszkodzeń; 

2) Poziom zabezpieczenia „ib” (EPL Gb lub Mb) - przy normalnym działaniu i wystąpieniu spo-
dziewanego uszkodzenia; 

3) Poziom zabezpieczenia „ic” (EPL Gc) - przy normalnym działaniu. 
 

Urządzenia elektryczne iskrobezpieczne stanowiące poziom zabezpieczenia urządzeń EPL „Ga” 
i obwody iskrobezpieczne wraz z urządzeniami towarzyszącymi wprowadzane do przestrzeni wy-
magających poziomu zabezpieczenia urządzeń EPL „Ga” powinny być wykonane zgodnie z wyma-
ganiami normy PN EN 60079-11 do urządzeń iskrobezpiecznych „ia”.  

Urządzenia iskrobezpieczne „ib” brane są pod uwagę jako jedno z dwóch niezależnych zabezpie-
czeń. 

Ze względu na zagrożenia zapalenia mieszaniny wybuchowej spowodowane przez uszkodzenia 
lub obecność prądów przejściowych w systemach wyrównywania potencjałów preferowane jest 
oddzielenie galwaniczne obwodów przy połączeniach siłowych i sygnałowych z urządzeniami. 

680. W jakich przypadkach zastosowanie kombinacji dwóch niezależnych zabezpieczeń spełnia 
wymagania do poziomu zabezpieczenia urządzenia EPL Ga?  

Urządzenia hermetyzowane masą izolacyjną stanowiące poziom zabezpieczenia urządzeń EPL „Ga” 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 60079-18 do urządzeń hermetyzowanych „ma”. Urzą-
dzenia hermetyzowane „mb” mogą być stosowane jako jedno z dwóch niezależnych zabezpieczeń. 

Urządzenia elektryczne, w których zastosowano dwa typy niezależnych zabezpieczeń realizują 
wymagania do poziomu zabezpieczenia urządzenia EPL „Ga”. Gdy jeden z typów zabezpieczeń ule-
gnie uszkodzeniu, drugi typ zabezpieczenia zapewnia kontynuację bezpiecznej pracy urządzenia. 

Bezpieczeństwo kombinacji dwóch typów zabezpieczeń stanowiącej poziom zabezpieczenia 
urządzenia EPL „Ga” powinno zależeć od różnych fizycznych zasad działania każdego z nich.  

Należy unikać takich kombinacji zabezpieczeń, jak, np. osłony ognioszczelnej Exd i osłony pia-
skowej Exq, bowiem działanie obydwu tych zabezpieczeń oparte jest na zapobieganiu przenoszenia 
się płomienia, a zatem nie mogą one być razem stosowane. Podobnie nie może być stosowana kom-
binacja osłony olejowej Exo i osłony piaskowej Exq. 

Przy zastosowaniu kombinacji dwóch zabezpieczeń, których działanie polega na tym samym pa-
rametrze, np. na odstępach izolacyjnych, muszą być w stosunku do obydwu zastosowane bardzo 
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wysokie wymagania. Przy zastosowaniu kombinacji dwóch typów zabezpieczeń, z których każde 
polega na obudowie, musi być zrealizowane jedno z wymagań. 

a) jeżeli użyte są dwie obudowy, z których jedna całkowicie osłania drugą, to obie muszą być 
wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami do każdej z nich lub 

b) jeżeli użyta jest tylko jedna obudowa, to ta obudowa wraz z dławicą kablową powinna 
przejść testy udarowe zgodnie z normą PN-EN 60079-0. 

681. Jakie rodzaje specjalnej obudowy urządzeń stosuje się w przestrzeniach zagrożonych wybu-
chem w celu ograniczenia lub eliminacji źródeł zapłonu?  

Wymagania ogólne dla urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem okre-
śla norma PN-EN 60079-9:2009. Jedną z metod ograniczenia lub eliminacji źródeł zapłonu jest wy-
konanie specjalnej obudowy tych urządzeń. Obecne konstrukcje obudów urządzeń elektrycznych 
w wykonaniu przeciwwybuchowym dostosowane są do pracy tych urządzeń w zależności od wa-
runków otoczenia i wpływów zewnętrznych. 
      Stosowane oznaczenia niektórych obudów urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybu-
chowym przedstawiono w tablicy 30.  

 
Tablica 30. Oznaczenia obudów urządzeń elektrycznych  

w wykonaniu przeciwwybuchowym 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 . 7 .  D o bór  ur z ą dz e ń  do  s tr e f  z ag ro ż en i a  w y bu c h em  

682. Jak powinny być dobrane urządzenia elektryczne do warunków pracy w strefach zagrożonych 
wybuchem? 

Poprawna i bezpieczna praca urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 
zależy przede wszystkim od prawidłowego ich doboru do warunków pracy, czyli do właściwości 
występujących w danej przestrzeni czynników tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe, 
przyjętej klasyfikacji do stref zagrożenia wybuchem, prawidłowego montażu, zasilania i zabezpie-
czenia przed skutkami zwarć i przeciążeń. 

Zaniedbanie któregokolwiek z wymienionych warunków w czasie projektowania, budowy 
i montażu urządzeń utrudni lub uniemożliwi zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia w czasie 
eksploatacji obiektu. 

Urządzenia i instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym: w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. 
w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku 
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 263/05, poz. 2203), dyrektywie ATEX 

 Oznaczenie Nazwa obudowy EPL 
 d obudowa ognioszczelna Gb lub Mb 
 px obudowa z nadciśnieniem Gb lub Mb 
 py obudowa z nadciśnieniem Gb 
 pz obudowa z nadciśnieniem Gc 
 q obudowa z osłoną piaskową Gb lub Mb 
 o obudowa z osłoną olejową Gb 
 e obudowa wzmocniona Gb lub Mb 
 ia obudowa iskrobezpieczna zabezp. „ia” Ga lub Ma 
 ib obudowa iskrobezpieczna zabezp. „ib” Gb lub Mb 
 ic obudowa iskrobezpieczna zabezp. „ic” Gc 
 nA, nC, nR, nL ochrona typu „n” Gc 
 op is typ ochrony „op is” Ga 
 op pr typ ochrony „op pr” Gb 
 op sh typ ochrony „op sh” Gc 
 ta osłona rodzaju „ta” Da 
 tb osłona rodzaju „tb” Db 
 tc osłona rodzaju „tc” Dc 
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94/9/EC, oraz - normach EN dotyczących przestrzeni zagrożonych i niezagrożonych wybuchem, 
z uwzględnieniem wymagań określonych w certyfikatach, deklaracjach zgodności i zaleceniach 
producenta. 

W strefach zagrożonych wybuchem mogą być instalowane tylko urządzenia elektryczne 
w wykonaniu przeciwwybuchowym lub innym o odpowiednich parametrach, oznakowane zgodnie 
z certyfikatem. Na każdym urządzeniu dopuszczonym do pracy w przestrzeni zagrożonej wybu-
chem powinny być podane parametry przeciwwybuchowe (omówione wyżej), stopień ochrony IP 
oraz logo stacji badawczej i numer certyfikatu. 

W przypadku niezgodności danych w certyfikacie i na urządzeniu przeciwwybuchowym urzą-
dzenie to powinno być wycofane z montażu do czasu wyjaśnienia i poprawienia tych niezgodności. 

Dobór urządzeń o budowie przeciwwybuchowej, według rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 22 grudnia 2005 r. oraz normy PN-EN 60079-0:2013-03, przedstawia tablica 31. 

 
Tablica 31. Dobór urządzeń o budowie przeciwwybuchowej 

 

683. Jakie wymagania powinny spełniać urządzenia elektryczne eksploatowane w strefach zagrożo-
nych wybuchem? 

Urządzenia elektryczne eksploatowane w strefach zagrożonych wybuchem powinny być: 
- dobrane do stref zagrożenia wybuchem, 
- dobrane pod względem budowy odpowiadającej parametrom mieszaniny wybuchowej: gru-

pom i podgrupom wybuchowości IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB i IIIC, klasom temperaturowym T1 do 
T6 z uwzględnieniem temperatury otoczenia, jeżeli jest wyższa od 40 C, 

- dobrane do temperatury tlenia i zapalenia się pyłów zleżałych i mieszanin pyłów z powie-
trzem oraz mieć wymagany stopień ochrony IP zapewnianej przez obudowy, 

- zasilane energią elektryczną z sieci o układzie TN-S, TT lub IT, 
- zabezpieczone przed skutkami zwarć, przeciążeń, pracą niepełno fazową oraz przed przepię-

ciami atmosferycznymi i łączeniowymi, 
- chronione przed wpływami zewnętrznymi, bezpośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi, 

elektrycznością statyczną, oddziaływaniami mechanicznymi i chemicznymi. 
 

Lokalizacja Substancje 
wybuchowe 

Kategorie 
urządzeń 

Poziom zabez-
pieczenia Środki zabezpieczające 

Podział  
na grupy  
i strefy 

Zakłady  
górnicze 

Metan, pył 
węglowy 

M1 Bardzo  
wysoki 

Dwa niezależne środki np. d + e;  
Dwa niezależne od siebie uszkodzenia - ia grupa I 

M2 Wysoki 
Jeden środek np. d, e, i, m, n, o, p, q;  
Wyłączenie zasilania w przypadku poja-
wienia się atmosfery wybuchowej 

grupa I 

Inne  
zakłady  

przemysłowe 
poza  

górnictwem 

Gazy,  
pary i mgły, 

pyły,  
włókna 

1 Bardzo  
wysoki 

Dwa niezależne środki np. d + e.  
Dwa niezależne od siebie uszkodzenia - ia

grupa II  
G lub D 
Strefa 
0 i 20 

2 Wysoki 
Jeden środek np. d, e, i, m, n, o, p, q; Wy-
magany poziom zabezpieczenia  
Uszkodzenia spodziewane 

grupa II 
G lub D 
Strefa 
0 i 21 

3 Normalny 
Jeden środek np. d, e, i, m, n, o, p, q; Wy-
magany poziom zabezpieczenia podczas 
normalnego działania 

grupa II 
G lub D 
Strefa 
2 i 23 
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684. Jakie urządzenia i obwody kategorii 1 mogą być instalowane w miejscach zagrożonych wybu-
chem zaliczonych do strefy 0? 

W miejscach zagrożonych wybuchem zaliczonych do strefy 0 mogą być instalowane tylko urzą-
dzenia i obwody kategorii 1 atestowane do strefy 0, tzn. przeznaczone do użytku w miejscach, 
w których mieszaniny wybuchowe są obecne stale lub często w długich okresach czasu. 

Urządzenia te zostały zaprojektowane jako przeciwwybuchowe, które mogą funkcjonować 
zgodnie z parametrami ruchowymi ustalonymi przez producenta, zapewniając bardzo wysoki po-
ziom bezpieczeństwa, zarówno w czasie normalnej pracy jak i w stanach zakłóceniowych, charakte-
ryzują się tak dobranymi środkami zabezpieczenia, że w przypadku uszkodzenia jednego ze środ-
ków, przynajmniej drugi, niezależny środek zapewni wymagany poziom zabezpieczenia albo wy-
magany poziom zabezpieczenia będzie zapewniony w razie wystąpienia dwóch niezależnych od 
siebie uszkodzeń. 

Instalowane w strefie 0 urządzenia iskrobezpieczne "ia" powinny spełniać minimalne następują-
ce wymagania: 

- powinny być izolowane od ziemi, 
- powinny być galwanicznie oddzielone od urządzeń i obwodów innych niż iskrobezpieczne,  
- oprzewodowanie obwodów iskrobezpiecznych nie może być prowadzone z obwodami inny-

mi niż iskrobezpiecznymi we wspólnych rurach, wiązkach, kablach, lub kanałach, 
- napięcie znamionowe ich izolacji powinno wynosić 500 V prądu przemiennego i 750 V prądu 

stałego, 
- minimalna średnica żył przewodów w obwodach iskrobezpiecznych nie może być mniejsza 

niż 0,1 mm Cu, 
- obwody iskrobezpieczne mogą być uziemione tylko w jednym punkcie poza strefą zagrożenia 

wybuchem. 
W strefach 0 zagrożenia wybuchem mogą być instalowane, poza urządzeniami w wykonaniu 

iskrobezpiecznym, inne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym grupy II kategorii 1 posia-
dające certyfikat dopuszczający do pracy w strefie 0. W strefach 0 zagrożonych wybuchem nie nale-
ży instalować m.in. gniazd wtyczkowych, sprzęgników i urządzeń ochrony katodowej. 

685. Jakie urządzenia kategorii 2 mogą być instalowane w miejscach zagrożonych wybuchem zali-
czonych do strefy 1? 

W miejscach zaliczonych do strefy 1. zagrożenia wybuchem mogą być instalowane urządzenia 
elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym atestowane do stosowania w strefach 1, kategorii 2. 

Urządzenia te powinny pracować zgodnie z parametrami ustalonymi przez producenta, zapew-
niając wysoki poziom zabezpieczenia. 

Urządzenia tej kategorii są przeznaczone do miejsc, w których występowanie mieszanin wybu-
chowych jest prawdopodobne. 

Posiadają one środki zabezpieczenia przeciwwybuchowego zapewniające wymagany poziom 
zabezpieczenia nawet w przypadku częstych uszkodzeń urządzeń, jakie bierze się pod uwagę.  
W strefie 1. zagrożenia wybuchem mogą być również instalowane urządzenia atestowane do strefy 0. 

W strefie 1. zagrożenia wybuchem w obwodach iskrobezpiecznych mogą być instalowane, poza 
urządzeniami przeciwwybuchowymi, urządzenia proste o parametrach nieprzekraczających warto-
ści: napięcia - 1,5 V, natężenia prądu - 0,1 A i mocy - 25 mW. Urządzenia te nie wymagają certyfika-
cji, ale muszą posiadać odpowiednie oznakowanie umożliwiające ich identyfikację. 

686. Jakie urządzenia kategorii 3 mogą być instalowane w miejscach zagrożonych wybuchem zali-
czonych do strefy 2? 

W strefie 2 zagrożenia wybuchem mogą być instalowane urządzenia elektryczne w wykonaniu 
przeciwwybuchowym atestowane do stref 0 i 1, ale również urządzenia kategorii 3. tak zaprojek-
towane i wykonane, aby mogły funkcjonować zgodnie z parametrami ruchowymi ustalonymi przez 
producenta i zapewniać normalny poziom zabezpieczenia, np.: 

1) Oprawy oświetleniowe przenośne przeciwwybuchowe o parametrach dostosowanych do 
parametrów występujących w pomieszczeniu mieszanin wybuchowych; 
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2) Urządzenia w wykonaniu Exo, w których wszystkie zestyki są zanurzone w cieczy izolacyj-
nej, z wyjątkiem stref, w których występują substancje podgrupy IIC i klas temperaturo-
wych T5 - T6; 

3) Urządzenia grzewcze, pod warunkiem zabezpieczenia przed przekroczeniem temperatury 
grzejnika i temperatur samozapalenia występujących substancji palnych; 

4) Urządzenia typu Exn przeznaczone do stref 2 zagrożenia wybuchem w podtypach: 
a) Ex nA urządzenia nieiskrzące, 
b) Ex nC urządzenia iskrzące, 
c) Ex nR urządzenia ze szczelną obudową ograniczającą wnikanie do niej w określonym 

czasie mieszaniny wybuchowej. 
d) Ex nL urządzenia o ograniczonej energii, 
e) Ex nP - urządzenia z uproszczonym układem zasilania; 

5) Elektryczne urządzenia proste w obwodach iskrobezpiecznych, które w normalnych warun-
kach pracy nie wytwarzają łuków i iskier oraz nie nagrzewają się do temperatur mogących 
spowodować zapalenie mieszaniny wybuchowej. 

687. Jak powinny być skonstruowane lub oznaczone odłączniki i urządzenia stosowane w prze-
strzeniach zagrożonych wybuchem? 

Odłączniki stosowane w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny wyłączać wszystkie 
bieguny i być tak skonstruowane, aby: 
- położenie zestyków odłącznika było widoczne, albo 
- ich stan rozwarcia był wskazywany w niezawodny sposób (IEC 60947-1). 

Jeżeli nie przewidziano blokady między odłącznikiem a pokrywą lub drzwiami aparatury, która 
zapewniałaby, że otwarcie pokrywy lub drzwi jest możliwe tylko po skutecznym rozwarciu zesty-
ków odłącznika, urządzenie powinno być oznakowane ostrzeżeniem 

UWAGA - NIE OTWIERAĆ POD NAPIĘCIEM 
Odłączniki, które nie są przeznaczone do włączania i wyłączania pod obciążeniem, powinny być: 

- elektrycznie lub mechanicznie zblokowane z odpowiednim urządzeniem do wyłączania pod 
obciążeniem lub 

- w przypadku urządzeń tylko grupy II oznakowane w miejscu znajdującym się niedaleko me-
chanizmu uruchamiającego odłącznik napisem ostrzegającym 

UWAGA - NIE PRZEŁĄCZAĆ POD OBCIĄŻENIEM 
W przypadku aparatury łączeniowej grupy I, mechanizm uruchamiający odłącznik powinien 

umożliwiać zablokowanie w położeniu otwarcia za pomocą kłódki. Należy umożliwiać zatrzaskowe 
zablokowanie aparatury przez przekaźniki zwarciowe i ziemnozwarciowe, jeżeli są stosowane.  

Jeżeli aparatura łączeniowa ma urządzenie odblokowujące, dostępne z zewnątrz obudowy, to je-
go pokrywa powinna mieć zamknięcie specjalne. 

688. Jak powinny być zainstalowane, zabezpieczone albo oznakowane drzwi i pokrywy umożliwia-
jące dostęp do wnętrza obudów w przestrzeniach zagrożonych wybuchem? 

Drzwi i pokrywy umożliwiające dostęp do wnętrza obudów zawierających zdalne sterowane 
obwody z zestykami roboczymi, które mogą być zwierane lub rozwierane przez oddziaływania 
niemanualne (takie jak: elektryczne, mechaniczne, magnetyczne, elektromagnetyczne, elektroop-
tyczne, pneumatyczne, akustyczne lub cieplne), powinny być: 

1) zblokowane z odłącznikiem, który nie pozwala na dostęp do wnętrza, dopóki nie zostaną 
wyłączone niechronione obwody wewnętrzne albo 

2) oznakowane napisem ostrzegawczym 
UWAGA - NIE OTWIERAĆ POD NAPIĘCIEM 

Ad. 1) tam, gdzie niektóre części wewnętrzne powinny zostać pod napięciem po rozwarciu zesty-
ków odłącznika, w celu ograniczenia do minimum zagrożenia wybuchem, części pozostające pod 
napięciem powinny być chronione przez zastosowanie: 

a) jednego z rodzajów zabezpieczenia, wymienionych w Rozdziale 1. normy EN 60079-0:2013-
03, albo 

b) następujących środków ochronnych: 
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- odstępów izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych między fazami (biegunami) oraz 
względem ziemi, zgodnie z IEC 60079-7 oraz 

- dodatkowej, wewnętrznej obudowy zawierającej części pod napięciem i zapewniającej 
stopień ochrony co najmniej IP20, zgodnie z IEC 60529 oraz 

- napisu ostrzegawczego, umieszczonego na dodatkowej, wewnętrznej obudowie 
 
UWAGA - POD POKRYWĄ ZNAJDUJĄ SIĘ ELEMENTY POD NAPIĘCIEM - NIE DOTYKAĆ 

689. Jak powinny być zabezpieczone albo oznakowane obudowy zawierające bezpieczniki topikowe 
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem? 

Obudowy zawierające bezpieczniki topikowe w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powin-
ny być: 

- wyposażone w blokadę zezwalającą na wkładanie lub wyjmowanie elementów wymiennych 
tylko przy odłączonym zasilaniu, lecz niepozwalającą na to, aby bezpieczniki znalazły się pod 
napięciem, dopóki obudowa nie zostanie poprawnie zamknięta albo 

- urządzenie powinno być oznakowane napisem ostrzegawczym 
 

UWAGA - NIE OTWIERAĆ POD NAPIĘCIEM 

690. Jak  powinny  być zabezpieczone  lub  oznakowane  wtyczki  i  gniazda  wtyczkowe  w  przestrze-
niach zagrożonych wybuchem? 

Zgodnie z IEC 60079-0:2013-03 wtyczki i gniazda wtyczkowe powinny: 
a) mieć blokadę mechaniczną lub elektryczną albo taką konstrukcję, która uniemożliwi rozłą-

czanie styków znajdujących się pod napięciem oraz włączanie napięcia na styki, gdy wtyczka 
i gniazdo są rozdzielone lub 

b) być połączone ze sobą za pomocą specjalnych zamknięć, a urządzenie powinno być oznako-
wane napisem ostrzegawczym 

UWAGA - NIE ODŁĄCZAĆ POD NAPIĘCIEM 

W przypadku, gdy zespoły gniazda i wtyczki nie mogą być wyłączone spod napięcia przed rozdzie-
leniem, gdyż są przyłączone do baterii, oznakowanie powinno zawierać ostrzeżenie 
 

UWAGA - ODŁĄCZAĆ TYLKO POZA PRZESTRZENIĄ ZAGROŻONĄ WYBUCHEM 

W przypadku zespołów gniazd i wtyczek o EPL Gb nie jest konieczne, aby spełniały one wyżej 
wymienione wymagania, jeżeli spełniają wszystkie poniższe warunki: 

- częścią, które pozostaje pod napięciem, jest gniazdo wtyczkowe, 
- rozdzielenie wtyczki od gniazda wtyczkowego jest opóźnione o czas uniemożliwiający po-

wstanie łuku elektrycznego w miejscu rozdzielenia, 
- wtyczka i gniazdo wtyczkowe, w czasie trwania łuku elektrycznego, podczas gdy rozwierany 

jest obwód o napięciu znamionowym, prądzie znamionowym i, w przypadku prądu prze-
miennego, współczynniku mocy od 04 do 05, pozostają ognioszczelne zgodnie z IEC 60079-1, 

- styki pozostające pod napięciem po rozdzieleniu są zabezpieczone zgodnie z jednym określo-
nym rodzajem zabezpieczenia. 

Nie dopuszcza się, aby wtyczki i ich elementy pozostawały pod napięciem, jeśli nie są sprzęgnię-
te z gniazdami. 

691. Jak powinny być zamocowane i zabezpieczone oprawy oświetleniowe i źródła światła 
w oprawach oświetleniowych w przestrzeni zagrożonej wybuchem? 

Oprawy oświetleniowe stosowane w przestrzeni zagrożonej wybuchem powinny być trwale za-
mocowane do podłoża i zabezpieczone dodatkowo przed poluzowaniem śrub mocujących. 

Źródło światła w oprawie oświetleniowej powinno być chronione pokrywą przepuszczającą 
światło, która może być dodatkowo zabezpieczona osłoną.  

W zależności od wymiarów otworów osłony zabezpieczającej powinny być badane zgodnie 
z normą EN 60079-0:2013-03. 
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692. Jak powinny być zabezpieczone albo oznakowane pokrywy opraw oświetleniowych 
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem? 

Pokrywy opraw oświetleniowych o EPL Mb, EPL Gb lub EPL Db umożliwiające dostęp do opraw-
ki lampy i innych wewnętrznych części opraw oświetleniowych powinny być: 

1) sprzężone z urządzeniem automatycznie odłączającym wszystkie bieguny oprawki lampy 
w momencie rozpoczęcia otwierania albo 

2) oznakowane napisem ostrzegawczym:  
UWAGA - NIE OTWIERAĆ POD NAPIĘCIEM 

Ad. 1) Jeżeli przewiduje się, że niektóre części, inne niż oprawka, mogą pozostawać pod napięciem 
po zadziałaniu urządzenia wyłączającego, to w celu zmniejszenia do minimum zagrożenia wybu-
chem części pod napięciem powinny być zabezpieczone: 

a) jednym z określonych rodzajów zabezpieczenia (dla wymaganego EPL) albo 
b) następującymi środkami zabezpieczającymi: 

- urządzenia wyłączające powinny być skonstruowane tak, aby nie można było ich urucho-
mić ręcznie i tym samym niespodziewanie podać napięcie na niezabezpieczone elementy,  

- odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe między fazami (biegunami) oraz wzglę-
dem ziemi spełniające wymagania IEC 60079-7, 

- wewnętrzna dodatkowa obudowa, którą może być odbłyśnik źródła światła, zawierająca 
części pod napięciem i zapewniająca stopień ochrony co najmniej IP20 zgodnie 
z wymaganiami IEC 60529, 

- umieszczenie na wewnętrznej, dodatkowej obudowie napisu ostrzegawczego 
 

UWAGA - POD POKRYWĄ ZNAJDUJĄ SIĘ ELEMENTY POD NAPIĘCIEM - NIE DOTYKAĆ. 

 
693. Jak powinny być zainstalowane albo oznakowane pokrywy opraw oświetleniowych o EPL Gc 

i Dc w przestrzeniach zagrożonych wybuchem? 
Pokrywy opraw oświetleniowych o EPL Gc i Dc umożliwiające dostęp do oprawki lampy i innych 

wewnętrznych części opraw oświetleniowych powinny być: 
a) sprzężone z urządzeniem wyłączającym automatycznie wszystkie bieguny oprawki lampy 

w momencie rozpoczęcia otwierania albo 
b) oznakowanie napisem ostrzegawczym 
 

UWAGA - NIE OTWIERAĆ POD NAPIĘCIEM 
Ad. a)  

Jeżeli przewiduje się, że niektóre części, inne niż oprawka, mogą pozostawać pod napięciem 
po zadziałaniu urządzenia wyłączającego, to w celu zmniejszenia do minimum zagrożenia wy-
buchem, części pod napięciem powinny być zabezpieczone przez: 

- odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe między fazami (biegunami) oraz względem 
ziemi, spełniające wymagania IEC 60664-1 dla kategorii przepięć II i stopnia zanieczyszcze-
nia 3, 

- wewnętrzna dodatkowa obudowa, którą może być odbłyśnik źródła światła, zawierająca 
części pod napięciem i zapewniająca stopień ochrony co najmniej IP20 zgodnie z wymaga-
niami IEC 60529 oraz 

- umieszczenia na wewnętrznej, dodatkowej obudowie napisu ostrzegawczego: 
 

UWAGA - POD POKRYWĄ ZNAJDUJĄ SIĘ ELEMENTY POD NAĘCIEM - NIE DPIOTYKAĆ 
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5.8 .  Instalacje  elektryczne w przestrzeniach zagro żonych wybuchem 
694. Jakie wymagania dotyczące pomieszczeń zagrożonych  wybuchem określa rozporza-

dzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r? 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. określa następujące wymagania 

dotyczące pomieszczeń zagrożonych wybuchem: 
1) Pomieszczenia zagrożone wybuchem należy sytuować na najwyższej kondygnacji budynku. 

Dopuszcza się inne usytuowanie pomieszczeń po uzgodnieniu z komendantem wojewódz-
kim Państwowej Straży Pożarnej. Wymaganie to nie dotyczy budynków na terenach za-
mkniętych; 

2) Ściany oddzielające pomieszczenie zagrożone wybuchem od innych pomieszczeń powinny 
być odporne na parcie o wartości 15 kN/m2 (15 kPa); 

3) Nad pomieszczeniem zagrożonym wybuchem należy stosować lekki dach, wykonany 
z materiałów co najmniej trudno zapalnych, o masie nieprzekraczającej 75 kg/m  rzutu, licząc 
bez elementów konstrukcji nośnej dachu, z wyłączeniem pomieszczeń, w których łączna po-
wierzchnia urządzeń odciążających (przeciwwybuchowych) takich jak: przepony, klapy, 
otwory oszklone szkłem zwykłym, jest większa niż 0,065 m /m  kubatury pomieszczenia; 

4) Z pomieszczeń zagrożonych wybuchem przeznaczonych na pobyt ludzi długość przejścia 
ewakuacyjnego nie powinna przekraczać 40 m; 

5) Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla więcej niż 50 osób 
powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń zagrożonych wybuchem; 

6) Pomieszczenie powinno mieć co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co 
najmniej 5m, gdy jest zagrożone wybuchem, a jego powierzchnia przekracza 100 m .; 

7) Wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia zagrożonego wybuchem na drogę ewakuacyjną po-
winny prowadzić przez przedsionki przeciwpożarowe; 

8) W pomieszczeniach zagrożonych wybuchem należy stosować oddzielną dla każdego po-
mieszczenia wentylację wyciągową, wyłączaną automatyczne w przypadku, gdy jej działa-
nie mogłoby przyczynić się do rozprzestrzeniania ognia.(…) 

695. Jakie wymagania dotyczące projektowania, doboru i montażu instalacji elektrycznych 
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem określa PN-EN 60079-14:2014-06? 

Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybu-
chem powinny być zgodne z następującymi wymaganiami normy PN-EN 60079-14:2014-06 Atmos-
fery wybuchowe -- Część 14: Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych. 

1) Przed przystąpieniem do instalowania urządzeń i systemów ochronnych w przestrzeniach 
zagrożonych wybuchem należy zapoznać się: z instrukcjami producenta, rysunkami tech-
nicznymi, wykazami części zamiennych, warunkami bezpiecznego użytkowania, zasadami 
bezpieczeństwa pracy, certyfikatami badania typu WE, deklaracjami zgodności, i zaświad-
czeniami o zgodności. W przypadku urządzeń, których numer certyfikatu zawiera znak "X", 
mają zastosowanie specjalne warunki bezpiecznego użytkowania; 

2) Instalowanie urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym powinno się od-
bywać: 

- po sprawdzeniu: stanu zabezpieczeń, ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi, 
ochrony przed elektrycznością statyczną, stanu technicznego urządzenia na stacji prób 
i wyników pomiarów odbiorczych instalacji i urządzeń elektrycznych, 

- zgodnie z instrukcją producenta, po sprawdzeniu zgodności parametrów przeciwwybu-
chowych podanych w certyfikacie badania typu przez jednostkę notyfikowaną z tablicz-
ką znamionową, 

- przez pracowników posiadających kwalifikacje określone w załączniku nr 1, grupa 1, 
punkt 9 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji 
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828), 

- przy pomocy odpowiednich przyrządów i narzędzi, 
- według kolejności wynikającej z rodzaju budowy oraz wskazań producenta, 
- przy zachowaniu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
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- po prawidłowym, w zależności od rodzaju budowy - wprowadzeniu, uszczelnieniu 
i przyłączeniu przewodów i kabli. 

Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym powinny być lokalizowane tak, aby 
nie było utrudnione ich chłodzenie, nie były poddawane wpływom pól elektromagnetycznych, dzia-
łaniom mechanicznym i szkodliwym oddziaływaniem wpływów zewnętrznych. 

696. Co  powinna  zawierać dokumentacja  techniczna  instalacji  i  urządzeń elektrycznych  w  prze-
strzeniach zagrożonych wybuchem? 

Dokumentacja techniczna instalacji i urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wy-
buchem powinna w szczególności zawierać:  

a) klasyfikację przestrzeni zagrożonych wybuchem do odpowiednich stref zagrożenia wraz 
z charakterystyką czynników palnych mogących utworzyć z powietrzem mieszaniny wybu-
chowe ze wskazaniem grup, kategorii i klas temperaturowych, 

b) charakterystykę i właściwości wybuchowe gazów i pyłów oraz właściwości fizykochemicz-
ne gazów, par cieczy i pyłów palnych, 

c) opis zabezpieczeń przed ryzykiem wybuchu w odniesieniu do poziomu zabezpieczenia 
urządzeń EPL, 

d) wpływ warunków zewnętrznych - zwłaszcza temperatury otoczenia i ciśnienia, 
e) opis przestrzeni i ocenę zagrożenia wybuchem oraz analizę ryzyka wybuchu, 
f) opisy systemów iskrobezpiecznych, 
g) wymagania kwalifikacyjne osób zatrudnionych przy montażu, próbach i odbiorze instalacji 

w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, 
h) dokumentacje urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym (deklaracje 

zgodności, świadectwa zgodności) - zwłaszcza urządzeń, których numer certyfikatu jest 
opatrzony literą "X" lub innymi odnośnikami, zagrożonych wybuchem i zajmujących się ich 
eksploatacją,  

i) dokumenty potwierdzające przydatność urządzeń do stosowania w rozpatrywanych strefach 
zagrożenia wybuchem, np. temperatury powierzchni, rodzaj budowy Ex, stopień ochrony IP, 
odporność na korozję, 

j) instrukcje producenta dotyczące budowy, instalacji, odbioru i rozruchu urządzeń Ex, 
k) informacje dotyczące: doboru i technologii montażu przewodów i kabli w odpowiednich 

strefach zagrożenia wybuchem, identyfikacji obwodów, wymaganych uszczelnień przejść 
przewodów przez ściany i stropy oraz wprowadzeń do urządzeń, 

l) dokumenty i wymagania dotyczące eksploatacji, w tym organizacji bezpiecznej pracy instala-
cji i urządzeń elektrycznych oraz w przestrzeniach zagrożonych wybuchem,  

m) dokumentacje i wymagania do stosowania odpowiednich rodzajów ochron w przestrze-
niach zagrożonych wybuchem, takich jak w szczególności: 

- ochrona przed wpływami zewnętrznymi, 
- ochrona odgromowa, 
- ochrona przed elektrycznością statyczną, 
- zabezpieczenie przed iskrzeniem, 
- ochrona katodowa instalacji podziemnych. 

697. Jak powinny być wyposażone urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybu-
chem, które mają być przyłączone do zewnętrznych obwodów zasilających? 

Według normy PN-EN 60079-0:2013 urządzenia elektryczne, które mają być przyłączone do 
zewnętrznych obwodów zasilających, powinny być wyposażone w elementy przeznaczone do przy-
łączenia kabli lub przewodów, chyba, że urządzenie elektryczne jest wykonane fabrycznie 
z kablami lub przewodami przyłączonymi do niego na stałe. 

Przyłączenie elementu przewodzącego układu ochronnego lub wyrównawczego, wymagającego 
uziemiania, powinno być umieszczone we wnętrzu urządzenia elektrycznego, w pobliżu innych 
przyłączeń. 

Urządzenie elektryczne w obudowie metalowej powinno mieć zewnętrzny zacisk do przyłącze-
nia elementów przewodzących układów ochronnych lub wyrównawczych, z wyjątkiem urządzeń 
elektrycznych: 
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a) przewidzianych do przemieszczania pod napięciem i zasilanych przez przewód zawierający 
żyłę ochronną lub wyrównawczą,  

b) instalowanych w systemie niewymagającym zewnętrznego połączenia uziemiającego, na 
przykład w systemie rur przewodowych lub z zastosowaniem kabli opancerzonych. 

Producent powinien przedstawić w instrukcjach szczegółowe informacje dotyczące wykonania 
połączeń uziemiających i wyrównawczych podczas instalowania, z uwzględnieniem warunków 
określonych powyżej w a) oraz b). 

Dodatkowy zewnętrzny zacisk uziemiający powinien być połączony elektrycznie z przyłącze-
niem elementu przewodzącego układu ochronnego lub wyrównawczego - umieszczonego we wnę-
trzu urządzenia elektrycznego. 

W urządzeniach elektrycznych niewymagających uziemienia ani połączeń wyrównawczych, na 
przykład w pewnych rodzajach urządzeń elektrycznych o izolacji podwójnej lub wzmocnionej, lub 
niewymagających dodatkowego uziemienia, nie jest wymagany wewnętrzny ani zewnętrzny zacisk 
przyłączeniowy przewodu ochronnego ani przewodu wyrównawczego. 

Urządzenia o izolacji podwójnej mogą wymagać uziemienia lub wyrównania potencjałów w celu 
ograniczenia zagrożenia wybuchem, pomimo braku zagrożenia porażeniowego. 

Zaciski przyłączeniowe przewodów ochronnych (PE) powinny być zgodne z HD 60364-4-
41:2009 i umożliwiać skuteczne przyłączenie co najmniej jednego przewodu o przekroju, który 
podano w tablicy 17. 

698. Jakie układy sieci mogą być stosowane w przestrzeniach zagrożonych wybuchem? 
W przestrzeniach zagrożonych wybuchem mogą być stosowane następujące układy sieci: 

1) TN-S, w których funkcje przewodu neutralnego (N) i ochronnego (PE) pełnią oddzielne 
przewody. Ochrona przeciwporażeniowa jest realizowana przez połączenie wszystkich czę-
ści przewodzących dostępnych instalacji do bezpośrednio uziemionego sieci przewodami 
ochronnymi (PE). Należy zapobiegać prądom upływowym między przewodem neutralnym 
(N) i ochronnym (PE); 

2) TT – pod warunkiem zastosowania  do ochrony przy uszkodzeniu przez samoczynne wyłą-
czenie zasilania urządzenia ochronnego różnicowoprądowego;  

3) IT, w których powinny być stosowane następujące urządzenia do kontroli i monitorowania: 
a) ciągłej kontroli rezystancji izolacji (IMD), 
b) monitorujące różnicowoprądowe (RCM). 

Układy bardzo niskiego napięcia SELV i PELV oraz separacji ochronnej jednego odbiornika mogą 
być stosowane na warunkach określonych w normie PN-HD 60364-4-41. 
699. Na czym polega system wyrównania potencjałów w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem? 

System wyrównania potencjałów w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem polega na: 
a) bezpośrednim przyłączeniu do szyny wyrównawczej następujących elementów i instalacji 

elektrycznej: 
- przewodu ochronnego (PE) sieci elektroenergetycznej, 
- wszystkich części przewodzących dostępnych w układach TN-S, TT i IT; 

b) bezpośrednim przyłączeniu do głównej szyny wyrównawczej wprowadzonych do obiektu 
instalacji przewodzących, elementów urządzeń piorunochronnych, zbrojenia kabli elek-
troenergetycznych, ekranów kabli teletechnicznych, metalowych elementów konstrukcji 
obiektu. 

      System wyrównania potencjałów nie może obejmować przewodu neutralnego (N). 
Wszystkie połączenia śrubowe powinny być zabezpieczone przed samoodkręceniem (np. pod 

wpływem wibracji lub wstrząsów). 
Części przewodzące dostępne nie muszą być indywidualnie łączone z szyną wyrównawczą, jeżeli 

mają pewne połączenie ze zbrojeniem budynku lub z metalowymi rurami instalacji połączonymi 
z główną szyną wyrównawczą. 

Metalowe obudowy aparatów iskrobezpiecznych nie muszą być łączone z przewodem ochron-
nym, jeżeli nie wymaga tego dokumentacja techniczna urządzenia lub zasady ochrony przed gro-
madzeniem się ładunków elektryczności statycznej. Podobnie, nie muszą być łączone z główną szy-
ną wyrównawczą części przewodzące obce budynków (np. metalowe ościeżnice drzwi i okien), 
jeżeli nie ma obawy pojawienia się na nich potencjałów niebezpiecznych. 
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700. W jakich przypadkach istnieje obowiązek instalowania w obiektach budowlanych przeciwpo-
żarowego wyłącznika prądu? 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 
690, z p.zm.), w budynkach zawierających strefy pożarowe o kubaturze przekraczającej 1.000 m3 
lub strefy zagrożone wybuchem, istnieje obowiązek instalowania odpowiednio oznakowanego 
przeciwpożarowego wyłącznika prądu. 

Według tego rozporządzenia strefę pożarową stanowi budynek lub jego część oddzielona od in-
nych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia pożarowego lub pasami wolne-
go terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych budynków. 

Za strefę zagrożoną wybuchem uznaje się strefę (pomieszczenie), w której wytworzyć się może 
mieszanina wybuchowa, powstała z wydzielającej się takiej ilości palnych gazów, par, mgieł lub 
pyłów, której wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia w tym pomieszczeniu przekraczający 
5 kPa. 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien odcinać dopływ energii elektrycznej do wszystkich 
odbiorników z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie 
jest niezbędne w czasie pożaru, np.: oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, windy przeznaczone dla 
drużyn ratowniczych, pompy pożarowe, istniejące systemy ostrzegania, alarmowe, zabezpieczeń 
pożarowych i inne. 

Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynne-
go włączenia drugiego źródła energii elektrycznej (w tym zespołu prądotwórczego). 

Sterowanie przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu może odbywać się za pomocą wyłączników 
zwiernych, instalowanych przy wejściach do budynku lub w innych wyznaczonych miejscach. 
701. Jak powinny być zabezpieczone urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybu-

chem przed szkodliwym oddziaływaniem wpływów zewnętrznych? 
Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem mogą, w zależności od tego, 

gdzie są użytkowane, podlegać szkodliwym wpływom środowiskowym. Niektóre z istotnych czyn-
ników, jakie należy brać pod uwagę, to: temperatura otoczenia, korozja, promieniowanie ultrafiole-
towe, wnikanie wody, osiadanie pyłu lub piasku, oddziaływania mechaniczne i chemiczne. 

Urządzenia elektryczne, przewody i kable powinny być zabezpieczone przed wpływami ze-
wnętrznymi: cieplnymi, chemicznymi, mechanicznymi, przed wibracjami i wilgocią, które mogą 
mieć wpływy destrukcyjne na zabezpieczenia przeciwwybuchowe, np. na powierzchnie szczelin 
ognioszczelnych, na izolację części czynnych. 

Urządzenia przeciwwybuchowe są narażone na czynniki zewnętrzne, jeżeli pracują one przy 
temperaturach lub ciśnieniach innych niż te, do których były skonstruowane; istnieje wówczas ry-
zyko: 

a) uszkodzenia obudów urządzeń, 
b) natychmiastowego zapalenia otaczającej mieszaniny wybuchowej, 
c) przepływu par cieczy lub gazów wzdłuż wnętrza kabli do przestrzeni niezagrożonych wybu-

chem. 
W przypadku urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym w obudowach z metali lekkich nale-

ży zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo iskrzenia przy tarciu lub uderzeniu i możliwość zapalenia 
mieszanin wybuchowych. 
702. Jakie zagrożenia stwarza elektryczność w środowisku pracy?  

Elektryczność statyczna jest to zespół zjawisk towarzyszących pojawieniu się niezrównoważo-
nego ładunku elektrycznego na materiałach o małej przewodności elektrycznej (dielektrykach, 
materiałach izolacyjnych) lub na odizolowanych od ziemi obiektach przewodzących. 

Elektryczność statyczna stwarza w środowisku pracy następujące zagrożenia: 
1) Niekorzystne oddziaływanie na człowieka (np. pogorszenie samopoczucia i stanu zdrowia,   
obniżenie sprawności psychofizycznej, słaba wydajność pracy, zmęczenie); 
2) Zakłócenia procesów technologicznych (np. błędne wskazania przyrządów pomiarowych, 
układów elektronicznych, pogorszenie jakości wyrobów, zwiększenie liczby wadliwych wyro-
bów); 
3) Pożarowo-wybuchowe (wyładowanie elektrostatyczne jest jednym z możliwych źródeł za-
płonu atmosfery wybuchowej). 
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703. Jakie rodzaje ochrony obiektów, instalacji i urządzeń elektrycznych przed elektrycznością sta-
tyczną wymaga się w strefach zagrożonych wybuchem? 

W strefach zafrożonych wybuchem wymaga się stosowania następujących rodzajów ochrony 
obiektów, instalacji i urządzeń przed elektrycznościa statyczną: 

a) tworzenie w instalacjach technologicznych układów ekwipotencjalnych przez wprowadze-
nie wspólnego systemu uziemień ochrony przed elektrycznością statyczną w odniesieniu do 
elementów metalowych i elementów niemetalowych wykonanych z materiałów o podwyż-
szonej przewodności elektrycznej, 

b) metaliczne połączenie i uziemienie elementów metalowych urządzeń technologicznych o 
pojemności elektrycznej w stosunku do „ziemi”  > 3 pF (strefy zagrożenia wybuchem 0 i 1) 
oraz elementów wykonanych z materiałów o minimalnej energii zapłonu  ≤ 0,1 mJ, 

c) metaliczne połączenie i uziemienie wszelkich elementów metalowych, tworzących pojem-
ność w stosunku do ziemi  > 10 pF (w strefach zagrożenia wybuchem 2, 20, 21 i 22), 
w obecności mediów o minimalnej energii zapłonu  > 0,1 mJ, 

d) uziemienie przedmiotów i wyrobów niemetalowych, wykonanych z materiałów o odpowied-
nio zmodyfikowanym składzie i/lub strukturze, w celu zwiększenia ich przewodności elektrycz-
nej (np. wykładziny, okładziny, posadzki, materiały odzieżowe, opakowania), których rezystyw-
ność elektryczna powierzchniowa  nie przekracza 10  Ωm i/lub rezystywność elektryczna 
skrośna  nie przekracza 10  Ωm. Rezystancja upływu ( ) elementów wykonanych z materia-
łu przewodzącego, niemetalowego, powinna spełniać warunek:  ≤ 1 MΩ. Rezystancja całkowi-
tej sieci uziemiającej:  ≤ 100 kΩ 

704. Jakie są podstawowe wymagania dotyczące ochrony odgromowej w strefach zagrożonych wy-
buchem?  

  Polska Norma PN-EN 62305-3 określa następujące podstawowe wymagania dotyczące ochrony 
odgromowej w przestrzeniach zagrożonych wybuchem: 

1) Jeśli ochrona odgromowa jest wymagana (po przeprowadzeniu oceny ryzyka wg zaleceń 
zawartych w PN-EN 62305-2) to należy stosować urządzenie piorunochronne przynajmniej 
klasy II; 

2) Rezystancja uziemienia układów uziomowych w obiektach zawierających materiały i mie-
szaniny wybuchowe powinna być możliwie najmniejsza, ale nie większa niż 10 Ω;  

3) Poszczególne części zewnętrznego urządzenia piorunochronnego (zwody, przewody od-
prowadzające i uziemiające) powinny znajdować się w odległości, co najmniej 1 m od strefy 
zagrożonej wybuchem; 

4) Jeśli zachowanie odległości 1 m jest niemożliwe do wykonania, to można ją zmniejszyć do 
ok. 0,5 m, pod warunkiem zastosowania przewodów ciągłych; połączenia spawane lub pra-
sowane; 

5) Strefy zagrożone wybuchem nie powinny znajdować się bezpośrednio pod metalowym po-
kryciem dachu, jeśli możliwa jest jego perforacja lub mogą wystąpić przeskoki iskrowe po-
między poszczególnymi elementami pokrycia; 

6) Jeśli zbiorniki stalowe mają cieńsze ściany, należy zastosować urządzenie piorunochronne 
na zbiornikach lub zwody pionowe obok zbiorników lub mocowane na zbiornikach; 

7) Wykonując połączenia z rurociągami, należy stosować takie rozwiązania, które zapewnią 
brak iskrzenia przy przepływie prądu piorunowego (np. połączenia spawane). Połączenia 
zaciskowe są dopuszczalne, jeśli ochrona przed zapłonem wywołanym przez prąd udarowy 
została sprawdzona za pomocą prób. 

705. Jakie szczgółowe wymagania dotyczące wykonywania instalacji elektrycznych w przestrze-
niach zagrożonych wybuchem określa PN-EN 60079-14:2014-06? 

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania instalacji elektrycznych w poszczególnych 
strefach zagrożonych wybuchem określa norma PN-EN 60079-14:2014-06 Atmosfery wybuchowe -
- Część 14: Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych. 

Wymagania te są następujące: 
1) Instalacje elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem mogą być wykonywane: 

przewodami i kablami, w rurach na tynku; 
2) Żyły przewodów i kabli o przekroju do 10 mm  powinny być wyłącznie z miedzi. Przewody 

i kable z żyłami aluminiowymi mogą być stosowane tylko wtedy, gdy ich przekrój wynosi co 
najmniej 16 mm ; 
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3) Przewody i kable powinny być tak dobrane, zainstalowane i zabezpieczone, aby w trakcie 
eksploatacji nie zostały przekroczone maksymalne dopuszczalne temperatury przy po-
szczególnych klasach temperaturowych występujących mieszanin wybuchowych. Gdy zain-
stalowane kable są inne niż „wysokotemperaturowe”, według wskazówek wytwórcy, tem-
peratura ich powierzchni zewnętrznych nie powinna, w normalnych warunkach pracy, 
przekraczać klasy temperaturowej T4. 
W praktyce jest niespotykane przekroczenie klasy temperaturowej T6. Instalacje elektrycz-
ne powinny być zabezpieczone przed skutkami zwarć i przeciążeń, przed przepięciami 
i niebezpieczeństwem porażenia prądem elektrycznym; 

4) Przewody, kable i ich osprzęt powinny być tak instalowane, aby nie były narażone na wpły-
wy mechaniczne, chemiczne, cieplne i inne szkodliwe wpływy środowiska. 
Jeżeli uniknięcie wpływów środowiskowych nie jest możliwe, to - w zależności od warun-
ków - przewody powinny być chronione osłonami, np. rurami stalowymi lub zastąpione ka-
blami zbrojonymi, w izolacji mineralnej, w powłokach z tworzyw sztucznych lub bezszwo-
wymi rurami aluminiowymi. 
Jeżeli kable narażone są na wstrząsy i wibracje powinny mieć wykonanie odporne na te 
wpływy bez uszkodzenia. 
Zewnętrzne powłoki przewodów i kabli powinny być wykonane z materiałów nieprzeno-
szących płomienia; 

5) Przewody jednożyłowe nieopancerzone mogą być stosowane tylko w instalacjach rurowych 
lub do połączeń wewnątrz urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym; 

6) Kable mogą być układane bezpośrednio w ziemi, w kanałach, na konstrukcjach stalowych, 
na ścianach budynku z wyjątkiem powierzchni odciążających, oddzieleń przeciwpożaro-
wych i zabezpieczeń ogniochronnych, np. ekranów; 

7) Rury osłonowe kabli i przewodów chroniące od uszkodzeń mechanicznych powinny być na 
obu końcach uszczelnione; 

8) Konstrukcje nośne kabli i przewodów, rury stalowe instalacyjne i osłonowe powinny być 
uziemione i połączone z przewodem ochronnym - w zależności od przyjętej ochrony prze-
ciwporażeniowej; 

9) Połączenia przewodów i rur z urządzeniami przeciwwybuchowymi powinny być wykonane 
w sposób odpowiadający rodzajowi wykonania przeciwwybuchowego tych urządzeń. 

10) Otwory w obudowach i osłonach urządzeń niewykorzystane do wprowadzenia przewo-
dów, kabli lub rur powinny być zaślepione, w sposób odpowiadający wykonaniu Ex, zaślep-
kami, których usunięcie jest możliwe tylko przy użyciu narzędzia. 

706. Jak powinny być wykonane przejścia przewodów i kabli przez ściany i stropy? 
Przejścia przewodów i kabli przez ściany i stropy powinny być chronione przed uszkodzeniami 

mechanicznymi i uszczelnione materiałem nieprzenoszącym płomienia o dobrych właściwościach 
termoizolacyjnych, np. 

- przepusty ognioszczelne, 
- przepusty kablowe z wełny mineralnej, 
- przepusty kablowe z pianki ogniochronnej, 
- otwory uszczelnione zaprawą ogniochronną, 
- przepusty z elastycznych kształtek. 
Przewody i kable prowadzone przez strefy zagrożone wybuchem z przestrzeni niezagrożonych 

do innych przestrzeni niezagrożonych wybuchem (tranzytem) powinny spełniać wymagania sta-
wiane przewodom i kablom wykorzystywanym w tych strefach zagrożonych wybuchem. 

Przewody i kable prowadzone przez strefy zagrożone wybuchem nie powinny być przecinane. 
Jeżeli nie można tego uniknąć, to połączenia powinny być wykonywane w puszkach w wykonaniu 
przeciwwybuchowym odpowiednim do strefy zagrożenia wybuchem albo wewnątrz urządzeń, np. 
opraw oświetleniowych. Żyły niewykorzystane w kablach wielożyłowych powinny być uziemione. 

Gołe przewody linii napowietrznej elektroenergetycznej lub telekomunikacyjnej zasilające urzą-
dzenia w strefie zagrożonej wybuchem powinny być zakończone w strefie bezpiecznej (niezagro-
żonej wybuchem). Do strefy zagrożonej wybuchem należy wprowadzić kable lub przewody w ru-
rach stalowych. 
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707. Jakie kable powinny być stosowane do stałego oprzewodowanie w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem? 

Do stałego oprzewodowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, powinny być stosowane 
kable o izolacji i powłoce mineralnej ze zbrojeniem z drutów lub taśm stalowych, kablami o izolacji 
i w powłokach z tworzyw sztucznych niezawierających związków halogenowych i nieprzenoszą-
cych płomienia, przewodami wielożyłowymi o izolacji i powłokach z tworzyw sztucznych. 
708. Jakie przewody należy stosować do zasilania urządzeń przenośnych i ruchomych w przestrze-

niach zagrożonych wybuchem? 
Przewody przeznaczone do zasilania urządzeń przenośnych i ruchomych w przestrzeniach za-

grożonych wybuchem powinny być przewodami oponowymi w wykonaniu przemysłowym, 
o izolacji i powłoce z polichlorku winylu oponowego lub innego podobnego tworzywa, odporne na 
uszkodzenia mechaniczne i wielokrotne zginanie. Minimalny przekrój żył roboczych nie może być 
mniejszy od 1,5 mm  Cu. Jeżeli jest potrzebny przewód ochronny to powinien on być w jednej osło-
nie z pozostałymi żyłami. 

Urządzenia przenośne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 250 V względem ziemi i prąd 
znamionowy do 6 A mogą być zasilane przewodami o normalnej izolacji i powłoce z tworzywa 
sztucznego lub z gumy. Przewody te nie nadają się jednak do zasilania urządzeń ręcznych, narażo-
nych na silne mechaniczne działania, np. lampy przenośne. 

Do urządzeń przenośnych powinny być stosowane następujące przewody elastyczne: 
- zwykłe elastyczne przewody o izolacji i powłoce gumowej, 
- zwykłe elastyczne przewody o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, np. PCW, 
- przewody elastyczne w powłoce z tworzyw oponowych. 

709. Jaki jest cel stosowania odpowiednio wykonanych dławic kablowych przy wprowadzaniu 
przewodów do urządzen przeciwwybuchowych?  

Dławice kablowe są jednym z ważniejszych elementów właściwie wykonanego oprzewodowania 
instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym. 

Celem ich stosowania jest przede wszystkim: 
- zapewnienie szczelności w miejscu wprowadzenia kabli do urządzeń i zapewnienie odpo-

wiedniej ochrony przed wnikaniem obcych ciał stałych i wilgoci do wnętrza obudów, np. do 
skrzy-nek przyłączeniowych silników elektrycznych, rozdzielnic, pulpitów, szaf sterowni-
czych i innych urządzeń ruchomych i stacjonarnych, 

- zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniami mechanicznymi, wyrwaniem, skręcaniem 
wokół własnej osi itp., 

- zabezpieczenie przewodów przed skutkami wibracji, 
- współpraca z osłonami urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym. 

Do wprowadzania kabli do urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym produkowane są dła-
wice w wykonaniu przeciwwybuchowym w odmianach przeznaczonych do kabli bez oplotu ze-
wnętrznego, do kabli ekranowanych oplotem miedzianym, zbrojonych taśmą lub drutami stalowy-
mi. 

Są one standardowo oznaczane symbolami Ex II2G/D albo ExII3 G/D - zgodnie z zasadami ozna-
czania elektrycznych urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym. 

Dławice te wykonane są z mosiądzu niklowanego z uszczelkami z neoprenu lub podobnego ma-
teriału o odpowiedniej elastyczności i odporności na wpływy środowiska pracy. Mogą one być sto-
sowane w instalacjach zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz w temperaturach od 
−40 C do 100 C. Dławice tego typu wykonywane są w stopniu ochrony przed dotknięciem, prze-
dostawaniem się obcych ciał stałych oraz wody IP68 i wytrzymują nadciśnienie od 5 do 10 barów, 
a niekiedy nawet do 20 barów. 

Dławice przeznaczone do wprowadzania kabli ekranowanych lub zbrojonych wyposażone są 
w pierścień uziemiający. 

Do wprowadzania przewodów do urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym 
grupy II , kategorii 2 i 3 przeznaczonych do pracy w obecności mieszanin wybuchowych gazowych 
w strefach zagrożenia wybuchem 1 i 2 i do pracy w obecności mieszanin wybuchowych pyłowych 
w strefach zagrożenia wybuchem 21 i 22. Produkowane są również dławice z tworzyw sztucznych, 
zwłaszcza z poliamidu lub polistyrolu, zgodne z wymaganiami dyrektywy UE ATEX 100a. Dławice 
te mają zazwyczaj stopień ochrony IP68 i przeznaczone są do kabli nie-ekranowanych. Temperatu-
ra pracy −20 C do 80 C. 
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Dławice w wykonaniu przeciwwybuchowym są badane i certyfikowane, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w dyrektywie UE ATEX 100a, przez jednostki badawcze notyfikowane i oznaczone 
symbolem CE. 

Dławice kabli i przewodów powinny odpowiadać jednemu z następujących warunków: 
a) powinny być wykonane wg wymagań określonych w normie PN-EN 60079-0:2013-03 – 

wersja polska Atmosfery wybuchowe -- Część 0: Urządzenia -- Podstawowe wymagania 
i certyfikowane wraz z urządzeniem w wykonaniu przeciwwybuchowym jako jego część 
składowa wraz z wzorcowym odcinkiem przewodu (kabla) o określonej średnicy, 

b) uszczelki dławic powinny być wykonane z materiału nieprzenoszącego płomienia, niehigro-
skopijnego o wymiarach ściśle odpowiadających średnicy kabla lub przewodu instalacji 
elektrycznych w poszczególnych strefach zagrożenia wybuchem oraz w zakresie instalowa-
nia poszczególnych rodzajów urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym. 

710. Jak powinny być zabezpieczone urządzenia, przewody i kable elektryczne stosowane  
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem?  

Urządzenia, przewody i kable elektryczne stosowane w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 
powinny być zabezpieczone przed przeciążeniami i przed szkodliwym działaniem prądów zwarcia 
między przewodami i między przewodami i ziemią. 

Silniki elektryczne powinny być dodatkowo zabezpieczone przed przeciążeniami i prądami 
zwarciowymi, jeżeli mogą one wywołać niedopuszczalne nagrzewanie obudowy. 

Urządzenie do bezpośredniej kontroli temperatury powinno zawierać czujniki temperatury 
w każdej fazie. Należy również zastosować środki zabezpieczające urządzenia wielofazowe przed 
pracą przy zaniku jednej lub większej liczby faz, np. silniki trójfazowe. Jeżeli natychmiastowe samo-
czynne wyłączenie zasilania mogłoby być bardziej niebezpieczne niż zagrożenie inicjacją wybuchu, 
może być alternatywnie zastosowane urządzenie alarmowe jednak pod warunkiem, że zadziałanie 
urządzenia alarmowego będzie natychmiast zauważone i będzie bezzwłocznie podjęta akcja ratun-
kowa. 

Transformatory nie muszą być dodatkowo zabezpieczone przed przeciążeniem, jeżeli mogą one 
wytrzymywać ciągły wtórny prąd zwarciowy przy pierwotnym znamionowym napięciu 
i częstotliwości, bez niedopuszczalnego nagrzania i kiedy przeciążenie nie jest spodziewane przy 
włączeniu obciążenia. 

Urządzenie, zapobiegając skutkom zwarcia lub doziemienia, nie powinno dopuścić do ponowne-
go załączenia transformatora przed usunięciem przyczyny uszkodzenia. 

5.9. Eksploatacja urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem? 

711. W oparciu o jakie dokumenty powinna być prowadzona eksploatacja urządzeń elektrycznych w 
przestrzeniach zagrożonych wybuchem? 

Eksploatacja urządzeń powinna być prowadzona w oparciu o instrukcje eksploatacji, opracowa-
ne na podstawie przepisów, norm technicznych i instrukcji producentów, w zakresie obsługi oraz 
konserwacji i napraw. 

Obowiązek opracowania instrukcji eksploatacji wprowadza Rozporządzenie Ministra Gospodar-
ki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energe-
tycznych [Dz.U. 2013.492], zgodnie z którym urządzenia i instalacje energetyczne powinny być 
eksploatowane tylko przez upoważnionych pracowników, z zachowaniem postanowień określo-
nych w instrukcjach eksploatacji. 

Instrukcja eksploatacji - to zatwierdzony przez pracodawcę dokument wewnętrzny określający 
procedury i zasady wykonywania czynności niezbędnych przy eksploatacji urządzeń i instalacji 
energetycznych, opracowany na podstawie odrębnych przepisów oraz dokumentację producenta. 

Instrukcja producenta, według PN-EN 60079-0:2013-03, powinna być dołączona do każdego 
urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym. 

Dla prowadzenia eksploatacji urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 
powinny być dostępne następujące aktualne dokumenty: 

- klasyfikacja przestrzeni zaliczonych do odpowiednich stref zagrożenia wybuchem, 
- dotyczące grup lub podgrup i klas temperaturowych urządzeń,  
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- wystarczające do przeprowadzenia konserwacji urządzeń przeciwwybuchowych zgodnie z 
rodzajem ich budowy przeciwwybuchowej (np. spis i lokalizacja urządzeń, wykazy części 
zamiennych i informacje techniczne). 

712. Jakie kwalifikacje wymagane są od osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji elek-
trycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem?  

Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 
mogą zajmować się osoby posiadające kwalifikacje wymagane na stanowisku eksploatacji „E” i/lub 
dozoru „D”- według załącznika nr 1 (Grupa 1, punkt 9 „elektryczne urządzenia w wykonaniu prze-
ciwwybuchowym”) do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez 
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828).  

Kontrola i konserwacja urządzeń elektrycznych, systemów ochronnych i instalacji powinna być 
wykonywana wyłącznie przez doświadczonych pracowników, przeszkolonych w zakresie różnych 
rodzajów budowy przeciwwybuchowej i wykonawstwa instalacji, znajomości przepisów, norm i 
zarządzeń oraz zasad klasyfikacji przestrzeni zagrożonych wybuchem. Wiadomości tych pracowni-
ków powinny być aktualizowane poprzez regularnie powtarzane szkolenia. 
713. Kiedy powinny być wykonywane kontrole stanu technicznego instalacji  i  urządzeń elektrycz-

nych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem? 
Kontrole stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych 

wybuchem powinny być wykonywane po zakończeniu budowy, przebudowy lub remontu, przed 
przekazaniem do eksploatacji, a także w trakcie eksploatacji. Kontrole te polegają na badaniu insta-
lacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń 
i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. 

Wszystkie kontrole stanu technicznego urządzeń i instalacji elektrycznych powinny być przygo-
towywane, organizowane i wykonywane według uznanych reguł technicznych (zasad wiedzy tech-
nicznej) ujętych w normach dotyczących atmosfer wybuchowych: PN-EN 60079-17:2014-05, PN-
EN 60079-19:2011, a także zgodnie z wymaganiami innych norm, przepisów i instrukcji związa-
nych z eksploatacją, bezpieczeństwem pracy i bezpieczeństwem przeciwpożarowym przy urządze-
niach w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 

714. Jaki jest cel wykonywania pomiarów eksploatacyjnych urządzeń i instalacji elektrycznych 
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem i co powinny obejmować?  

Pomiary eksploatacyjne powinny być wykonywane na bieżąco w czasie prowadzenia eksploata-
cji instalacji i urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w celu sprawdze-
nia ich stanu technicznego oraz parametrów charakteryzujących bezpieczeństwo i niezawodność 
pracy. 

Badania i pomiary eksploatacyjne instalacji i urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym 
obejmują: 

- środki ochrony przeciwporażeniowej: podstawowej, przy uszkodzeniu i uzupełniające, . 
- rezystancję izolacji przewodów, kabli i urządzeń elektrycznych, 
- rezystancję upływu posadzek, 
- główne i miejscowe połączenia wyrównawcze, 
- parametry obwodów i urządzeń iskrobezpiecznych, 
- ochronę odgromową i system instalacji uziemiającej urządzeń technologicznych, 
- sprawdzenie ciągłości obwodów ochronnych i ekwipotencjalizacji wyposażenia, 
- ocenę sprawności technicznej instalacji i urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwy-

buchowym, np. prześwitów szczelin gaszących w urządzeniach ognioszczelnych. 

715. Przy użyciu jakich przyrządów pomiarowych wykonuje się pomiary instalacji i urządzeń 
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem? 

Pomiary instalacji i urządzeń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wykonuje się przy  uży-
ciu przyrządów pomiarowych (mierników) w wykonaniu przeciwwybuchowym. 
Dopuszcza się wykonywanie pomiarów przyrządami pomiarowymi (miernikami) w wykonaniu 
zwykłym pod warunkiem, gdy:  
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a) istnieje pewność, że w rejonie wykonywania pomiarów nie występują i nie wystąpią mie-
szaniny wybuchowe, 

b) stężenie mieszaniny wybuchowej w strefie zagrożonej wybuchem nie przekroczy 10% dol-
nej granicy wybuchowości. Przed rozpoczęciem prac kontrolno-pomiarowych osoba odpo-
wiedzialna za prowadzenie procesu technologicznego wraz z wykonawcą pomiarów po-
winni: 

- ocenić zagrożenie wybuchem w rejonie przyszłego wykonywania pomiarów na podsta-
wie przeprowadzonych pomiarów eksplozymetrycznych (poziomu stężeń czynników 
palnych), 

- ustalić rodzaj zabezpieczeń przed powstaniem pożaru lub wybuchu w czasie pomiarów, 
- wskazać osoby odpowiedzialne za przygotowanie i zabezpieczenie miejsc pracy, prze-

prowadzenie pomiarów oraz za przywrócenie stanu pierwotnego urządzeń po zakoń-
czeniu pomiarów. 

716. Jakie warunki bezpieczeństwa powinny być zachowane w czasie wykonywania pomiarów w 
przestrzeniach zagrożonych wybuchem?  

Aby nie powodować błędów pomiaru większych niż to wynika z przyjętych metod pomiarowych 
i klas dokładności zastosowanych przyrządów pomiarowych oraz nie stwarzać dodatkowych za-
grożeń w czasie wykonywania pomiarów, powinny być zachowane co najmniej następujące warun-
ki: 

a) utrzymywanie stężenia czynników palnych na poziomie nieprzekraczającym 10% ich dolnej 
granicy wybuchowości w ciągu całego okresu wykonywania pomiarów, 

b) ustawienie przyrządów pomiarowych w miejscach, w których nie mogą wystąpić mieszani-
ny wybuchowe, wstrząsy lub silne pola elektromagnetyczne, 

c) zabezpieczenie rejonu wykonywania pomiarów przed porażeniem elektrycznym, pożarem 
lub wybuchem, 

d) w trakcie wykonywania pomiarów urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym można 
otwierać tylko skrzynki zaciskowe oraz zdejmować klosze opraw oświetleniowych. 

717. Jakie dodatkowe czynności sprawdzające urządzeń i instalacji elektrycznych w wykonaniu 
przeciwwybuchowym powinny być przeprowadzone poza podstawowymi pomiarami kontrol-
nymi? 

Poza podstawowymi pomiarami kontrolnymi (rezystancji izolacji żył przewodów i kabli ora sku-
teczności działania ochron przeciwporażeniowych) konieczne jest przeprowadzenie następujących, 
dodatkowych czynności sprawdzających, urządzeń i instalacji elektrycznych w wykonaniu prze-
ciwwybuchowym: 

a) pomiar prześwitów szczelin gaszących w osłonach ognioszczelnych i porównanie wyników 
z danymi w dokumentacji fabrycznej, 

b) pomiary temperatur powierzchni zewnętrznych silników elektrycznych i innych urządzeń 
mogących się nagrzewać w czasie normalnej pracy i w przypadku pracy zakłóceniowej. 
Temperatury powierzchni urządzeń elektrycznych w strefach zagrożenia wybuchem nie 
mogą przekraczać maksymalnych, dopuszczalnych temperatur, przy poszczególnych kla-
sach temperaturowych, mieszanin wybuchowych, 

c) pomiary drgań silników elektrycznych w czasie biegu jałowego i pod obciążeniem, pomiary 
nadciśnienia w osłonach urządzeń elektrycznych z nadciśnieniem statycznym 
i dynamicznym, 

d) sprawdzenie blokad w urządzeniach z nadciśnieniem, uniemożliwiających włączenie napię-
cia przed zakończeniem cyklu wentylacji, 

e) sprawdzenie poziomu oleju w urządzeniach o osłonach olejowych. 
718. Jakie czynności należy wykonać po zakończeniu prac pomiarowych, usunięciu stwierdzonych 

usterek i przed przekazaniem urządzeń do dalszej eksploatacji?  
Po zakończeniu prac pomiarowych, usunięciu stwierdzonych usterek i przed przekazaniem 

urządzeń do dalszej eksploatacji należy wykonać następujące czynności: 
- zwarte na czas pomiarów przewody w skrzynkach zaciskowych, należy rozłączyć, 
- przewody odłączone na czas pomiarów – należy przyłączyć do właściwych zacisków, 
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- zainstalować w oprawach źródła światła usunięte na czas pomiarów, zamknąć klosze zwraca-
jąc uwagę na ich uszczelnienie, 

- sprawdzić stan i jakość połączeń przewodów ochronnych w skrzynkach zaciskowych i na ze-
wnątrz, zamknąć skrzynki zaciskowe, 

- włączyć napięcie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za eksploatację urządzeń elektrycz-
nych w strefach zagrożonych wybuchem i przeprowadzić próbę ich funkcjonowania. 

Po zakończeniu kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych w przestrze-
niach zagrożonych wybuchem należy sporządzić stosowny protokół z kontroli, który powinien za-
wierać: szczegóły dotyczące sprawdzanych części instalacji i ograniczeń w sprawdzaniu objętym 
protokółem. 
719. Jakie informacje i dane z kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych 

w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny być zawarte w protokole z kontroli? 
Protokół z kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych w przestrzeniach za-

grożonych wybuchem powinien zawierać następujące informacje i dane dotyczące: 
- rodzaju, zakresu i podstawy prawnej kontroli, 
- lokalizacji obiektu, w którym przeprowadzono kontrolę (adres, nazwa), 
- opisu oraz oznaczenia instalacji lub urządzenia, 
- zakresu i oceny wykonanych oględzin, 
- zastosowanych metod pomiarowych i użytych przyrządów pomiarowych, 
- zastosowanych kryteriów oceny wyników pomiarów, 
- sposobu wykonania obliczeń niezbędnych do otrzymania wyników pomiarów wartości koń-

cowych, służących do porównania z wartościami dopuszczalnymi, 
- wyników i oceny wykonanych pomiarów (najczęściej w układzie tabelarycznym), 
- wniosków wypływających z oceny wyników oględzin, pomiarów i prób, 
- daty i warunków wykonanej kontroli, 
- datę następnej kontroli, 
- dane osobowe i identyfikacyjne uprawnień osób wykonujących pomiary, oceny i wnioski oraz 

podpisy. 
W ocenie wyników stanu technicznego instalacji i urządzeń należy uwzględniać: 

- zachowanie ciągłości połączeń do przewodu ochronnego (PE) elementów wyposażenia, tech-
nologicznych i konstrukcyjnych w badanym obszarze, 

- rezystancję upływu ( ) powłok posadzek, oznaczanych umownym symbolem ECF, spełnia-
jącą warunek: ≤ 1 10  Ω. 

Przyjmuje się, że na każde 60 m  powierzchni należy przyłączyć przynajmniej dwa uziemienia 
w odległości ok. 10 m od siebie i po przeciwnych stronach pomieszczenia. 
720. Jak należy postępować w przypadku zmiany kwalifikacji przestrzeni zagrożonych wybuchem 

albo zmiany lokalizacji urządzeń? 
W każdym przypadku zmiany klasyfikacji przestrzeni zagrożonych wybuchem albo zmiany loka-

lizacji urządzeń należy sprawdzić i upewnić się, że rodzaj budowy przeciwwybuchowej, grupa lub 
podgrupa urządzenia, kategoria urządzenia i klasa temperaturowa są odpowiednie do zmienionych 
warunków. Wyniki wszystkich przeprowadzonych kontroli powinny być dokumentowane. 

Również ogólny stan wszystkich urządzeń powinien być udokumentowany – a w razie potrzeby 
należy wykonać odpowiednie naprawy, dokładając wszelkich starań, aby zachować bezpieczeństwo 
przeciwwybuchowe urządzenia, co może wymagać konsultacji z producentem. Wymieniane części 
powinny być zgodne z dokumentacją producenta. 

721. Kto może przeprowadzać naprawy urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym? 
Naprawy urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym może przeprowadzać autoryzowany 

przedstawiciel producenta lub wyspecjalizowana jednostka, dysponująca wykwalifikowaną kadrą 
pracowników, odpowiednim wyposażeniem technicznym oraz stacją prób i ewentualnie hamownią. 
Przeprowadzone naprawy, pomiary i badania należy udokumentować. 

Norma PN-EN 60079-19 określa wymagania dotyczące naprawy, remontów, modernizacji 
i regeneracji urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym. 
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Zmiany w urządzeniu przeciwwybuchowym nie powinny być wprowadzane bez odpowiedniej 
autoryzacji, o ile mogą one niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo określone w dokumentacji 
dotyczącej bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. 
722. Co należy sprawdzić podczas oględzin elektrycznych urządzeń w obszarach zagrożonych wy-

buchem? 
Podczas oględzin elektrycznych urządzeń w obszarach zagrożonych wybuchem należy spraw-

dzić: 
1) Wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej oraz automatyki; 
2) Stan zabezpieczeń elektrycznych i mechanicznych; 
3) Stan zewnętrzny płaszczyzn i powłok ochronnych przewodów i kabli oraz obudowy, dławi-

ków i mocowań; 
4) Temperatury osłon, obudowy, łożysk i połączeń przewodów; 
5) Działanie wentylacji, klimatyzacji, chłodnic, nagrzewnic i sprzęgieł; 
6) Prawidłowość przesyłu sygnałów i ich rejestrację; 
7) Prawidłowość pracy łożysk i układów smarowania;  
8) Stan automatyki zabezpieczeniowej; 
9) Wielkość nadciśnienia i nastawień blokad; 
10) Stan połączeń śrubowych tabliczek znamionowych i oznaczeń oraz napisów ostrzegaw-

czych. 
Podczas oględzin urządzeń, w zależności od rodzaju zastosowanej ochrony przeciwwybuchowej, 

należy sprawdzić: 
1) w urządzeniach z osłoną ognioszczelną — stan osłon i złączy ognioszczelnych, 
2) w urządzeniach budowy wzmocnionej — stan widocznych połączeń w torach prądowych, 
3) w urządzeniach z osłoną przewietrzaną lub gazową z nadciśnieniem — działanie i stan sys-

temu przewietrzania lub nadciśnienia, 
4) w urządzeniach budowy iskrobezpiecznej, 

a) działanie obwodów zewnętrznych i urządzeń w nich zainstalowanych, 
b) prawidłowość usytuowania aparatury w obwodzie iskrobezpiecznym lub nieiskrobez-

piecznym, 
c) stan przewodów wyrównawczych, boczników ochronnych i ich umocowania, 

5) w urządzeniach z osłoną cieczową: 
a) prawidłowość pozycji zainstalowania urządzenia, 
b) poziom cieczy oraz szczelność kadzi – obudowy,  

6) w urządzeniach z osłoną piaskową: 
a) poziom piasku, 
b) stan wyposażenia dodatkowego,  

7) w urządzeniach budowy specjalnej: 
a) stan techniczny masy zalewowej, 
b) stan ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi. 

Oględziny elektrycznych urządzeń w obszarach zagrożonych wybuchem należy przeprowadzać 
w terminach i w zakresie określonych w instrukcji eksploatacji, jednak nie rzadziej niż raz w mie-
siącu. 

723. Co powinny obejmować przeglądy elektrycznych urządzeń w obszarach zagrożonych wybu-
chem? 

Przeglądy elektrycznych urządzeń w obszarach zagrożonych wybuchem powinny obejmować 
w szczególności: 

1) Oględziny, w pełnym zakresie; 
2) Sprawdzenie stanu zabezpieczeń przed wybuchem; 
3) Kontrolę wskazań aparatów pomiarowych, nastawienia zabezpieczeń, stanu styków i połą-

czeń przewodów; 
4) Sprawdzenie urządzeń i elementów elektrycznych oraz elektronicznych zainstalowanych 

wewnątrz skrzynek, obudowy szaf i pomieszczeń z nadciśnieniem; 
5) Ustalenie stopnia zużycia części i elementów urządzenia; 
6) Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń związanych, zainstalowanych poza obszarem za-

grożonym wybuchem; 
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Przeglądy w zależności od rodzaju elektrycznych urządzeń w obszarach zagrożonych wybuchem 
powinny obejmować sprawdzenie: 

1) W urządzeniach z osłoną ognioszczelną: 
a) stanu technicznego szczelin ognioszczelnych, 
b) stanu technicznego elementów toru prądowego, 
c) stanu technicznego śrub łączących poszczególne części osłony ognioszczelnej, 
d) stanu technicznego części osłony, 
e) stanu technicznego izolacji uzwojeń silników, cewek, dławików oraz przewodów zasila-

jących, 
f) stanu technicznego wprowadzenia przewodów i ich uszczelnienia oraz zadławienia, 
g) stanu technicznego wentylatora zewnętrznego i jego zamocowania, 
h) prawidłowości sprzężenia urządzenia z maszyną napędzaną lub współdziałającą, 
i) stanu technicznego łożysk i skuteczności smarowania, 
j) zabezpieczeń antykorozyjnych; 

2) W urządzeniach budowy wzmocnionej: 
a) nastawień zabezpieczeń w stosunku do czasu nagrzewania uzwojeń, 
b) odstępów izolacyjnych, 
c) stanu technicznego połączeń elektrycznych i mechanicznych,  
d) stanu technicznego dostępnych połączeń w torach prądowych ze szczególnym zwróce-

niem uwagi na warunki zapewniające beziskrową pracę oraz wykluczające ich niebez-
pieczne nagrzewanie się; 

3) W urządzeniach z osłoną przewietrzaną lub gazową z nadciśnieniem: 
a) stanu technicznego urządzeń systemu przewietrzania i nadciśnienia (czerpni powie-

trza, wentylatorów, czujników przepływu, ciśnienia i temperatury oraz blokad), 
b) szczelności, stanu uszczelek i ich zamocowania, 
c) połączeń oraz zabezpieczenia przed przemieszczaniem klap i zasuw regulujących prze-

pływ gazu ochronnego, 
d) stanu technicznego styków, uziemień, wprowadzenia przewodów i kabli oraz w zależ-

ności od rodzaju budowy: skrzynek przyłączeniowych oraz zabezpieczeń elektrycz-
nych, mechanicznych i antykorozyjnych, 

e) stanu technicznego urządzeń zainstalowanych w szafach pomiarowych lub sterowni-
czych oraz ich umocowania i uszczelnienia; 

4) W urządzeniach i obwodach iskrobezpiecznych: 
a) stanu technicznego elementów i podzespołów obwodów elektrycznych zapewniających 

iskrobezpieczeństwo (ograniczników prądu i napięcia, boczników ochronnych), 
b) stanu technicznego elementów oddzielających obwody iskrobezpieczne od obwodów 

nieiskrobezpiecznych oraz pomiędzy różnymi obwodami iskrobezpiecznymi, 
c) stanu technicznego przewodów roboczych i innych, w szczególności stanu przemiesz-

czenia przewodów oraz ich oddzielenia od obwodów nieiskrobezpiecznych, 
d) stanu technicznego źródeł zasilania, 
e) stanu technicznego połączeń, w szczególności lutowanych, służących do uziemienia 

określonych elementów lub punktów obwodów, 
f) sposobu prowadzenia i ułożenia kabli zawierających obwody iskrobezpieczne w sto-

sunku do kabli z obwodami nieiskrobezpiecznymi, 
g) stanu technicznego obwodów drukowanych, zamknięć przed otworzeniem zacisków, 

w tym gwintowanych oraz uziemień ze szczególnym uwzględnieniem barier; 
5) W urządzeniach z osłoną cieczową: 

a) parametrów elektrycznych cieczy oraz stopnia zanieczyszczeń, 
b) szczelności zbiornika oraz odpowietrzenia; 

6) W urządzeniach z osłoną piaskową — ilości i jakości piasku, jego higroskopijności oraz sto-
pień zanieczyszczenia; 

7) W urządzeniach budowy specjalnej: 
a) części i elementów ochrony przeciwwybuchowej, które nadały urządzeniu cechy budo-

wy specjalnej, 
b) stanu zabezpieczeń elektrycznych, 
c) sposobu wprowadzenia lub wyprowadzenia przewodów; 
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8) W urządzeniach innych niż przeciwwybuchowe: 
a) stanu obudowy, 
b) stanu technicznego wentylatora zewnętrznego, 
c) zabezpieczeń elektrycznych. 

Przeglądy elektrycznych urządzeń w obszarach zagrożonych wybuchem należy przeprowadzać 
w terminach i w zakresie określonych w instrukcji ruchu i eksploatacji, jednak nie rzadziej niż raz 
w roku.  
724. Kiedy mogą być wykonywane czynności konserwacyjne urządzeń czynnych oraz naprawy elek-

trycznych urządzeń w obszarach zagrożonych wybuchem?  
Czynności konserwacyjne urządzeń czynnych mogą być wykonywane podczas postoju tych 

urządzeń lub po wyłączeniu spod napięcia, z wyjątkiem przypadków określonych w instrukcji eks-
ploatacji. 

Naprawa elektrycznych urządzeń w obszarach zagrożonych wybuchem, polegająca na wymianie 
zużytych części lub elementów oraz na przeprowadzeniu drobnych napraw lub regulacji, może być 
dokonana przez osoby zajmujące się eksploatacją tych urządzeń.  

Jeżeli naprawa uszkodzonych lub zużytych urządzeń polega na przywróceniu im pierwotnego 
stanu technicznego w zakresie zapewniającym bezpieczeństwo przeciwwybuchowe, to naprawa 
tych urządzeń powinna być powierzona wyspecjalizowanej jednostce. 

725. W jakich  przypadkach urządzenia  i  systemy ochronne stosowane w pomieszczeniach i  prze-
strzeniach zewnętrznych zagrożonych wybuchem należy wycofać z eksploatacji? 

Urządzenia i systemy ochronne stosowane w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych 
zagrożonych wybuchem należy wycofać z eksploatacji w przypadku stwierdzenia: 

- uszkodzeń mechanicznych osłon i obudów przeciwwybuchowych (pęknięcia); 
- ubytków żeber spełniających rolę radiatorów np. w silnikach elektrycznych; 
- zdeformowania osłon, obudów, zamknięć szczególnie w urządzeniach budowy „d”; 
- rys i wżerów na metalowych złączach ognioszczelnych; należy wykonać pomiary głębokości 

i długości rys oraz głębokości i średnicy wżerów warunkujących zachowanie bezpieczeństwa 
przeciwwybuchowego;  

- w przypadku stwierdzenia nieautoryzowanych modyfikacji mających wpływ na zachowanie 
przez urządzenie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego; 

- uszkodzenia elementów elektronicznych decydujących o iskrobezpieczeństwie; 
- łuszczenia się zalew w urządzeniach hermetyzowanych; 
- uszkodzenia odlewanych uzwojeń klatkowych w silnikach budowy wzmocnionej; 
- uszkodzenia urządzeń lub części nieprzystosowanych do naprawiania, np. zacisków budowy 

wzmocnionej, oprawek, barier, elementów hermetyzowanych itp.; 
- uszkodzeń, których usunięcie lub naprawa nie może przywrócić urządzeniu bezpieczeństwa 

przeciwwybuchowego. 
726. Jakie czynności należy wykonać w przypadku wycofania urządzenia z ruchu na stałe lub w celu 

kontroli czy konserwacji?  
Jeżeli jest konieczne wycofanie urządzenia z ruchu w celu kontroli lub konserwacji, to odizolo-

wane żyły kabla lub przewodu powinny być: 
- przyłączone prawidłowo do zacisków w odpowiedniej obudowie albo 
- odłączone od wszelkich źródeł zasilania i zaizolowane lub 
- odłączone od wszelkich źródeł zasilania i uziemione. 

      Jeżeli urządzenie ma być wycofane z ruchu na stałe, to towarzyszące mu oprzewodowanie, po 
odłączeniu od wszystkich źródeł zasilania, należy zdemontować lub przyłączyć prawidłowo do za-
cisków w odpowiedniej obudowie. 

Decyzję o wycofaniu urządzenia z eksploatacji podejmuje kierownictwo służb odpowiedzialnych 
za eksploatację lub osoba wyznaczona przez kierownika zakładu. 
Wycofane urządzenia mogą pracować poza strefami zagrożonymi wybuchem, po ich dopuszczeniu 
do pracy przez odpowiednie służby. 
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727. Czego dotyczą wymagania dla narzędzi ręcznych używanych w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem? 

W normie PN-EN 1127-1:2011 określono wymagania dla narzędzi ręcznych używanych 
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wymagania te dotyczą: 

1) narzędzi, które mogą wytwarzać w czasie stosowania jedynie pojedyncze iskry (np. śrubo-
kręty, klucze, śrubokręty udarowe); 

2) narzędzi, które w czasie użytkowania wytwarzają snop iskier podczas piłowania lub szlifo-
wania. 

Wymaga się także, aby: 
- w strefach 0 i 20 nie były dopuszczalne żadne narzędzia mogące wytwarzać iskry, 
- w strefach 1 i 2 dopuszczalne były jedynie narzędzia zgodne z pkt. 1. 

Narzędzia zgodne z pkt 2, są dopuszczane tylko wtedy, gdy jest zapewnione, że żadna niebez-
pieczna atmosfera nie występuje w miejscu pracy. 

Stosowanie jakichkolwiek narzędzi stalowych jest całkowicie zakazane w strefie 1, jeżeli istnieje 
ryzyko wybuchu z powodu obecności substancji należących do grupy wybuchowości IIC (acetylen, 
dwusiarczek węgla, wodór) oraz siarkowodoru, tlenku etylenu, tlenku węgla, jeżeli nie zostało za-
pewnione, że żadna niebezpieczna atmosfera wybuchowa nie występuje w miejscu pracy z tymi 
narzędziami. 
      Narzędzia stalowe zgodne z pkt. 1. są dopuszczone w strefach 21 i 22. Narzędzia stalowe zgod-
nie z pkt. 2. są dopuszczalne tylko wtedy, gdy miejsce pracy jest wydzielone ze stref 21 i 22 oraz 
zostały podjęte dodatkowe środki: 

- osady pyłu usunięto z miejsca pracy, 
- miejsce pracy jest utrzymywane w stanie mokrym, tak że pył nie może rozpraszać się w po-

wietrzu oraz nie mogą występować jakiekolwiek procesy tlenia. 
Zaleca się, aby stosowanie narzędzi w strefach 1, 2, 21 i 22 podlegało systemowi „dopuszczenia 

do pracy. 

728. Jak należy przygotować prace mogące powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania 
pożaru lub wybuchu? 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. Nr 80, poz. 563)] przed rozpoczęciem prac mogących powodować bezpośrednie niebezpie-
czeństwo powstania pożaru lub wybuchu właściciel, zarządca lub użytkownik jest obowiązany: 

- ocenić zagrożenie wybuchem w miejscu, w którym prace będą wykonywane, 
- ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozpowszech-

niania się pożaru lub wybuchu, 
- wskazać osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg 

oraz za zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy, 
- zapewnić wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające od-

powiednie kwalifikacje, 
- zaznajomić osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie 

wykonywania prac oraz przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania 
pożaru lub wybuchu, 

- uzyskać odpowiednie zezwolenie dopuszczające do pracy od gospodarza instalacji/obiektu. 
Prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach (urządzeniach) zagrożo-

nych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane 
z użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, można prowadzić jedynie wówczas, gdy stęże-
nie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 
10% ich dolnej granicy wybuchowości (DGW). 

Wykonywanie prac wewnątrz zbiorników bez osłon układu oddechowego jest dopuszczalne, gdy 
zawartość tlenu w powietrzu wynosi, co najmniej 18%. 
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729. Jakie działania organizacyjne i techniczne powinien podjąć pracodawca dla zapewnienia mini-
malnych  wymagań dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  pracowników  wykonujących  
prace na stanowiskach, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa? 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wyma-
gań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem (Dz. U. Nr 263. poz. 2203) określa minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa 
i higieny pracy pracowników wykonujących prace na stanowiskach, na których z przyczyn wynika-
jących z cech miejsca pracy, urządzeń lub substancji może wystąpić atmosfera wybuchowa. Zgodnie 
z rozporządzeniem pracodawca powinien podjąć następujące działania organizacyjne i techniczne: 

1. Dla stanowisk pracy, gdzie mogą wystąpić atmosfery wybuchowe, należy dokonywać nie 
rzadziej niż raz w roku oceny ryzyka zawodowego uwzględniając: 

- prawdopodobieństwo i częstotliwość występowania atmosfer wybuchowych, 
- prawdopodobieństwo występowania oraz uaktywniania się źródeł zapłonu, w tym wyła-

dowań elektrostatycznych, 
- identyfikację i ocenę zagrożeń wybuchem stwarzanych przez urządzenia techniczne oraz 

procesy pracy, a także stosowane surowce i półprodukty, 
- ocenę skali przewidywanych niepożądanych skutków; 

2. Po dokonaniu oceny ryzyka należy opracować dokument zabezpieczenia stanowiska pracy 
przed wybuchem, który powinien zawierać: 

- informację o identyfikacji atmosfer wybuchowych i ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, 
- informacje o podjętych odpowiednich środkach zapobiegających wystąpieniu zagrożeń 

wybuchem, sporządzonego w formie zestawienia, 
- wykaz miejsc pracy zagrożonych wybuchem wraz z ich klasyfikacją, 
- deklarację, że stanowiska pracy i narzędzia pracy, a także urządzenia zabezpieczające, są 

zaprojektowane, używane i konserwowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa; 
Ocenę ryzyka należy okresowo aktualizować; 

3. W celu zapobiegania możliwości powstania atmosfer wybuchowych pracodawca powinien 
podjąć następujące działania: 

- stwarzać warunki, aby praca mogła być wykonywana w sposób bezpieczny, 
- zapobiegać tworzeniu się atmosfer wybuchowych, a jeżeli jest to możliwe, wyeliminować 

źródła zapłonu, 
- stosować środki zmniejszające skutki wybuchu, zapewniające bezpieczeństwo i ochronę 

zdrowia pracowników, 
- zapewnić, by stanowiska i narzędzia pracy stosowane przez pracowników zostały zapro-

jektowane, skonstruowane, zainstalowane, a także używane, konserwowane i eksp-
loatowane w sposób minimalizujący zagrożenie wybuchem; 

4. W przypadku zaistnienia wybuchu, zasięg jego oddziaływania powinien ograniczyć się tylko 
do stanowiska pracy i znajdujących się tam urządzeń, na skutek zastosowania sposobów 
uniemożliwiających jego przejście w detonację i rozprzestrzenienie się fali detonacyjnej; 

5. Przed przekazaniem do eksploatacji stanowiska pracy, na którym może występować atmos-
fera wybuchowa, powinna być dokonana jego ocena pod względem zastosowanych zabez-
pieczeń zapobiegających zainicjowaniu wybuchu lub ograniczających jego skutki; 

6. Podejmując działania zmierzające do zapobiegania zainicjowaniu zapłonu atmosfer wybu-
chowych, należy uwzględnić środki ograniczające prawdopodobieństwo wystąpienia wyła-
dowania elektrostatycznego (źródło zapłonu), jeżeli pracownik i jego otoczenie są nośni-
kiem lub źródłem takiego ładunku.  
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6. URZĄDZENIA RÓŻNICOWOPRĄDOWE 
6 . 1 .  C e l  s t o so w an i a  i  po d z i a ł  w y ł ąc z n i k ów  r ó żn i c o wo p r ą d ow y c h  

730. Czym jest wyłącznik różnicowoprądowy jako element instalacji elektrycznej? 
Wyłącznik różnicowoprądowy oznaczany powszechnie ogólnym symbolem RCD (ang. Residual 

Current Protective Device) jest łącznikiem zabezpieczeniowym w instalacji elektrycznej, przysto-
sowanym do pracy długotrwałej w stanie zamkniętym, przeznaczonym do włączania, przewodzenia 
i wyłączania prądów w normalnych warunkach pracy i powodującym otwarcie zestyków, gdy prąd 
różnicowy osiągnie określoną wartość w warunkach uszkodzeniowych. 

Wyłącznik różnicowoprądowy stosowany w instalacjach elektrycznych do ochrony przed pora-
żeniem elektrycznym, powinien zapewnić samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku wystą-
pienia niebezpiecznego napięcia dotykowego na częściach przewodzących dostępnych, znajdują-
cych się w mieszkaniach i pomieszczeniach budownictwa publicznego oraz w wielu obiektach bu-
downictwa przemysłowego.  

Wyłączniki różnicowoprądowe są zdolne do wykrywania bardzo małych prądów doziemnych, 
co ma szczególne znaczenie w ochronie przed porażeniem elektrycznym. 

Wyłączniki różnicowoprądowe stosowane w instalacjach elektrycznych, powinny być: 
a) łącznikami izolacyjnymi (w stanie otwarcia zapewniać bezpieczną przerwę izolacyjną), 
b) urządzeniami wyposażonymi w napęd ręczny umożliwiający zamykanie i otwieranie, 
c) urządzeniami wyposażonymi w widoczne wskaźniki - otwarcia i zamknięcia, 
d) urządzeniami klasy ochronności II, 
e) urządzeniami o stopniu ochrony zapewnianej przez obudowę co najmniej IP 2X, 
f) urządzeniami wyposażonymi w człon kontrolny (T), umożliwiający sprawdzenie ich zdolno-

ści wyłączalnej. 
731. Jak  dzieli  się wyłączniki  różnicowoprądowe z  uwagi  na  zasadę działania  oraz  ze  względu na  

możliwość wyłączania prądów zwarciowych? 
  Z uwagi na zasadę działania wyłączniki różnicowoprądowe dzieli się na wyłączniki: 

- o działaniu bezpośredinm, w których wyzwalacz pobudzany jest jedynie prądem różnicowym, 
bez konieczności obecności napięcia w sieci, 

- o działaniu pośrednim, w których zastosowano specjalny wzmacniacz prądowy zapewniający 
odpowiednio dużą moc potrzebną do zadziałania wyzwalacza wyłącznika. 

 Wyłączniki o działaniu bezpośrednim są stosowane powszechnie w Europie, natomiast o działaniu 
pośrednim w USA i w Kanadzie. 

Ze względu na możliwość wyłączania prądów zwarciowych wyłączniki różnicowoprądowe dzieli 
się na dwie grupy: 

1) RCCB - wyłączniki różnicowoprądowe bez wyzwalaczy nadprądowych - wymagające  do-
bezpieczenia; 

2) RCBO - wyłączniki różnicowoprądowe z wyzwalaczami nadprądowymi – są wyposażone, 
podobnie jak wyłączniki instalacyjne, w wyzwalacze nadprądowe (przeciążeniowe i zwar-
ciowe)o charakterystykach typu B, C. Charakteryzują się, w porównaniu do wyłączników 
typu RCCB, dłuższymi czasami zadziałania oraz bardziej złożoną konstrukcją. 

 
732. Jak dzieli  się wyłączniki różnicowoprądowe z uwagi na kształt  przebiegu prądu różnicowego 

oraz ze względu na czas zadziałania? 
Z uwagi na kształt przebiegu prądu różnicowego wyłączniki różnicowoprądowe dzieli się na wy-

łączniki o wyzwalaniu:  
1) typu AC - przystosowane do działania wyłącznie przy prądzie przemiennym sinusoidalnym 

(na ogół 50/60 Hz); 
2) typu A  - przystosowane do działania przy prądzie przemiennym sinusoidalnym, jak również 

przy prądzie pulsującym stałym ze składową stałą nieprzekraczającą 6 mA, 
3) typu B - przystosowane do działania przy prądzie przemiennym sinusoidalnym, przy prą-

dzie pulsującym stałym ze składową stałą nieprzekraczającą 6 mA oraz przy prądzie stałym 
o niewielkim tętnieniu niezależnie od biegunowości. 
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Ze względu na czas działania rozróżnia się: 

- wyłączniki różnicowoprądowe bezzwłoczne, 
- wyłączniki zwłoczne (selektywne) typu S, do układów wymagających selektywności. 

733. Jak dzieli się urządzenia różnicowoprądowe ze względu na funkcje jakie pełnią w instalacjach 
elektrycznych? 

Ze względu na pełnioną funkcję w instalacjach elektrycznych urządzenia różnicowoprądowe 
dzieli się na: 

1) urządzenia różnicowoprądowe, które obok wyłączników nadprądowych (dobranych do 
chronionego obwodu) zapewniają w ochronie przy uszkodzeniu samoczynne wyłączenie 
zasilania, w przypadku zwarć doziemnych L-PE, 

2) urządzenia różnicowoprądowe wysokoczułe (o ∆  ≤ 30 mA) uzupełniające ochronę pod-
stawowa, 

3) urządzenia różnicowoprądowe selektywne (o ∆  ≤ 500 mA) przeznaczone do ochrony in-
stalacji elektrycznej przed pożarem, wywołanym przepływem prądu upływowego do zie-
mi, w skutek uszkodzenia lub pogorszającego się stanu izolacji oprzewodowania lub wy-
posażenia instalacji. 

Wyłączniki różnicowoprądowe nie są przewidziane do pełnienia funkcji zabezpieczenia instala-
cji elektrycznych przed skutkami przeciążeń. Nie reagują także na prądy zwarciowe lub uszkodze-
niowe płynące w przewodach czynnych (przy zwarciu międzyprzewodowym). Dopiero przy prą-
dach przekraczających 6 - krotnie wartość znamionowego prądu obciążenia (6 ), możliwe jest 
zadziałanie wyłącznika spowodowane dopuszczalną niesymetrią budowy przekładnika różnicowe-
go sumującego.  

6 . 2  B u dow a  i  z asa d a  dz i a ł a ni a  w y ł ąc zn i ków  róż n i cow op r ąd ow y ch   

734. Jakie podstawowe elementy można wyróżnić w konstrukcji wyłącznika różnicowoprądowego? 
W konstrukcji wyłącznika różnicowoprądowego wyróżnia się następujące podstawowe elemen-

ty: 
- przekładnik prądowy sumujący (różnicowy), 
- wyzwalacz różnicowy, 
- zamek wyłącznika oraz 
- układ kontrolny z przyciskiem „T” do sprawdzania zdolności wyłączalnej. 

735. Jaka jest budowa i zasada działania przekładnika prądowego sumującego? 
Przekładnik prądowy sumujący (Ferrantiego) jest podstawowym elementem wyłącznika różni-

cowoprądowego. Składa się z rdzenia toroidalnego o dobrych własnościach magnetycznych.  
Na rdzeniu nawinięte jest uzwojenie wtórne, do którego przyłączony jest obwód wyzwalacza 

różnicowego (2). 
Zadaniem przekładnika prądowego sumującego jest porównanie prądów płynących w przewo-

dach czynnych L i N przechodzących przez przekładnik. 
Prąd różnicowy IΔ jest prądem o wartości chwilowej równej sumie algebraicznej wartości chwi-

lowych prądów przepływających w obwodzie głównym wyłącznika różnicowoprądowego. 
Układ pomiarowy reaguje na różnice pomiędzy strumieniami magnetycznymi wywołanymi 

przepływającymi prądami w przewodach fazowych i neutralnym, przy czym wypadkowy strumień 
magnetyczny płynący w rdzeniu przekładnika prądowego sumującego wynosi zero (∅ = 0). 

Na rysunku 208. przedstawiono budowę i zasadę działania wyłącznika różnicowoprądowego 
czterobiegunowego trójfazowego o działaniu niezależnym od napięcia sieci. 

W warunkach pracy niezakłóconej prądy płynące w przewodach czynnych urządzenia prądu 
przemiennego sinusoidalnego indukują w rdzeniu przekładnika prądowego sumującego strumie-
nie elektromagnetyczne, których wielkość odpowiada natężeniom prądu. Jeżeli stan izolacji ob-
wodu jest dobry, to prąd różnicowy, o wartości chwilowej równej sumie geometrycznej wartości 
chwilowych prądów płynących w przewodach przechodzących przez przekładnik prądowy sumu-
jący, jest równy zeru: 
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+ + + = 0 
W razie uszkodzenia izolacji i wystąpienia w chronionym obwodzie prądu różnicowego ∆, pły-

nącego do przewodu ochronnego (PE) lub do części przewodzącej dostępnej, jest zakłócona syme-
tria prądów w przewodach czynnych, (L1, L2, L3, N) przechodzących przez przekładnik. 

 
Rys. 207. Budowa i zasada działania wyłącznika różnicowoprądowego 

Oznaczenia: 1 - przekładnik prądowy sumujący, 2 - przekaźnik (wyzwalacz) różnicowoprądowy, 
3 - zamek wyłącznika, 4 - część przewodząca dostępna odbiornika, T - przycisk układu kontrolnego,  

- rezystor ograniczający zmodelowany prąd zwarcia, 1-2, 3-4, 5-6 - kolejne oznaczenia biegunów  
głównych wyłącznika, 7N - 8N - oznaczenie bieguna neutralnego. 

 
W wyniku powstałej asymetrii w rdzeniu przekładnika prądowego sumującego pojawia się 

strumień elektromagnetyczny oraz prąd w obwodzie wtórnym przekładnika. Prąd ten wytwarza 
pole elektromagnetyczne, które przy odpowiedniej biegunowości osłabia pole magnetyczne ma-
gnesu trwałego, co powoduje zadziałanie wyzwalacza różnicowego i otwarcie zestyków wyłącznika 
zainstalowanego w przewodach L i N. 
736. Jaki warunek musi być spełniony, aby w przypadku uszkodzenia izolacji w odbiorniku mogło 

dojść do zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego? 
Aby w przypadku uszkodzenia izolacji w odbiorniku z metalową obudową mogło dojść do za-

działania wyłącznika różnicowoprądowego w określonym czasie, to musi być spełniony warunek 
przyłączenia wszystkich części przewodzących dostępnych instalacji:  

- w układzie TN - do bezpośrednio uziemionego punktu układu sieci, za pomocą przewodów 
ochronnych (PE lub PEN), 

- w układach TT i IT - do uziemienia ochronnego ( ). 
Rzeczywisty różnicowy prąd zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego powinien być:  

0,5 ∆  < ∆ ≤ ∆ ,. 
Spełnienie tego wymagania, przy poprawnym doborze wyłącznika różnicowoprądowego, za-

pewnia jego działanie tylko przy powstaniu uszkodzenia w instalacji, a zapobiega zbędnemu dzia-
łaniu powodowanemu przez upływowe prądy robocze.  
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737. Jakie mogą być i z jakich składają się elementów wyzwalacze różnicowe przyłączone do prze-
kładnika sumującego? 

Wyzwalacze różnicowe, przyłączone do uzwojenia wtórnego przekładnika sumującego, mogą 
być spolaryzowane działające tylko przy określonej biegunowości prądu (Rys. 208) i niespolary-
zowane, których działanie jest niezależne od biegunowości prądu (Rys. 209). 

Wyzwalacze spolaryzowane i niespolaryzowane składają się:  
- z magnesu trwałego, na którym umieszczone jest uzwojenie połączone z obwodem wtórnym 

przekładnika sumującego bezpośrednio lub za pośrednictwem odpowiedniego układu elek-
tronicznego oraz  

- ruchomej zwory, która przyciągnięta do jarzma przez układ napędowy podczas zamykania 
wyłącznika, przetrzymywana jest polem magnetycznym wytworzonym przez magnes trwały. 
Zwolnienie zwory wyzwalacza różnicowego i otwarcie zestyków wyłącznika następuje po 
wystąpieniu prądu różnicowego, redukującego natężenie pola magnetycznego magnesu trwa-
łego. 

Wyłączniki różnicowoprądowe typu AC i A są w większości wyłącznikami o wyzwalaniu bezpo-
średnim, wyposażone w wyzwalacz elektromechaniczny o opadającej zworze. 

 
738. Na czym polega działanie wyzwalacza różnicowego spolaryzowanego? 

W warunkach normalnej pracy, podczas zamykania wyłącznika, ruchoma zwora 5 (Rys. 208) zo-
stała przyciągnięta do kolumn magnetowodu 4 i utrzymywana w tym położeniu przez magnes 
trwały1. Budowę i zasadę działania wyzwalacza różnicowego spolaryzowanego przedstawia rysu-
nek 208. 

 
Rys. 208. Wyzwalacz różnicowy spolaryzowany 

Oznaczenia: 1 -magnes trwały, 2 – bocznik magnetyczny, 3 – uzwojenie wyzwalacza, 4 – ko-
lumna, 5 – zwora, 6 – sprężyna zwrotna. 

 
     Strumień magnetyczny wytwarzany przez magnes trwały (oznaczony czarną linią na rysunku 2) 
przechodzi w znacznej części przez dwie szczeliny robocze i zworę wytwarzając siłę przyciągania, a 
w niewielkiej części – przez bocznik magnetyczny 2. 

 Jeżeli w uzwojeniu wyzwalacza 3 pojawi się dostatecznie duży prąd różnicowy, to wytworzony 
w nim strumień magnetyczny (oznaczony linią zieloną na rysunku 2) wpływa na strumień magnesu 
trwałego w szczelinach roboczych. Nawet niewielkie jego osłabienie spowoduje, że sprężyna 
zwrotna odciągnie zworę. 
 Bocznik magnetyczny 2 zamyka drogę strumienia magnetycznego wytwarzanego przez uzwojenie 
różnicowe 3 i zapobiega domagnesowaniu magnesu trwałego 1, kiedy zwora jest odciągnięta. 
     Początkowy kierunek prądu wzbudzającego wyzwalacz spolaryzowany wpływa na sposób jego 



340 
 

działania, a w szczególności na wartość czasu wyzwalania. Jeżeli kierunek prądu różnicowego 
przemiennego jest niekorzystny, to czas wyzwalania jest stosunkowo większy (średnio o 5 ms)  
     O tyle wzrasta czas własny przy otwieraniu i czas wyłączania wyłącznika różnicowoprądowego. 
     Wyłącznik z wyzwalaczem spolaryzowanym ma większy o 2,5 ms średni czas wyłączania i więk-
szy o 10 ms rozrzut wartości czasu wyłączania niż wyłącznik z równoważnym wyzwalaczem nie-
spolaryzowanym. 
   Wyzwalacz spolaryzowany charakteryzuje się tym, że kierunek prądu wzbudzającego wpływa na 
sposób jego działania, a początkowy kierunek prądu wyzwalającego – na wartość czasu wyzwalani. 
 
739. Na czym polega działanie wyzwalacza różnicowego niespolaryzowanego? 

W warunkach normalnej pracy, podczas zamykania wyłącznika różnicowoprądowego, ruchoma 
zwora 4 została przyciągnięta do jarzma 1 i utrzymywana w tym położeniu przez magnes trwały 2 
(Rys. 209a). 

Przebieg wyzwalania wyzwalacza niespolaryzowanego nie zależy od kierunku prądu w uzwoje-
niu wyzwalacza ani kierunku przepływu strumienia magnetycznego w jarzmie (Rys. 209b). 
     Strumień magnetyczny wytwarzany przez prąd różnicowy zadziałania, płynący w uzwojeniu 
wyzwalacza, nie przepływa przez szczeliny robocze, lecz nasyca przewężenia jarzma, których 
przenikalność magnetyczna i przewodność magnetyczna zmniejszają się w takim stopniu, że blo-
kowana jest wcześniejsza droga strumienia magnesu trwałego zamykająca się przez szczeliny ro-
bocze (Rys. 209b), wobec czego zwora odpada. 

 Budowę i zasadę działania wyzwalacza różnicowego niespolaryzowanego przedstawia rysunek 
210.  

 
Rys. 209. Wyzwalacz różnicowy niespolaryzowany 

Oznaczenia: a) w stanie normalnej pracy, b) przy wystąpieniu prądu różnicowego, 
1 – jarzmo rdzenia, 2 – magnes trwały, 3 – uzwojenie wyzwalacza, 4 – zwora, 5 – sprężyna zwrotna, 

6 – strumień wytwarzany przez uzwojenie, 7 – strumień magnesu trwałego. 
 

     Wyzwalacz niespolaryzowany charakteryzuje się tym, że przebieg zjawisk nie zależy kierunku 
prądu w uzwojeniu wyzwalacza ani przepływu strumienia magnetycznego w jarzmie. 
     W wyłącznikach różnicowoprądowych o działaniu pośrednim stosuje się specjalne wzmacniacze 
prądowe, których zadaniem jest zapewnienie odpowiednio dużej mocy potrzebnej do zadziałania 
wyzwalacza wyłącznika. Umożliwia to stosowanie przekładników prądowych sumujących, zbudo-
wanych z materiałów o gorszych parametrach magnetycznych. Wyłączniki takie nie mogą jednak 
działać w warunkach znacznych wahań lub zaników napięcia oraz przerwy w obwodzie zasilania 
wzmacniacza. 
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740. Do czego służy i z jakich elementów składa się wyłącznik różnicowoprądowy o wyzwalaniu 
typu B?  

Wyłącznik różnicowoprądowy o wyzwalaniu typu B składa się: 
a) z przekładnika prądowego sumującego TR1, reagującego na prądy przemienne sinusoidalne 

(na ogół 50/60 Hz) oraz na prądy pulsujące stałe ze składową stałą nieprzekraczającą 6 mA 
(jak w wyłączniku o wyzwalaniu typu A) oraz 

b) z przekładnika prądowego sumującego TR2  wraz ze specjalnym układem w członie EW, 
przeznaczonego do wykrywania prądów stałych o niewielkim tętnieniu niezależnie od biegu-
nowości oraz 

c) układu kontrolnego do sprawdzenia technicznej sprawności członu wyzwalającego wyłączni-
ka (jego zdolności wyłączalnej), składającego się z przycisku kontrolnego T i rezystora  
(Rys. 211) ograniczającego wartość zamodelowanego prądu upływowego do wartości nie-
znacznie przekraczających wartość prądu pobudzenia przekaźnika różnicowoprądowego. W 
rzeczywistości zmodelowany prąd różnicowy może być kilkakrotnie większy od znamiono-
wego różnicowego prądu zadziałania wyłącznika  ∆ . 

Na rysunku 210 przedstawiono przykład budowy i zasady działania wyłącznika różnicowoprą-
dowego o wyzwalaniu typu B. 

 
Rys. 210. Budowa i zasada działania wyłącznika różnicowoprądowego o wyzwalaniu typu B 

Oznaczenia: T - przycisk kontrolny "TEST"; - rezystor ograniczający zmodelowany prąd zwarcia; 
TR1- pierwszy przekładnik prądowy sumujący reagujący na prądy przemienne i jednokierunkowe 
pulsujące; TR2- drugi przekładnik prądowy sumujący z układem EW zależnym od napięcia sieci, 
wykrywającym prądy stałe o niewielkim tętnieniu; 1-2, 3-4, 5-6 - kolejne oznaczenia biegunów 

głównych wyłącznika; 7N - 8N - oznaczenie bieguna neutralnego. 

741. Jakie powinno być rozłączanie wyłączników różnicowoprądowych w obwodach trójfazowych?  
Rozłączanie wyłączników RCD w obwodach trójfazowych powinno być pełnobiegunowe, czyli 

jednoczesne dla wszystkich biegunów L - z wyjątkiem neutralnego N.  
Jeżeli biegun neutralny jest wyposażony w zestyk rozłączalny, to: 

- rozłączanie przewodu neutralnego nie powinno następować wcześniej niż przewodów linio-
wych, natomiast 

- włączanie przewodu neutralnego powinno następować jednocześnie lub wcześniej niż prze 
  wodów liniowych. 
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6 . 3 .  P ar a m etr y  i  o z n a cz e n i a  w y ł ąc z n ik ó w  ró ż ni c owo pr ą dow y ch  
742. Z czym jest związane i jaka powinna być wartość napięcia znamionowego wyłącznika różnico-

woprądowego? 
Napięcie znamionowe ( ) wyłącznika różnicowoprądowego jest związane:  

- z napięciem znamionowym izolacji i wymaganiami dotyczącymi odstępów izolacyjnych,  
- rezystancją izolacji,  
- obciążalnością zwarciową,  
- działaniem członu kontrolnego. 

Ze względu na zdolność łączenia napięcie znamionowe wyłącznika nie może być mniejsze od 
napięcia znamionowego instalacji, natomiast ze względu na działanie układu kontrolnego - nie po-
winno być większe od napięcia instalacji. 

Wartość napięcia znamionowego wyłączników różnicowoprądowych: 
a) dwubiegunowych do obwodów jednofazowych – wynosi  230  V; 
b) trójbiegunowych i czterobiegunowych do obwodów trójfazowych – 400 V; 
c) dwubiegunowych  do obwodów zasilanych napięciem międzyprzewodowym – 400 V.  

743. Jakie są zalecane wartości znamionowe: prądu różnicowego, prądu ciągłego oraz częstotliwości 
wyłączników różnicowoprądowych? 

Zalecane wartości znamionowego prądu różnicowego zadziałania ( ∆ ) wyłączników różnicowo-
prądowych są następujące: 

(0,006)* - (0,01)**- 0,03 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30 A. 
przy czym: 

* stosowane w instalacjach o napięciu nieprzekraczającym 120 V i tylko do obwodów od-
biorczych (standard amerykański), 

** stosowane w Polsce w instalacjach 230 V w wyjątkowych okolicznościach. 
 

Prąd znamionowy ciągły ( ) jest największym prądem jakim wyłącznik może być obciążony 
długotrwale w stanie zamkniętym.  

Znormalizowane wartości prądu znamionowego ciągłego wyłączników różnicowoprądowych są 
następujące:  

6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80,100, 125 A. 
     Produkowane są również wyłączniki różnicowoprądowe na prądy znamionowe ciągłe: 

160, 200, 250, 400, 630 A. 
Częstotliwość znamionowa ( ) zwykłych wyłączników różnicowoprądowych wynosi: 50 i/lub 60 

Hz. 
Wyłączniki różnicowoprądowe zbudowane do stosowania w instalacjach elektrycznych o innych 

częstotliwościach są odpowiednio oznaczone. Wyłącznik bez oznaczonej częstotliwości prądu nada-
je się do obwodów 50 Hz (60 Hz). 

744. Jakie rozróżnia się rodzaje wyłączników różnicowoprądowych ze względu na obciążalność 
zwarciową? 

Ze względu na obciążalność zwarciową rozróżnia się następujące rodzaje wyłączników różnico-
woprądowych: 

a) Wyłączniki różnicowoprądowe bez wyzwalaczy nadprądowych (RCCB) o zdolności wyłą-
czania co najmniej równej 10-krotnej wartości prądu znamionowego ciągłego, ale niemniej-
szej niż 500 A. Takie wyłączniki należy dobezpieczyć. Największy dopuszczalny prąd zna-
mionowy wkładki bezpiecznikowej jest związany z wytrzymywanym przez wyłącznik róż-
nicowoprądowy skutkiem cieplnym prądu zwarciowego i wytrzymywaną wartością szczy-
tową prądu zwarciowego. Jeżeli jako dobezpieczenie zastosowano wyłącznik nadprądowy, 
to powinien on ograniczać prądy zwarciowe w stopniu nie gorszym niż bezpiecznik podany 
przez producenta; 

b) Wyłączniki różnicowoprądowe z wyzwalaczami nadprądowymi (RCBO) o zdolności wyłą-
czania porównywalnej z wyłącznikami nadprądowymi. Takie wyłączniki oznaczone są sym-
bolem graficznym, który informuje o znamionowym prądzie zwarciowym umownym. 
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745. Jakie wyłączniki różnicowoprądowe powinny być stosowane do wyłączania obwodów trójfa-
zowych?  

      Wyłącznik różnicowoprądowy, stosowany w obwodach prądu przemiennego, przerywać 
wszystkie przewody czynne (L1,L2,L3,N). 
      W tym celu dobiera się wyłączniki różnicowoprądowe: 

a) dwubiegunowe – w obwodach jednofazowych, 
b) trójbiegunowe – w obwodach trójfazowych bez przewodu neutralnego, 
c) czterobiegunowe – w obwodach trójfazowych z przewodem neutralnym. 

      Dopuszcza się wykorzystanie wyłączników czterobiegunowych w obwodach jednofazowych, 
pod warunkiem przyłączenia przewodów L i N w sposób zapewniający działanie obwodu kontrol-
nego.  

746. Jak dzieli się wyłączniki różnicowoprądwe  ze względu na rodzaj prądu różnicowego (typ wy-
zwalania)? 

Typ wyzwalania jest to zakres uczulenia wyłącznika różnicowoprądowego na kształt przebiegu 
prądu różnicowego. 

Ze względu na rodzaj prądu różnicowego wyłączniki różnicowoprądowe dzielą się na: 
a) wyłączniki różnicowoprądowe o wyzwalaniu typu AC – przystosowane do działania  przy 
      prądzie uszkodzeniowym przemiennym; 
b) wyłączniki różnicowoprądowe o wyzwalaniu typu A – przystosowane do działania przy prą- 
      dzie uszkodzeniowym przemiennym, jak również przy prądzie uszkodzeniowym pulsującym 
       jednokierunkowym o dowolnej biegunowości, ze składową stałą do 6 mA; 
c) wyłączniki różnicowoprądowe o wyzwalaniu typu B – których działanie jest zapewnione za 
      równo przy prądzie różnicowym przemiennym, jak również przy prądzie uszkodzeniowym 

pulsującym jednokierunkowym, ze składową stałą nie większą niż 6 mA oraz przy prądzie 
stałym o niewielkim tętnieniu. 

747. Jak dzieli się wyłączniki różnicowoprądowe ze względu na czułość? 
Ze względu na czułość (wartość ∆ ) wyłączniki różnicowoprądowe dzielą się na: 

- wysokoczułe -  znamionowy prąd różnicowy ∆  ≤ 30 mA, 
- średnioczułe, - których znamionowy prąd różnicowy 30 mA < ∆  ≤ 500 mA, 
- niskoczułe - których znamionowy prąd różnicowy ∆  > od 500 mA. 

748. Jakie rozróżnia się wyłączniki różnicowoprądowe ze względu na opóźnienie wyzwalania? 
Ze względu na opóźnienie wyzwalania rozróżnia się: 

- wyłączniki bezzwłoczne - bez określonego czasu przetrzymywania i bez dodatkowych ozna-
czeń, 

- wyłączniki krótkozwłoczne - o gwarantowanym czasie podtrzymywania co najmniej 10 ms, 
nadające się do obwodów odbiorczych o dużym przejściowym prądzie różnicowym, oznaczo-
ne: G lub KV lub HI, 

- wyłączniki zwłoczne - nazywane też wyłącznikami selektywnymi, o gwarantowanym czasie 
przetrzymywania co najmniej 40 ms, zapewniające wybiórczość działania z wyłącznikami 
bezzwłocznymi bądź krótkozwłocznymi, oznaczone na obudowie dużą literą S. 

Produkowane są również przekaźniki różnicowoprądowe współpracujące z wyłącznikami nad-
prądowymi, posiadające możliwość nastawiania wartości znamionowego prądu różnicowego za-
działania, np. 0,03; 0,1; 0,3; 1; 3; 5; 10 A, a także nastawiania zwłoki zadziałania, np. 0,06; 0,1; 0,3; 
1; 5 s. 

749. Jaki jest dopuszczalny zakres temperatury otoczenia wyłącznika różnicowoprądowego? 
Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia wyłącznika różnicowoprądowego określa w jakich 

temperaturach będzie działał poprawnie układ wyzwalający wyłącznika. Jest to szczególnie ważne 
jeśli wyłącznik przeznaczony jest do pracy nzu. Warunki otoczenia silnie wpływają na niezawod-
ność wyłączników różnicowoprądowych. 

Pod tym względem rozróżnia się wyłączniki o budowie podstawowej i mrozoodpornej. 
     Wyłączniki mrozoodporne przeznaczone są do pracy na wolnym powietrzu, np. na placach bu-
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dów lub ograniczonych przestrzeniach przewodzących (patrz artykuł „Oznaczenia wyłączników 
RCD”). 

750. Jakie są wymagane czasy wyłączania i przetrzymywania dla różnych typów wyłączników róż-
nicowoprądowych? 

Czasy wyłączenia wyłączników różnicowoprądowych zależą od krotności prądu uszkodzenio-
wego ∆ w stosunku do wartości prądu znamionowego wyłącznika ∆  ( ∆ , 2IΔn, 5 ∆ ) oraz od typu 
wyłącznika. 

Maksymalne czasy wyłączania i minimalne czasy przetrzymywania wyłączników różnicowoprą-
dowych typu AC podane są w tablicy 32. 

 
Tablica 32. Maksymalne czasy wyłączania i minimalne czasy przetrzymywania 

wyłączników różnicowoprądowych 

Typ  
wyłącznika 

In 
[A] 

IΔn 
[A] 

Czasy wyłączenia i prze-
trzymywania Uwagi 

IΔn 2IΔn 5IΔn 

AC Dowolna  
wartość 

Dowolna 
wartość 0,3 0,15 0,04 maksymalny czas wyłączania 

A Dowolna  
wartość 

> 0,01 0,42 0,21 0,056 maksymalny czas wyłączania 
≤ 0,01 0,6 0,3 0,08 maksymalny czas wyłączania 

S  
zwłoczny ≥ 25 ≥ 0,03 

0,5 0,2 0,15 maksymalny czas wyłączania 
0,13 0,08 0,05 minimalny czas przetrzymywania 

Wartości prądów uszkodzeniowych niesinusoidalnych wyłączników A i B powiększa się przy 
pomiarze czasu zadziałania przez zastosowanie współczynnika 1,4 w przypadku wyłączników, któ-
rych znamionowy różnicowy prąd zadziałania jest większy od 0,01 A i współczynnika 2, 
w przypadku wyłączników, których prąd zadziałania jest co najmniej równy 0,01 A. 

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 największy dopuszczalny czas wyłączenia zaleca się spraw-
dzać przy prądzie różnicowym o wartości (1- 5) ∆ . 

Największy dopuszczalny czas działania wyłączników różnicowoprądowych przy prądzie różni-
cowym o wartości 5 ∆  jest następujący dla wyłącznika:  

a) bezzwłocznego:  
- największy czas przetrzymywania – jest nieokreślony,  
- największy czas wyłączania – 40 ms, 

b) krótkozwłocznego:  
- największy czas przetrzymywania – 10 ms,  
- największy czas wyłączania – 40 ms, 

c) wybiórczego S:  
- największy czas przetrzymywania – 50 ms, 
- największy czas wyłączania – 150 ms, 

Produkowane są również przekaźniki różnicowoprądowe współpracujące z wyłącznikami nad-
prądowymi, w których można nastawiać zarówno wartość znamionowego prądu różnicowego za-
działania, np. 0,03; 0,1; 0,3; 1; 3; 5; 10 A jak i czas przetrzymywania, np. 0,06; 0,1; 0,3; 1; 5. 

751. Dlaczego jest niekiedy wymagana, ze wzgledu na wybiórczość działania, zwłoczność wyzwala-
nia wyłączników różnicowoprądowych? 

Zwłoczność wyzwalania jest wymagana ze względu na wybiorczość działania w wyłącznikach 
różnicowoprądowych zwłocznych i selektywnych S, które w instalacji poprzedzają inne wyłączniki 
różnicowoprądowe (bezzwłoczne bądź krótkozwłoczne).  

Czas przetrzymywania prądu różnicowego przez wyłącznik selektywny powinien być, z pewnym 
marginesem bezpieczeństwa, większy niż czas wyłączania wyłączników różnicowoprądowych, któ-
re on poprzedza, niezależnie od wartości znamionowych prądów różnicowych.  
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Wynika stąd, że pasmowe charakterystyki czasowo-prądowe t = f( ∆) wyłączników zainstalo-
wanych na kolejnych stopniach zabezpieczeń instalacji elektrycznej nie powinny się przecinać ani 
stykać i powinny być od siebie odpowiednio oddalone, jak pokazano na rysunku 211.  

Podane wartości czasu przetrzymywania i czasu wyłączania można odnosić do innych wyłączni-
ków odpowiednio bezzwłocznych i zwłocznych, zachowując na osi tę samą krotność prądu ∆ . 

 
Rys. 211. Zestawienie pasmowych charakterystyk czasowo-prądowych  

wyłączników różnicowoprądowych 
1. bezwłocznego IΔn= 30 mA, 2. zwłocznego IΔn= 300 mA. 

Linią przerywaną G na rysunku 211. oznaczono charakterystykę czasów przetrzymywania wy-
łączników krótkozwłocznych, z gwarantowanym czasem przetrzymywania co najmniej 10 ms.  

Linia czasów przetrzymywania wyłączników bezzwłocznych obniża się do poziomu około 1 ms.  
Czas własny wyzwalacza różnicowego niespolaryzowanego o odpadającej zworze może wynosić 

poniżej 1 ms.  
Wyłączniki bezzwłoczne i krótkozwłoczne spełniają w zasadzie te same wymagania odnośnie do 

przebiegu linii największych dopuszczalnych czasów wyłączania, czyli górnej linii ograniczającej 
charakterystykę pasmową na rysunku 211. A zatem dla wyłączników bezzwłocznych i krót-
kozwłocznych obowiązują te same warunki selektywnego współdziałania z poprzedzającymi wy-
łącznikami zwłocznymi. 

752. Jak dzieli się i jak oznacza wyłączniki różnicowoprądowe w zależności od typu wyzwalania? 
W zależności od typu wyzwalania (uczulenia wyłącznika różnicowoprądowego na kształt prze-

biegu prądu różnicowego) urządzenia ochronne różnicowoprądowe dzieli się na 
a) urządzenia, których działanie jest zapewnione przy prądzie różnicowym przemiennym, 

oznaczone symbolem 

 lub AC, 
b) urządzenia, których działanie jest zapewnione przy prądzie różnicowym przemiennym i 

przy prądzie jednokierunkowym pulsującym o składowej stałej nie przekraczającej 6 mA, 
oznaczone symbolem 

 lub A, 
c) urządzenia, których działanie jest zapewnione przy prądzie różnicowym przemiennym, przy 

prądzie stałym pulsującym o składowej stałej nie przekraczającej  6 mA i przy prądzie stałym 
o niedużym tętnieniu, oznaczone symbolem 

 lub B. 
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753. Jaki symbol graficzny oznacza obciążalność prądową i dobezpieczenie wyłącznika różnicowo-
prądowego?  

Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe z wbudowanym członem nadprądowym (RCBO) mają 
zdolność wyłączania porównywalną z wyłącznikami nadprądowymi instalacyjnymi. Wymagają 
dobezpieczenia, jeżeli warunki zwarciowe w miejscu zainstalowania przekraczają ich zwarciową 
zdolność wyłączalną. Umieszczony na tabliczce znamionowej symbol graficzny bezpiecznika 

 
oznacza obciążalność prądową wyłącznika 6 000 A - przy dobezpieczeniu bezpiecznikiem gG 63 A 
(  ≤ 63 A). 

Jeżeli największy prąd dopuszczalny znamionowy wkładki bezpiecznikowej gG jest większy niż 
63 A, to jego wartość podaje się przy symbolu bezpiecznika. Jako wykonanie normalne przyjmuje 
się obciążalność zwarciową 6000 A - przy dobezpieczeniu wkładką gG 63 A. Stosowane są również 
wyłączniki o obciążalności zwarciowej 3000 A, 10 000 A i większe. 

754. Jaki jest dopuszczalny zakres temperatury otoczenia w jakiej  wyłączniki rónicowopradowe 
mogą pracować? 

Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia w jakiej wyłączniki różnicowoprądowe mogą pra-
cować, ustala się ze względu na ich skomplikowaną budowę i czułość wyzwalacza różnicowego o 
opadającej zworze, a także złożone układy elektroniczne.  

Wyłączniki różnicowoprądowe mogą być w wykonaniu podstawowym i mrozoodpornym. 
Wyłączniki podstawowe mogą pracować w temperaturze otoczenia od −5 C do + 40 C .  
Wyłączniki wykonane jako mrozoodporne są przewidziane do pracy na wolnym powietrzu w 

temperaturze od −25 C do + 40 C, w szczególności w instalacjach użytkowanych w trudnych 
warunkach wpływów zewnętrznych, np. na placach budów lub w ograniczonych przestrzeniach 
przewodzących, itp. 

Umieszczony na tabliczce znamionowej symbol oznacza, że wyłącznik ochronny różnico-
woprądowy mrozoodporny może być stosowany w obniżonych temperaturach do  −25 C.  

755. Jakie urządzenia ochronne różnicowoprądowe mogą  być stosowane w instalacjach elektrycz-
nych narażonych na wahania napięcia i przepięcia atmosferyczne i jak powinny być one ozna-
czone? 

Ograniczona odporność na przepięcia instalacji elektrycznych z wyłącznikami różnicowoprądo-
wymi wymaga skutecznej ochrony przeciwprzepięciowej. Podstawowymi przyczynami występo-
wania przepięć w instalacjach są wyładowania atmosferyczne, przenoszone także z sieci zasila-
jąwyłaczniji przenoszonymi przez sieć rozdzielczą i przepięciami łączeniowymi oraz zasady identy-
fikowania i określania miejsc w instalacjach elektrycznych, w których mogą występować przepięcia, 
a także doboru środków ograniczających przepięcia, zawarte są w normie PN-HD 60364-4-
443:2016-03. 

Wahania napięć, przepięcia atmosferyczne lub łączeniowe mogą, przez różne pojemności w sie-
ci, spowodować przepływ prądów upływowych, które z kolei mogą być przyczyną zadziałania 
urządzeń ochronnych różnicowoprądowych. Zjawisko to może wystąpić w odbiornikach z dużymi 
powierzchniami elementów lub dużą liczbą kondensatorów przeciwzakłóceniowych. Do odbiorni-
ków tych można zaliczyć również wielkopowierzchniowe elementy grzejne, oprawy świetlówkowe, 
komputery, układy rentgenowskie itp.  

Wyłączniki różnicowoprądowe zainstalowane w złączu lub w rozdzielniach głównych obiektów 
budowlanych są w szczególności narażone na przepięcia atmosferyczne i łączeniowe, co może być 
przyczyną zbędnych zadziałań wyłączających całą instalację zasilającą i odbiorczą. 
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     Dla uniknięcia zbędnych zadziałań wyłączników należy, w wyżej wymienionych przypadkach, 
stosować urządzenia ochronne różnicowoprądowe z podwyższoną wytrzymałością na prąd udaro-
wy, oznaczone symbolami: 

 
756. Jakie oznaczenia i symbole graficzne są umieszczane na wyłącznikach różnicowoprądowych? 

Oznaczenia literowe i symbole graficzne dotyczące przebiegu prądu różnicowego, obciążalno-
ści zwarciowej, odporności burzowej oraz dopuszczalnego zakresu temperatury otoczenia wy-
łączników różnicowoprądowych, umieszczane na wyłącznikach różnicowoprądowych, przedsta-
wiono w tablicy 33. 

Tablica 33. Oznaczenia literowe i symbole graficzne umieszczane  
na wyłącznikach różnicowoprądowych 

 
552. Jak oznacza się przenośne urządzenia różnicowoprądowe w zależności od przeznaczenia? 

Przenośne urządzenia różnicowoprądowe w zależności od przeznaczenia oznacza się następują-
co: 
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1) PRCD - Przenośne urządzenia ochronne przeznaczone są do ochrony przeciwporażeniowej 
przy uszkodzeniu i /lub ochrony uzupełniającej przy użytkowaniu urządzeń przenośnych i 
ręcznych, np.: 

- gniazdo wtyczkowe z wbudowanym zabezpieczeniem, 
- urządzenie różnicowoprądowe wkładane do gniazda wtyczkowego, 
- listwa przyłączeniowa (przedłużacz) wyposażona w zabezpieczenie różnicowoprądowe,  
- przenośna rozdzielnica z listwą przyłączeniową, wyposażoną w zabezpieczenie różnico-

woprądowe; 
2) PRCD-S - Przenośne urządzenia ochronne różnicowoprądowe o rozszerzonym zakresie sku-

teczności ochrony przeznaczone do ochrony w zakresie jak PRCD, ale z dodatkowymi funk-
cjami, np. kontrolujące poprawność przyłączenia i ciągłość przewodu ochronnego PE; 

3) SRCD - Urządzenia ochronne różnicowoprądowe w postaci gniazdka wtyczkowego przezna-
czonego do instalowania na stałe; 

4) RCM - Urządzenia do stałej kontroli prądu różnicowego instalacji sygnalizujące nadmierną 
wartość prądu różnicowego, ryzykowną ze względu na zagrożenie porażeniem i/lub poża-
rem i/lub zakłóceniami elektromagnetycznymi. Takie urządzenia - działające tylko na sy-
gnał - są rozwiązaniem kompromisowym w instalacjach, w których nadzór wartości różni-
cowych jest pożądany, ale za wszelką cenę unikać należy zwykłych wyłączników RCD, 
skłonnych do zadziałania zupełnie zbędnego albo przedwczesnego, np. w instalacjach kom-
puterowych i w instalacjach bezpieczeństwa. Urządzenie RCM może wykrywać prąd różni-
cowy o dowolnym przebiegu w czasie i ma szeroki zakres naprawczy prądu i czasu zadzia-
łania. 

6 . 4 .  W aru n k i  d o bo ru  w y ł ą c z n i ków  r ó żn i cowo pr ą dow y ch 

757. Co należy uwzględnić przy doborze wyłączników różnicowoprądowych? 
      Przy doborze wyłączników różnicowoprądowych należy spełnić szereg warunków sieciowych i 
środowiskowych, a także uwzględnić: 

a) charakter instalacji i rodzaj urządzeń z niej zasilanych, 
b) wartość prądu upływowego w instalacji wraz z wyposażeniem, 
c) układ sieci w jakim wyłącznik będzie zastosowany (TN. TT, IT), 
d) rodzaj ochrony przeciwporażeniowej,  
e) prąd szczytowy obciążenia i prąd zwarciowy oraz  
f) kształt przebiegu prądu różnicowego. 

758. Jakie podstawowe parametry techniczne charakteryzują wyłączniki różnicowoprądoww? 
Wyłączniki różnicowoprądowe charakteryzują następujące podstawowe parametry techniczne:  

1) Typ ochrony i znamionowy prąd różnicowy 
Wyłączniki różnicowoprądowe mogą być stosowane w ochronie przeciwporażeniowej przy 
uszkodzeniu, w ochronie przeciwporażeniowej uzupełniającej ochronę podstawową i w 
ochronie przeciwpożarowej.  
Dobór wartości znamionowego prądu różnicowego wyłącznika różnicowoprądowego wy-
maga uwzględnienia spodziewanych wartości prądów upływowych w obwodach chronio-
nych przez wyłącznik oraz funkcje ochronne, jakie ma spełniać. Z uwagi na prądy upływowe 
urządzeń i przewodów istotny jest podział instalacji na wydzielone układy lub grupy od-
biorników, tak żeby ograniczyć możliwość zbędnych wyłączeń. 
Ze względu na wartość znamionowego prądu różnicowego wyłączniki mogą spełniać różne 
funkcje ochronne, np.: 

  – ochrona przed porażeniem elektrycznym przy uszkodzeniu - ∆  ≤ 1 A (nie ogranicza 
się prądu znamionowego ∆  z wyjątkiem specjalnych instalacji lub lokalizacji określo-
nych w arkuszach700 normy PN-HD 60364), 

  – ochrona uzupełniająca ochronę podstawową i/lub ochronę przy uszkodzeniu - ∆  ≤ 30 
mA,  

  – ochrona instalacji elektrycznej przed pożarami spowodowanymi prądami doziemnymi) 
– ∆  ≤ 500 mA; 
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2) Prąd znamionowy ciągły - jest to największy prąd, jakim wyłącznik można obciążyć długo-
trwale w stanie zamkniętym. Odpowiedni wyłącznik dobiera się z ciągu liczb określających 
prądy znamionowe ciągłe: 6; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125 A oraz dotych-
czas niewykorzystywane: 160; 200; 250; 400; 630 A. 
Prąd szczytowego obciążenia obwodu nie powinien przekraczać znamionowego prądu cią-
głego wyłącznika RCD; 

3) Wartość napięcia znamionowego - związana szczególnie z: 
- napięciem znamionowym izolacji, 
- rezystancją izolacji,  
- odstępami izolacyjnymi, 
- wytrzymałością elektryczną przerwy bezpiecznej (wyłączników izolacyjnych). Ze wzglę-

du na zdolność łączenia napięcie wyłącznika nie może być mniejsze od napięcia znamio-
nowego instalacji. 

Ze względu na działanie układu kontrolnego wartość napięcia znamionowego wyłącznika 
nie powinna być większa od napięcia instalacji. Zalecane wartości napięcia znamionowego 
wyłączników różnicowoprądowych wynoszą: 

- 110 i 120 V - wyłączniki 2-biegunowe do obwodów odbiorczych jednofazowych (stan-
dard północnoamerykański), 

- 230 V - wyłączniki 2-biegunowe o dwóch torach prądowych, do obwodów jednofazo-
wych, 

-  400  V  -  wyłączniki  3-  i  4-biegunowe  do  obwodów  trójfazowych  230/400  V  oraz  2-
biegunowe do obwodów zasilanych napięciem międzyprzewodowym 400 V; 

        4) Częstotliwość znamionową, która ma wpływ na:  
- działanie różnicowego układu wyzwalającego wyłącznika,  
- nagrzewanie toru prądowego, a także 
- na zdolność łączenia.  

Częstotliwość znamionowa zwykłych wyłączników różnicowoprądowych wynosi: 50 i/lub 
60 Hz. Wyłączniki różnicowoprądowe zbudowane do stosowania w instalacjach elektrycz-
nych o innych częstotliwościach są odpowiednio oznaczone. Wyłącznik bez oznaczonej czę-
stotliwości prądu nadaje się do obwodów o częstotliwości 50 Hz (60 Hz); 

5) Obciążalność zwarciową, która określa jego odporność w stanie zamkniętym na cieplne 
skutki przepływu prądu zwarciowego, zagrażające szczepieniem styków i brakiem zadzia-
łania w razie wystąpienia prądu różnicowego. Przy doborze wyłącznika należy zwrócić 
uwagę, czy początkowy prąd zwarciowy w miejscu zainstalowania wyłącznika nie przekra-
cza znamionowej obciążalności wyłącznika i na konieczność dobezpieczenia.  

      Ze względu na obciążalność zwarciową rozróżnia się następujące rodzaje wyłączników róż-
nicowoprądowych: 

a) bez wyzwalaczy nadprądowych (RCCB) o zdolności wyłączania co najmniej równej 10-
krotnej wartości prądu znamionowego ciągłego, ale nie mniejszej niż 500 A. Takie wy-
łączniki należy dobezpieczyć;  

b) z wyzwalaczami nadprądowymi (RCBO) o zdolności wyłączania porównywalnej z wy-
łącznikami nadprądowymi. Wyłączniki te wymagają dobezpieczenia w przypadku, gdy 
warunki zwarciowe w miejscu zainstalowania przekraczają ich zwarciową zdolność 
wyłączania; 

6) Czas zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego  
      Czas wyłączenia wyłącznika różnicowoprądowego jest to czas mierzony od chwili wystą-

pienia prądu różnicowego do chwili otwarcia zestyków wszystkich biegunów wyłącznika. 
W obwodach, w których wymagane jest uzyskanie selektywności zadziałania, należy dobrać 
w odpowiednich punktach wyłączniki selektywne. Uzyskanie warunku selektywności wy-
maga jednakże odpowiedniego zróżnicowania znamionowych prądów różnicowych wy-
łączników mających pracować selektywnie; 

7) Ochronę od wpływów zewnętrznych.  
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Należy sprawdzić, czy temperatury pracy wyłącznika nie przekraczają zakresu 
temperatur znamionowych. W przypadku ewentualnego narażenia wyłącznika na 
zapylenie albo działanie wody należy rozważyć konieczność doboru wyłącznika o 
obudowie wykonanej w odpowiednim stopniu ochrony IP. 

  Niespełnienie tego warunku może spowodować, że wyłącznik nie zadziała właściwie        
  w sytuacji zagrożenia porażeniowego lub będzie on powodował zbędne zadzziałania; 

8) Wykrywanie określonego kształtu przebiegu prądu różnicowego.  
Dobór wyłącznika różnicowoprądowego ze względu na przydatność do wykrywa-
nia określonego kształtu przebiegu prądu różnicowego jest niezwykle istotny, po-
nieważ źle  dobrany  wyłącznik  może  w  ogóle  nie  reagować na  prąd  różnicowy  
znacznie przekraczający znamionowy prąd różnicowy wyłącznika. Podział wyłącz-
ników różnicowoprądowych ze względu na zdolność do wykrywania określonego 
kształtu przebiegu prądu różnicowego jest następujący: 
a) wyłączniki o wyzwalaniu typu AC, przystosowane do działania wyłącznie przy prądzie 

uszkodzeniowym przemiennym; 
b) wyłączniki o wyzwalaniu typu A, przystosowane do działania przy prądzie uszkodze-

niowym przemiennym, jak również przy prądzie uszkodzeniowym pulsującym jedno-
kierunkowym o dowolnej biegunowości ze składową stałą do 6 mA; 

c) wyłączniki o wyzwalaniu typu B, których działanie jest zapewnione zarówno przy róż-
nicowym prądzie przemiennym, jak i przy prądzie uszkodzeniowym pulsującym jedno-
kierunkowym ze składową stałą nie większą niż 6 mA i przy prądzie stałym o niewiel-
kim tętnieniu. 

Dobór wyłącznika wiąże się z podanymi przez producenta oznaczeniami literowymi i symbo-
lami graficznymi; oznaczenia te powinny być umieszczone bezpośrednio na wyłączniku. 

759. Jakie funkcje ochronne mogą pełnić wyłączniki różnicowoprądowe w instalacjach elektrycz-
nych? 

Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41 wyłączniki różnicowoprądowe mogą być stosowane do 
ochrony:  

a) uzupełniającej ochronę podstawową za pomocą wysokoczułych wyłączników różnicowo-
prądowych o znamionowym prądzie różnicowym zadziałania ∆  ≤ 30 mA, którą należy za-
pewnić: 

- w obwodach gniazd wtyczkowych powszechnego użytku o prądzie znamionowym  ≤ 
20 A, przeznaczonych dla osób niewykwalifikowanych oraz 

- w obwodach zasilających sprzęt ruchomy o znamionowym prądzie nieprzekraczającym 
 ≤ 32 A, używany na wolnym powietrzu; 

b) przy uszkodzeniu przez samoczynne wyłączenie zasilania przy użyciu wyłącznika różnico-
woprądowego ( ∆n ≤ 1 A) współpracującego z dobranym do chronionego obwodu wyłącz-
nikiem nadprądowym; 

c) przeciwpożarowej za pomocą wyłączników różnicowoprądowych selektywnych 
o znamionowym prądzie różnicowym ∆n ≤ 500 mA (ochrona przed pożarami spowodowa-
nymi prądami doziemnymi). 

760. Jakie funkcje pełnią wyłączniki różnicowoprądowe w ochronie uzupełniającej w obwodach 
specjalnych instalacji lub lokalizacji?  

Wymagania związane z ochroną uzupełniającą podane w arkuszach 700 normy PN-HD 60364 
dotyczą stosowania wyłączników różnicowoprądowych, które pełnią następujące funkcje ochronne 
w obwodach specjalnych instalacji lub lokalizacji: 

1) Wszelkie obwody w pomieszczeniach kąpielowych powinny być objęte ochroną uzupełnia-
jącą za pomocą jednego lub większej liczby wyłączników różnicowoprądowych wysokoczu-
łych o ∆  ≤ 30 mA (PN-HD 60364-7-701:2010-09); 

2) Wszelkie obwody sauny, z wyjątkiem obwodu ogrzewacza sauny, powinny być objęte 
ochroną uzupełniającą za pomocą jednego lub większej liczby wyłączników różnicowoprą-
dowych wysokoczułych o ∆  ≤ 30 mA (PN-HD 60364-7-703:2007); 
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3) Na terenie placu budowy i rozbiórki obwody gniazd wtyczkowych o prądzie znamionowym 
nie przekraczającym 32 A oraz inne obwody, z których zasila się urządzenia ręczne o prą-
dzie znamionowym nieprzekraczającym 32 A, powinny być chronione za pomocą wyłączni-
ków różnicowoprądowych wysokoczułych o ∆  ≤ 30 mA (PN-HD 60364-7-704:2010); 

4) W gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych do ochrony przy uszkodzeniu przez samo-
czynne wyłączenie zasilania przy użyciu wyłączników różnicowoprądowych o następują-
cym różnicowym prądzie zadziałania: 

- ∆  ≤ 30 mA - w obwodach odbiorczych zasilających gniazda wtyczkowe o znamionowym 
prądzie ≤ 32 A, 

- ∆  ≤ 100 mA - w obwodach odbiorczych zasilających gniazda wtyczkowe o znamiono-
wym prądzie >32 A, 

- ∆  ≤ 300 mA w pozostałych obwodach. 
Jeżeli ważna jest niezawodność zasilania, to zaleca się stosować wyłączniki zwłoczne lub 
krótkozwłoczne (PN-HD 60364-7-705:2007);  

5) W ograniczonych przestrzeniach przewodzących obwody urządzeń stałych wykonanych 
w klasie ochronności II, powinny być objęte ochroną uzupełniającą za pomocą wyłączników 
różnicowoprądowych wysokoczułych o znamionowym prądzie różnicowym ∆  ≤ 30  mA  
(PN-HD 60364-7-706"2007); 

6) W instalacjach na terenie kempingów gniazdo wtyczkowe powinno być indywidualnie chro-
nione za pomocą wyłącznika różnicowoprądowego wysokoczułego o znamionowym prą-
dzie różnicowym ∆  ≤ 30 mA. 
Podobne wymaganie dotyczy obwodu odbiorczego przeznaczonego do przyłączenia na stałe 
domku ruchomego albo przemieszczalnego domku wypoczynkowego (PN-HD 60364-7-
708:2017-11); 

7) W instalacjach na terenie portów jachtowych każde gniazdko wtyczkowe o prądzie znamio-
nowym nieprzekraczającym 63 A powinno być indywidualnie chronione za pomocą wy-
łącznika różnicowoprądowego o prądzie zadziałania ∆ ≤ 30 mA. Podobne wymaganie do-
tyczy obwodu odbiorczego przeznaczonego do przyłączenia na stałe łodzi mieszkalnej (PN-
HD 60364-7-709:2010); 

8) W instalacjach tymczasowych na terenie targów, wesołych miasteczek i cyrków wszystkie 
obwody odbiorcze oświetleniowe (oprócz oświetlenia awaryjnego), gniazd wtyczkowych 
o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 32 A oraz urządzenia przenośne o obciążalno-
ści nieprzekraczającej 32 A przyłączone za pomocą przewodu giętkiego, powinny być objęte 
ochroną uzupełniającą za pomocą wyłączników różnicowoprądowych wysokoczułych ( ∆  

≤ 30 mA). 
Nie dotyczy to gniazd wtyczkowych zasilanych z obwodów SELV ani objętych ochroną przez 
separację ochronną Samoczynne wyłączenie zasilania obiektów tymczasowych powinno 
następować w złączu instalacji za pomocą wyłączników różnicowoprądowych zwłocznych o 
∆  ≤ 300 mA (PN-HD 60364-7-740:2009); 

9) Urządzenia oświetleniowe wiat przystankowych komunikacji publicznej, planów miast 
i miejscowości, reklam i podobne powinny być objęte ochroną uzupełniającą za pomocą wy-
łączników różnicowoprądowych o prądzie ∆  ≤ 30 mA (PN-HD 60364-7-714:2012); 

10) Obwody zasilające grzejniki powinny byc objęte ochroną uzupełniającą za pomocą RCD 
o prądzie znamionowym ∆  ≤ 30 mA. (PN-HD 60364-7-753:2014-12). 
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761. Jak powinny być usytuowane włączniki różnicowoprądowe w obwodach z wyłącznikami nad-
prądowymi?  

Na rysunku 212 przedstawiono przykłady usytuowania wyłączników różnicowoprądowych w 
obwodach z wyłącznikami nadprądowymi. 

 
Rys. 212. Przykłady usytuowania wyłączników różnicowoprądowych 

a) jeden wyłącznik chroni całą instalację (nie zaleca się), 
b) jeden wyłącznik chroni jeden obwód, c) jeden wyłącznik chroni dwa obwody. 

762. Jakie szczegółowe wymagania dotyczą przenośnych i ręcznych urządzeń różnicowoprądo-
wych? 

Przenośne urządzenia różnicowoprądowe w instalacjach elektrycznych należy stosować wtedy: 
gdy obwody gniazd wtyczkowych instalacji stałej nie są chronione wyłącznikami różnicowoprądo-
wymi pomimo istniejących zagrożeń porażeniem lub gdy urządzenia elektryczne użytkowane są 
poza strefą oddziaływania głównych połączeń wyrównawczych obiektu. 

Od przenośnych urządzeń różnicowoprądowych wymaga się działania nie tylko przy prądzie 
różnicowym, ale także po pojawieniu się na przewodzie ochronnym napięcia większego niż doty-
kowe dopuszczalne długotrwale oraz przy przerwaniu przewodu ochronnego. 

Szczegółowe wymagania dla urządzeń przenośnych lub ręcznych określa norma PN-HD 639 
S1:2011 Sprzęt elektroinstalacyjny - Przenośne urządzenia różnicowoprądowe bez wbudowanego 
zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnych zastosowań (PRCD).  

Różnicowy prąd zadziałania przenośnych urządzeń różnicowoprądowych powinien wynosić ∆  
≤ 30 mA. Urządzenia te stosuje się szczególnie na placach budowy, na kempingach oraz w pomiesz-
czeniach wilgotnych.  

6 . 5 .  I ns ta l ow a n i e  w y ł ąc z n i kó w  ró żn i co w op r ą do w ych 

763. Jakie błędy występują najczęściej podczas instalowania wyłączników różnicowoprądowych w 
sieci o układzie TN?  

      Do najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości podczas instalowania wyłączników 
różnicowoprądowych w sieci o układzie TN zalicza się: 

a) błędy popełniane przy projektowaniu i wykonawstwie oraz nie ujawnione w czasie odbioru 
instalacji, 

b) nieprawidłowo dobrany i/lub zainstalowany niesprawny wyłącznik różnicowoprądowy,  
c) błędne połączenia przewodów neutralnych (N) i przewodów ochronnych (PE) w obwodach 

chronionych przez RCD, np.  
- gdy przewody neutralny (N) i ochronny (PE) zostały zamienione lub połączone ze sobą, 



353 
 

- w obwodzie chronionym przewód (N) jest uziemiony lub połączony z przewodem (N) 
innego obwodu, 

d) w obwodzie chronionym zostały przyłączone filtry przeciwzakłóceniowe wykazujące 
znaczne pojemności doziemne, 

e) zbyt długie trasy obwodów chronionych z użyciem metalowych rur lub korytek albo prze-
wodów ekranowanych (wykazujące znaczne upływności doziemne - od 0,5 do 1 mA na 1 
m długości przewodu), 

f) brak właściwej ochrony instalacji elektrycznej przed przepięciami w obiekcie. Przepięcie 
pochodzenia atmosferycznego albo łączeniowe w sieci elektroenergetycznej oraz brak ko-
ordynacji zabezpieczeń różnicowoprądowych z ogranicznikami przepięć w instalacji mogą 
być przyczyną zadziałania wyłączników podczas odprowadzania prądu udarowego do ziemi 
lub zwiększonej upływności ograniczników warystorowych (np. wskutek starzenia). 

764. Gdzie może być zainstalowany wyłącznik różnicowoprądowy w układzie TN-C-S? 
W układzie TN-C-S wyłącznik różnicowoprądowy może być zainstalowany wyłącznie w części 

układu TN-S (Rys. 213).  
Ochrona przy uszkodzeniu przez samoczynne wyłączenie zasilania będzie zapewniona po przy-

łączeniu do części przewodzących dostępnych odbiorników Klasy I:  
- w części sieci o układzie TN-C - przewodu ochronno-neutralnego (PEN), natomiast  
- w części TN-S - przewodu ochronnego PE. 

 
Rys. 213. Przykład instalowania wyłącznika różnicowoprądowego w sieci o układzie TN-C-S 

765. Jakie urządzenia zabezpieczające powinny być stosowane do ochrony przy uszkodzeniu w in-
stalacjach elektrycznych wykonanych w układzie TT? 

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41 w instalacjach elektrycznych wykonanych w układzie TT do 
ochrony przy uszkodzeniu powinny być stosowane wyłączniki różnicowoprądowe, poprzedzone 
wyłącznikiem różnicowoprądowym selektywnym - jako rezerwowego urządzenia wyłączającego.  

Do ochrony przy uszkodzeniu w układzie TT może być użyte zabezpieczenie nadprądowe pod 
warunkiem, że będzie stale zapewniona odpowiednio mała wartość impedancji pętli zwarciowej. 

Zastosowane urządzenie nadprądowe musi zapewnić samoczynne wyłączenie zasilania w czasie 
określonym dla układu TT (Tablica 35). Jednak ostre wymaganie dotyczące czasów samoczynnego 
wyłączenia zasilania w praktyce wymagają stosowania w każdym przypadku wyłączników różni-
cowoprądowych. 

Wymaga się, aby wszystkie części przewodzące dostępne wszystkich odbiorników Klasy I. w in-
stalacji elektrycznej o układzie TT były przyłączone do uziemienia ochronnego  indywidualnie 
lub grupowo, przewodem ochronnym (uziemiającym) oznaczonym dwubarwnie kolorem zielono-
żółtym.  

Jeżeli do ochrony przy uszkodzeniu w układzie TT stosowane jest urządzenie różnicowoprądo-
we o różnicowym prądzie zadziałania IΔn, to należy sprawdzić wartość napięcia dotykowego wzglę-
dem ziemi odniesienia. 
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Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41 powinny być spełnione warunki: 
a) dotyczące czasu wyłączenia wymaganego w Tablicy 36. oraz  
b) wynikający ze wzoru: 

≤  

gdzie: 
- rezystancja uziemienia części przewodzących dostępnych, w Ω; 
- napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale, w V;  

I - prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego, w A.  
Jeżeli urządzeniem ochronnym jest urządzenie różnicowoprądowe, to prąd wyłączający I  jest 

znamionowym prądem różnicowym ∆ . 
Przy zwarciu części czynnej z częścią przewodzącą dostępną powinno nastąpić samoczynne wy-

łączenie urządzenia od sieci w wymaganym czasie lub obniżenie napięcia dotykowego na częściach 
przewodzących do wartości bardzo niskiego napięcia bezpiecznego . 

Przykład stosowania wyłącznika różnicowoprądowego w sieci o układzie TT przedstawia rysu-
nek 214. 

 
Rys. 214. Przykład instalowania wyłącznika różnicowoprądowego w sieci o układzie TT 

766. Jakie warunki powinny być spełnione przy doborze i montażu wyłączników różnicowoprądo-
wych w obwodach instalacji elektrycznej o układzie IT? 

W instalacji elektrycznej o układzie IT RCD mogą być stosowane do wyłączania przy pojedyn-
czym zwarciu doziemnym lub tylko przy zwarciach doziemnych podwójnych.  

Jeżeli wyłącznik różnicowoprądowy ma wyłączać przy pojedynczym zwarciu doziemnym, to 
musi być wyłącznikiem wysokoczułym, o prądzie ∆  mniejszym od prądu pojedynczego zwarcia 
doziemnego (Rys. 215). 

W instalacjach o małych pojemnościach i dużych rezystancjach izolacji przewodów sieci wzglę-
dem ziemi, tym samym o bardzo małym prądzie ziemnozwarciowym, stosuje się niekiedy w prak-
tyce dodatkowe uziemienie  punktu neutralnego sieci IT przez dużą impedancję . 

Zadaniem takiego uziemienia jest zwiększenie prądu zwarcia doziemnego w sieci do wartości 
wystarczającej do zadziałania RCD. 

Części przewodzące dostępne odbiorników Klasy I. w sieci o układzie IT powinny być przyłączo-
ne do uziemienia ochronnego  indywidualnie, grupowo lub zbiorowo, przewodem ochronnym 
(uziemiającym) oznaczonym dwubarwnie kolorem żółto-zielonym. Schemat ideowy wyłącznika 
RCD w sieci o układzie IT, przy pojedynczym zwarciu z ziemią, przedstawia rysunek 215. 
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Rys. 215. Przykład wyłącznika różnicowoprądowego w układzie IT  

przystosowanego do wyłączenia pojedynczego zwarcia z ziemią 
Oznaczenia: Z - dodatkowa impedancja uziemiająca,  - prąd pojedynczego zwarcia doziemnego. 

 – uziemienie ochronne,  – uziemienie dodatkowe. 
Jeżeli wyłączniki różnicowoprądowe mają wyłączać tylko przy podwójnych zwarciach z ziemią 

(Rys. 216) lub przy zwarciach wielomiejscowych, to mogą być stosowane wyłączniki średnioczułe 
lub niskoczułe, gdyż prądy zwarć wielomiejscowych są z reguły duże, wielokrotnie większe od prą-
dów I∆n wyłączników różnicowoprądowych.   

 
Rys. 216. Przykład wyłączników różnicowoprądowych w układzie IT  

przystosowanych do wyłączenia podwójnego zwarcia z ziemią  
Oznaczenia:  – impedancja,  – uziemienie ochronne,  

 – uziemienie dodatkowe. 

767. Jakie warunki powinny spełniać wyłączniki różnicowoprądowe w połączeniu szeregowym? 
Przy szeregowym połączeniu wyłączników różnicowoprądowych – celem zachowania selek-

tywności (wybiórczości) ich zadziałania - należy zastosować wyłączniki typu S (selektywny). Se-
lektywność zadziałania wyłączników  zostaje zachowana, jeżeli: 
     1) ich zestawione pasmowe charakterystyki t = f (I∆ ) nie przecinają się, a pozioma odległość 
          jest większa niż wartość różnicy prądów różnicowych przez nie płynących; 
     2) każdy poprzedzający wyłącznik posiada odpowiednią zwłokę zadziałania w stosunku  
          do następnego (za wyjątkiem ostatniego). 
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     Dopuszcza się również stosowanie zwłoki czasowej nie większej niż 1 s (dla głównego wyłącz-
nika typu S). W przypadku zasilania urządzeń, które podczas rozruchu powodują pojawienie się 
udarów prądowych, należy instalować wyłączniki różnicowoprądowe krótkozwłoczne. 
     Wyłączniki różnicowoprądowe w połączeniu szeregowym powinny spełniać jednocześnie nastę-
pujące warunki: 

- charakterystyka czasowo-prądowa zadziałania urządzenia ochronnego różnicowoprądowego, 
zainstalowanego po stronie zasilania, powinna znajdować się powyżej charakterystyki cza-
sowo- prądowej zadziałania urządzenia ochronnego różnicowoprądowego zainstalowanego 
po stronie obciążenia (Rys. 218), 

- wartość znamionowego prądu różnicowego urządzenia ochronnego różnicowoprądowego za-
instalowanego po stronie zasilania powinna być równa, co najmniej trzykrotnej wartości 
znamionowego prądu różnicowego urządzenia ochronnego różnicowoprądowego zainstalo-
wanego po stronie obciążenia, 

768. Co zapewnia preferowany system ochrony grupowej realizowany przez wyłączniki różnicowo-
prądowe i jak powinien być wykonany? 

Preferowany system ochrony grupowej realizowany przez wyłączniki różnicowoprądowe za-
pewnia właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym i pożarami wywołanymi prą-
dami doziemnymi, a jednocześnie gwarantuje niezawodność zasilania elektrycznego (Rys. 217). 

W skład ochrony grupowej wchodzą co najmniej dwa urządzenia ochronne różnicowoprądowe:  
- po stronie zasilania - urządzenie ochronne różnicowoprądowe selektywne S, 
- po stronie obciążenia (obwody odbiorcze) - urządzenie ochronne różnicowoprądowe bez-

zwłoczne lub krótkozwłoczne. 

  
217 System ochrony grupowej 

W przypadku zasilania w układzie ochrony grupowej obwodów niechronionych wyłącznikami 
różnicowoprądowymi 30 mA należy przyjąć, że obwody te nie spełniają warunków selektywności 
działania w odniesieniu do poprzedzającego wyłącznika różnicowoprądowego.  

W takiej sytuacji nadmierna wartość prądów doziemnych w tych obwodach spowoduje zadzia-
łanie wyłącznika różnicowoprądowego i przerwę w dostawie energii elektrycznej do wszystkich 
obwodów rozpatrywanego układu zasilania. 

769. Kiedy przy szeregowym połączeniu wyłączników różnicowoprądowych  selektywność ich dzia-
łania będzie zachowana? 

W instalacjach elektrycznych występują wspólne tory zasilające odbiorniki chronione przez dwa 
lub trzy wyłączniki różnicowoprądowe, pełniące różne funkcje ochronne, o różnych znamionowych 
prądach różnicowych ( ∆ ). 

Przy takim szeregowym (kaskadowym) połączeniu wyłączników różnicowoprądowych wyma-
gana selektywność ich działania będzie zachowana, jeżeli: 

1) zestawione pasmowe charakterystyki czasowo-prądowe  = f( ∆) wyłączników zainstalowa-
nych na kolejnych stopniach zabezpieczeń instalacji elektrycznej nie będą się przecinać ani stykać i 
będą od siebie odpowiednio oddalone (Rys. 218), 
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2) każdy poprzedzający wyłącznik posiada odpowiednią zwłokę zadziałania w stosunku do na-
stępnego (za wyjątkiem ostatniego). 

 
a) schemat instalacji:  

 

 
b) charakterystyki czasowo- prądowe kolejnych wyłączników różnicowoprądowych: 

 
Rys. 218. Zasady doboru znamionowego różnicowego 
prądu zadziałania wyłączników różnicowoprądowych 

770. Jak ustala się wartość znamionowego prądu różnicowego zadziałania wyłączników różnicowo-
prądowych oraz prądu upływowego w instalacjach i urządzeniach elektrycznych? 

Ze względu na dobór i działanie wyłączników różnicowoprądowych przyjmuje się prąd różni-
cowy o wartości chwilowej równej sumie geometrycznejj wartości chwilowych prądów płynących 
w instalacji elektrycznej we wszystkich przewodach czynnych (L1; L2; L3; N).  

Prąd różnicowy występujący w określonym miejscu sieci lub instalacji nie dotkniętej zwarciem, 
można uważać za sumę geometryczną prądów upływowych występujących we wszystkich urzą-
dzeniach instalacji. 

Wartość prądu różnicowego w instalacji należy zmierzyć lub ocenić na podstawie: 
- stanu izolacji przewodów instalacji,  
- ich długości oraz  
- liczby, rodzaju i stanu urządzeń odbiorczych. 

W instalacjach i urządzeniach jednofazowych prąd upływowy (iu - wartość chwilowa), w spraw-
nym urządzeniu, płynie od części czynnych do ziemi. W urządzeniu prądu przemiennego zawiera 
on: 

- składową czynną  płynącą przez rezystancję izolacji doziemnej oraz 
- składową pojemnościową  płynącą przez doziemną pojemność kondensatorów przyłączo-

nych do części przewodzących dostępnych lub do przewodów ochronnych PE (PEN), filtrów 
przeciwzakłóceniowych, przewodów, uzwojeń maszyn i innych elementów instalacji. 

W instalacjach i urządzeniach jednofazowych prąd upływowy (  -  wartość chwilowa),  w  
sprawnym urządzeniu, płynie od części czynnych do ziemi. W urządzeniu prądu przemiennego za-
wiera on składowe: 
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- czynną  płynącą przez rezystancję izolacji doziemnej oraz 
- pojemnościową  płynącą przez doziemną pojemność kondensatorów przyłączonych do czę-

ści przewodzących dostępnych lub do przewodów ochronnych (PE, PEN), filtrów przeciwza-
kłóceniowych, przewodów, uzwojeń maszyn i innych elementów instalacji.  

W wielofazowym urządzeniu prądu przemiennego wypadkowy prąd upływowy jest geome-
tryczną (wektorową) sumą prądów upływowych poszczególnych faz. Prąd ten zawiera składową 
czynną wywołaną upływnością izolacji oraz składową pojemnościową wynikająca z pojemności 
izolacji oraz pojemności przyłączonych kondensatorów (np. filtrów przeciwzakłóceniowych).  

Ustalony prąd upływowy  (wartość skuteczna), płynący po zaniknięciu przebiegu przejścio-
wego występującego przy włączaniu urządzeń, można obliczyć ze wzoru: 

= +  

przy czym  i  - są składowymi ustalonego prądu upływowego. 
Przy projektowaniu nowych obiektów przyjmuje się szacunkową ocenę prądów upływowych in-

stalacji w oparciu o największe dopuszczalne wartości tych prądów dla pojedynczych urządzeń, 
określonych w normach przedmiotowych. Natomiast w obiektach istniejących prąd upływowy i 
prąd różnicowy całej instalacji, grupy obwodów bądź pojedynczego obwodu czy odbiornika, ustala 
się na podstawie pomiarów.  

Uzyskane w tym przypadku wyniki mogą być wykorzystane do ustalenia znamionowego różni-
cowego prądu zadziałania wyłączników różnicowoprądowych i wybiórczości ich działania.  

771. Według jakich zasad ustala się znamionowy prąd  różnicowy zadziałania wyłącznika różnico-
woprądowego? 

Znamionowy różnicowy prąd zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego I∆n powinien być co 
najmniej 2÷ 3 - krotnie większy od maksymalnego roboczego prądu upływowego występującego 
w chronionej instalacji elektrycznej. Na przykład obwodzie, w którym ustalony prąd różnicowy 
posiada wartość I∆max, należy dobrać wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie zadziałania spełniają-
cym następujący warunek: 

≥ 2 ∙  
gdzie: 

 - współczynnik bezpieczeństwa przyjmowany z przedziału (1,2 - 1,5). 
Wyłącznik selektywny (S), niezależnie od zwłoki czasowej, powinien mieć znamionowy różni-

cowy prąd zadziałania spełniający następujący warunek w stosunku do każdego z wyłączników na 
kolejnym niższym stopniu zabezpieczeń: 

≥ ( + ) 
 

przy czym: prąd  jest największym spodziewanym ustalonym prądem różnicowym oddziałują-
cym na wyłącznik A, a nie oddziałującym na rozpatrywany wyłącznik B (Rys. 218).  

Jest to największy ustalony prąd upływowy wszystkich rozpatrywanych obwodów, łącznie z 
obwodem A, lecz z wyłączeniem obwodu B. Prądy  oraz  dodaje się arytmetycznie, jeśli 
wszystkie obwody, w których one występują są obwodami jednofazowymi zasilanymi z tej samej 
fazy albo są obwodami trójfazowymi. 

Zasady doboru znamionowego różnicowego prądu zadziałania wyłączników różnicowoprądo-
wych przedstawia rysunek 218; 

772. Dlaczego zabezpieczenie wyłącznikami różnicowoprądowymi tylko wybranych obwodów może 
spowodować, że obwody niechronione nie spełniają warunków selektywności? 

Zabezpieczenie wyłącznikami różnicowoprądowymi o  = 30 mA tylko wybranych obwodów 
z grupy obwodów chronionych wyłącznikiem różnicowoprądowym selektywnym S może spowo-
dować, że obwody niechronione (4 i 5 na rysunku 219) nie spełniają warunku selektywności 
w odniesieniu do poprzedzającego wyłącznika różnicowoprądowego.  

Nadmierna wartość prądów doziemnych w tych obwodach spowoduje zadziałanie głównego 
wyłącznika różnicowoprądowego, a w konsekwencji - przerwę w dostawie energii elektrycznej do 
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wszystkich obwodów rozpatrywanego układu zasilania. Ten problem powinien być rozwiązany na 
etapie projektowania. 

  
Rys. 219. Przykład zasilania przy niepełnym wyposażeniu 

obwodów w wyłączniki różnicowoprądowe  

773. Co powinno obejmować sprawdzenie poprawności działania wyłącznika różnicowoprądowe-
go? 

Sprawdzenie poprawności działania wyłącznika różnicowoprądowego powinno obejmować: 
1) na drodze oględzin - warunków prawidłowego doboru wyłącznika różnicowoprądowego 

i poprawności wykonania instalacji elektrycznej; 
2) na drodze pomiarów - poprawność jego działania i skuteczność ochrony przed porażeniem 

elektrycznym; 
3) sprawdzenie zdolności wyłączalnej RCD za pomocą układu kontrolnego z przyciskiem te-

stowym T; 
4) pomiar rezystancji uziemienia ochronnego  lub impedancji pętli zwarcia. 

Zmierzona wartość rezystancji uziemienia uziomu ochronnego  nie powinna przekraczać 
wartości dopuszczalnej dla danego rodzaju wyłącznika różnicowoprądowego określonej w tab. 34. 

 
Tablica 34. Wartości największych dopuszczalnych rezystancji uziemień ochronnych  

i pętli zwarciowych dla odbiorników z wyłącznikami różnicowoprądowymi 

Rodzaj wyłącznika 
różnicowoprądowego 

Napięcie dotyko-
we dopuszczalne 

długotrwale 

Rezystancja dopuszczalna RA,  w Ω 
dla IΔn 

10 mA 20 mA 100 mA 300 mA 500 mA 

Bezzwłoczny 50 V 5000 1666 500 166 100 
25 V 2500 833 250 83 50 

Selektywny 50 V   250 83 50 
25 V   125 41 25 

Pomiar impedancji pętli zwarciowej może wymagać, w przypadku zastosowania niektórych ty-
pów mierników, zbocznikowania wyłącznika różnicowoprądowego, aby nie powodować jego za-
działania w czasie przeprowadzania pomiaru. 

774. Co oznacza pojęcie niezawodności wyłącznika różnicowoprądowego? 
Pojęcie niezawodności wyłącznika różnicowoprądowego oznacza jego zdolność do poprawnego 

wypełniania żądanych funkcji ochronnych, przy zachowaniu przypisanych parametrów technicz-
nych oraz spełniania wymagań użytkowych w określonych warunkach eksploatacyjnych i środowi-
skowych. 

Podstawową miarą niezawodności wyłącznika różnicowoprądowego jest czas jego poprawnej 
pracy, czyli czas jaki upływa od rozpoczęcia użytkowania nowego wyłącznika do czasu pierwszej 
stwierdzonej niesprawności technicznej. 

775. Co najczęściej decyduje o zawodności wyłączników różnicowoprądowych? 
Wyłączniki różnicowoprądowe są urządzeniami o szerokich właściwościach ochronnych 

i skomplikowanej budowie. Przewyższają pod tym względem inne zabezpieczenia przetężeniowe 
(wyłączniki nadprądowe i bezpieczniki topikowe). Ze względu jednak na zbyt skomplikowaną kon-
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strukcję, są od nich bardziej zawodne i wrażliwe na różnorodne zakłócenia powstające 
w chronionych obwodach, co powoduje najczęściej ich zbędne wyłączenia, naruszające ciągłość 
pracy chronionych obwodów i zasilanych urządzeń. Od wyłączników różnicowoprądowych wyma-
ga się jak najmniejszej intensywności zarówno działań brakujących, jak i wyłączeń zbędnych. Nie-
sprawne wyłączniki wykazują najczęściej nadmierny rzeczywisty różnicowy prąd zadziałania. 

776. Co zalicza się do głównych przyczyn zbędnych zadziałań wyłączników różnicowoprądowych? 
Do głównych przyczyn zbędnych zadziałań wyłączników różnicowoprądowych zalicza się: 

1) Błędy popełnione na etapie montażu i odbioru instalacji, na przykład: 
a) połączenie przewodu neutralnego (N) bezpośrednio z przewodem ochronnym (PE) 

lub uziemieniem, 
b) połączenie przewodu neutralnego chronionego obwodu z przewodami neutralnymi 

innych chronionych obwodów; 
2) Nieprzekraczający wartości dopuszczalnej, ustalony prąd różnicowy chronionego obwodu. 

Przyczyną jest najczęściej wadliwość wyłącznika, którego rzeczywisty prąd zadziałania jest 
mniejszy niż połowa znamionowego różnicowego prądu zadziałania (0,5·IΔn) lub nieprawi-
dłowo dobrany wyłącznik różnicowoprądowy;  

3) Przejściowy prąd różnicowy chronionego obwodu. Zdarza się to przy włączaniu grupy ob-
wodów odbiorczych wykazujących znaczne pojemności doziemne, np. filtry przeciwzakłó-
ceniowe lub zbyt długie trasy przewodów z użyciem metalowych rur lub korytek albo 
przewodów ekranowanych; 

4) Przepięcia i towarzyszący im przejściowy prąd różnicowy. Przyczyną mogą być przepięcia 
pochodzenia atmosferycznego albo łączeniowego w sieci elektroenergetycznej oraz brak 
koordynacji zabezpieczeń różnicowoprądowych z ogranicznikami przepięć w instalacji. 
Zbędne zadziałania mogą wystąpić również podczas odprowadzania prądu udarowego lub 
zwiększonej upływności ograniczników warystorowych (np. w skutek starzenia). Zbędne 
zadziałania wywołane przepływem prądu następczego odgromników (ograniczników prze-
pięć typu 1) zostaną wyeliminowane, jeżeli wyłącznik różnicowoprądowy będzie zainsta-
lowany w układzie TN-S za drugim stopniem ochrony. 
 

777. Jak można wyeliminować lub zmniejszyć częstość działań brakujących lub wyłączeń zbędnych 
wyłączników różnicowoprądowych? 

Zmniejszenie częstości działań brakujących można uzyskać np. przez dodanie w obwodzie chro-
nionym drugiego, odpowiednio dobranego wyłącznika różnicowoprądowego. Takie rozwiązanie 
nie gwarantuje jednak skutecznej eliminacji działań brakujących. Zastosowanie w tym przypadku 
większej liczby wyłączników połączonych szeregowo zapewniłoby eliminację zagrożenia.  

Najpewniejszym sposobem eliminacji wyłączeń zbędnych wyłączników różnicowoprądowych 
jest, jeżeli to możliwe, usunięcie ich z obwodów zasilających, pod warunkiem, że ich stosowanie   
nie jest obowiązkowe ze względu na wymagane funkcje ochronne. Stosowanie wyłączników różni-
cowoprądowych jest niezalecane lub zakazane w niektórych instalacjach elektrycznych, w których, 
ze względu na zagrożenie życia, ciągłość zasilania powinna być bezwzględnie zachowana.  

Do takich instalacji należą: 
- urządzenia elektromedyczne monitorujące i podtrzymujące podstawowe funkcje życiowe, 

systemy komputerowe szpitali, 
- urządzenia sygnalizacji pożaru, włamania, nadzoru bezpieczeństwa, urządzenia kontroli do-

stępu, 
- systemy łączności, 
- systemy komputerowe policji i centralnych instytucji administracyjnych, 
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, kolejowego, wodnego i lotniczego, 
- urządzenia oświetlenia awaryjnego.  
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6.6 .  Kontrole  st anu technicznego wyłączników różnicowoprądowych 

778. Kiedy przeprowadza się przeglądy wyłączników różnicowoprądowych i w jakim zakresie? 
Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej zależy w znacznej mierze od 

poprawności działania wyłączników ochronnych różnicowoprądowych. 
Przeglądy wyłączników przeprowadza się w trakcie okresowej kontroli stanu technicznego in-

stalacji elektrycznej.  
W zakresie przeglądu:  

1) badanie stanu ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej, w tym prawidłowości 
połączeń przewodów L, N, PE; 

2) kontrolne sprawdzenie zdolności wyłączalnej wyłącznika przyciskiem „T”; 
3) sprawdzenie rzeczywistej wartości różnicowego prądu zadziałania RCD;  
4) pomiar czasu wyłączania RCD (jeżeli jest niezbędny); 
5) sprawdzenie napięcia dotykowego dla wartości prądu wyzwalającego. 

Badania wyłączników typu AC przeprowadza się przy prądzie różnicowym sinusoidalnie zmien-
nym, typu A - przy prądzie różnicowym sinusoidalnie zmiennym, a także przy prądach różnicowych 
jednokierunkowych o różnym kącie opóźnienia zapłonu. Wyłączniki o wyzwalaniu typu B prze-
prowadza się podobnie jak wyłączniki dla typu A oraz przy prądzie stałym o niedużym tętnieniu. 

779. Jak należy wykonać pomiar impedancji pętli zwarciowej w obwodzie z wyłącznikiem różnico-
woprądowym?  

Pomiar impedancji pętli zwarciowej w obwodzie z wyłącznikiem RCD należy wykonać po zbocz-
nikowaniu wyłącznika, w układzie jak na rysunku 220. 

 
Rys. 220. Pomiar impedancji pętli zwarciowej w układzie TN-S 

 
W czasie pomiaru należy również sprawdzić: 

- poprawność działanie wyłączników różnicowoprądowych; 
- czy impedancja pętli zwarciowej L-PE ma wartość nie większą niż największa dopuszczalna 

dla badanego obwodu; 
- czy do wszystkich części przewodzących dostępnych, podlegających ochronie, został w spo-

sób pewny przyłączony przewód ochronny (PE). 

780. Na czym polega kontrolne sprawdzenie zdolności wyłączalnej wyłącznika różnicowoprądowe-
go? 

Sprawdzenie zadziałania wyłącznika po naciśnięciu przyciskiem „T” (TEST) ogranicza się wy-
łącznie do spowodowania przepływu przez wyłącznik zmodelowanego prądu zwarcia, który w rze-
czywistości może być kilkakrotnie większy od znamionowego różnicowego prądu zadziałania wy-
łącznika ( ∆ .). Natychmiastowe zadziałanie wyłącznika potwierdza jego sprawność. 
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W sytuacji, gdy po naciśnięciu przycisku „T” wyłącznik nie zadziała, wskazane jest zaprzestanie 
dalszych prób. Wyłącznik należy uznać za niesprawny, nie nadający się do dalszej eksploatacji. Tego 
rodzaju próby należy wykonywać okresowo, zgodnie z instrukcją. 

781. Jak należy wykonać pomiar rzeczywistego różnicowego prądu zadziałania oraz prądu nieza-
działania wyłącznika różnicowoprądowego? 

Pomiar rzeczywistego różnicowego prądu zadziałania (a) i prądu niezadziałania (b) drogą po-
miaru, należy wykonać w układzie jak na rysunku 221, przy wyłączonym obciążeniu, w sposób na-
stępujący:  

a) Wymusza się prąd narastający stopniowo, w czasie ok. 5 s, zwiększając płynnie wartość 
prądu od wartości 0,3· ∆  do wartości 1,3· ∆ , sprawdzając, czy wyłącznik zadziałał. W 
momencie zadziałania miliamperomierz wskazał rzeczywistą wartość różnicowego prądu  
( ∆).   

b) Przykłada się nagle, w czasie ok. 0,2 s, prąd o wartości 0,5 ∆  sprawdzając, czy wyłącznik 
nie zadziałał. 

 
Rys. 221. Pomiar rzeczywistego różnicowego prądu zadziałania  

oraz różnicowego prądu niezadziałania wyłącznika różnicowoprądowego 

W przypadki wyłączników RCD typu A zaleca się, aby układ pomiarowy dawał możliwość wy-
muszania prądu stałego pulsującego, a w przypadku badań wyłączników typu B - również prądu 
stałego o pomijalnym tętnieniu. 

782. Jak sprawdza się wartość różnicowego prądu zadziałania oraz prądu niezadziałania wyłącznika 
różnicowoprądowego próbnikiem? 

Badanie próbnikiem jest najprostszym sposobem sprawdzania poprawności działania wyłączni-
ka różnicowoprądowego. Pomiar próbnikiem (testerem) pozwala ustalić, czy prąd, przy którym 
wyłącznik zadziałał, nie przekracza wartości znamionowego prądu różnicowego ( ∆ ). 

Różnicowy prąd zadziałania oraz prąd niezadziałania wyłącznika sprawdza się próbnikiem w 
sposób następujący: 

a) wymusza się prąd narastający stopniowo, w czasie ok. 5 s, od wartości 0,3· ∆  do wartości 
1,0 ∆ , sprawdzając, czy wyłącznik zadziałał oraz 

b) przykłada się nagle prąd o wartości 0,5· ∆ , w czasie co najmniej 0,2 s sprawdzając, czy wy-
łącznik nie zadziałał. 

Zaleca się, aby wartość rzeczywistego różnicowego prądu zadziałania wyłącznika różnicowo-
prądowego mieściła się w granicach powyżej 0,5· ∆  do ∆ . 
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783. Na czym polega sprawdzenie skuteczności ochrony przed porażeniem elektrycznym w układzie 
TT z wyłącznikiem różnicowoprądowym i uziemieniem pomocniczym? 

Sprawdzenie skuteczności ochrony przed porażeniem elektrycznym w układzie TT z wyłączni-
kiem różnicowoprądowym i z uziemieniem pomocniczym ( ), polega na wykonaniu pomiaru re-
zystancji uziemienia ochronnego ( ) i napięcia dotykowego ( ), w układzie pomiarowym jak na 
rysunku 222. 

 
Rys. 222. Układ pomiarowy z uziemieniem pomocniczym 

Układ pomiarowy z uziemieniem pomocniczym  jest dokładniejszy, lecz trudniejszy do wykona-
nia ze względu na potrzebę pogrążenia w ziemi sondy uziemienia pomocniczego. Uziemienie po-
mocnicze ( ) należy wykonać poza zasięgiem potencjału uziemienia ochronnego ( ). Odległość 
ta powinna zawierać się w granicach: od 10 do 20 m. 

Wykonanie pomiaru: 
1) Zaleca się płynnie zmniejszać wartość rezystancji  do zadziałania wyłącznika RCD; 
2) Mierzony jest prąd  = ∆ przy którym wyłącznik zadziałał. Prąd ten nie powinien być  
     większy niż ∆ ;  
3) W tym czasie mierzone jest również napięcie uziomowe ( ) między częścią przewodzącą 

dostępną, a niezależną elektrodą pomocniczą, woltomierzem o rezystancji wewnętrznej  
 ≥ 40 kΩ. 

Na podstawie uzyskanych wyników wyznacza się wielkości niezbędne do dalszych obliczeń: 
- rezystancję uziemienia: 

=  

- napięcie dotykowe: 

= ∙  

784. Na czym polega sprawdzenie skuteczności ochrony przed porażeniem elektrycznym w układzie 
TT z wyłącznikiem różnicowoprądowym, bez uziemienia pomocniczego? 

Sprawdzenie skuteczności ochrony przed porażeniem elektrycznym w układzie TT,  
z wyłącznikiem różnicowoprądowym bez uziemienia pomocniczego, polega na wykonaniu pomiaru 
rezystancji uziemienia ochronnego ( ) i napięcia dotykowego ( ) w układzie pomiarowym jak 
na rysunku 223. 

Wykonanie pomiaru: 
1) Przy otwartym wyłączniku W odczytać napięcie fazowe ( ); 
2) Zamknąć wyłącznik W; 
3) Płynnie zmniejszać wartość rezystancji  do zadziałania wyłącznika; 
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4) Prąd  przy którym wyłącznik zadziałał nie powinien być większy niż ∆ ; 
5) W tym czasie, przy zamkniętym wyłączniku W, odczytać mierzone napięcie ( ). 

Na podstawie uzyskanych wyników wyznacza się wielkości niezbędne do dalszych obliczeń: 
- rezystancję uziemienia: 

≈ =
−

 

- napięcie dotykowe: 

= ( − )  

Uwaga: zbyt mała różnica napięć −  może spowodować, że wynik pomiaru może być obar-
czony błędem.  

 
Rys. 223. Układ pomiarowy bez uziemienia pomocniczego 

Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w układzie IT przeprowadza się podobnie 
jak w układzie TT pod warunkiem, że pętla zwarcia posiada odpowiednio małą impedancję. 

 
785. Jak wykonuje się pomiar czasu wyłączenia wyłącznika różnicowoprądowego?? 

Czas wyłączenia wyłącznika różnicowoprądowego jest to czas mierzony od chwili wystąpienia 
prądu różnicowego do chwili otwarcia zestyków wszystkich biegunów wyłącznika (nie jest wyma-
gany przez aktualnie obowiązujące przepisy i normy). 

Dla sprawdzenia skuteczności ochrony wystarczające jest spełnienie warunku przy prądzie róż-
nicowym równym ∆. 

Należy zwrócić uwagę, że większość dostępnych popularnych mierników mierzy czas zadziała-
nia przy rzeczywistym prądzie zadziałania wyłącznika  ∆, a nie przy wartości znamionowego prądu 
różnicowego. 

Pomiar czasu wyłączania wyłączników różnicowoprądowych można sprawdzić dodatkowo pod-
czas badania stanu ochrony w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi przy użyciu mier-
ników przeznaczonych do badania stanu ochrony w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądo-
wymi.  
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7 .  O C H R O N A  P R Z E D  P O R A Ż E N I E M  E L E K T R Y C Z N Y M  
7 . 1  W ym ag a ni a  ogó l n e  

786. Jakie zagrożenia stwarza powszechne stosowanie urządzeń elektrycznych? 
Powszechne stosowanie urządzeń elektrycznych stwarza różnego rodzaju zagrożenia dla czło-

wieka, zwierząt hodowlanych i środowiska, np.: 
- porażenia oraz oparzenia prądem i łukiem elektrycznym, 
- szkodliwe oddziaływanie elektryczności statycznej na człowieka i procesy technologiczne, 
- zagrożenia pożarowe i wybuchowe, 
- szkodliwe oddziaływania silnych pól elektromagnetycznych. 

Przepisy i zasady dotyczące ochrony przed porażeniem elektrycznym ustalane były wraz z roz-
powszechnianiem się elektryczności i zmieniały wraz z wiedzą, wynikającą z badań naukowych 
związanych z budową oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. 

787. Czym  jest  ochrona  przed  porażeniem  prądem  elektrycznym  i  co  zalicza  się do  technicznych  
i organizacyjnych środków ochrony? 

Ochrona przed porażeniem elektrycznym jest zespołem środków technicznych zmniejszających 
ryzyko porażenia elektrycznego oraz środków organizacyjno-prawnych, mających na celu zapew-
nienie bezpiecznej eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. 

Do technicznych środków ochrony przed porażeniem elektrycznym, realizowanych na etapie 
projektowania, zalicza się:  

- środki ochrony podstawowej (przed dotykiem bezpośrednim),  
- środki ochrony przy uszkodzeniu (przy dotyku pośrednim) oraz  
- środki ochrony uzupełniających ochronę podstawową i/lub ochronę przy uszkodzeniu. 
 Do organizacyjnych środków ochrony, realizowanych głównie przez użytkowników urządzeń,  

instalacji i sieci, zalicza się: 
- organizację pracy (szkolenia, instrukcje, polecenia wykonania pracy),  
- wymagania kwalifikacyjne,  
- sprzęt ochronny, 
- środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.  
Wdrożenie tych środków polega przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa elektrycz-

nego osobom wykonującym prace przy urządzeniach elektrycznych, obsługujących te urządzenia 
oraz przebywającym w pobliżu urządzeń elektrycznych. 

Techniczne i organizacyjne środki ochrony powinny tworzyć system współpracujących i skoor-
dynowanych ze sobą środków ochrony podstawowej, środków ochrony przy uszkodzeniu oraz 
środków uzupełniających.  

788. Jaki akt prawny wprowadza obowiązek kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych 
w obiektach budowlanych?  

Zgodnie z art. 5.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. [Dz.U. 1994 nr 89, poz.414 z 
późn. zm.]. obiekty budowlane (w tym również elementy budowlane urządzeń technicznych elek-
trowni, sieci i stacje elektroenergetyczne, należy projektować i budować w sposób określony w 
przepisach, w tym techniczno-budowlanych, zapewniając m.in. odpowiedni poziom bezpieczeństwa 
elektrycznego w czasie ich użytkowania. 

Ustawa Prawo budowlane  wprowadza obowiązek kontroli stanu technicznego instalacji elek-
trycznych w obiektach budowlanych. 

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane, co najmniej raz na 5 lat, 
kontroli okresowej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektu budowlanego, w tym 
instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabez-
pieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i 
aparatów. 
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7 . 2 .  O d d z i a ł y w a n i e  p r ą d u  e l e k t r y c z n e g o  n a  o r g a n i zm  l u d z k i  

789. Od czego zależą skutki odziałania prądu elektrycznego na organizm ludzki?  
Odziaływanie prądu elektrycznego na organizm ludzki może być: 

1) bezpośrednie - spowodowane napięciem roboczym, w wyniku bezpośredniego dotknięcia 
przez człowieka części czynnych urządzeń znajdujących się normalnie pod napięciem. Do-
tyk bezpośredni może wywołać wiele zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych w or-
ganizmie (a nawet śmierć człowieka) poprzez oddziaływanie na układ nerwowy oraz w 
wyniku elektrolizy krwi i płynów fizjologicznych. 

2) pośrednie - spowodowane napięciem dotykowym w następstwie zetknięcia się człowieka z 
częściami urządzeń, które normalnie nie są pod napięciem, a na których napięcie pojawiło 
się na skutek uszkodzenia izolacji podstawowej. Dotyk pośredni może wywołać u człowie-
ka:  

- uszkodzenia mechaniczne ciała w wyniku upadku z wysokości lub upuszczenia trzmane-
go przedmiotu, 

- oparzenia ciała wskutek pożarów wywołanych zwarciem elektrycznym, 
- groźne dla życia oparzenia ciała łukiem elektrycznym, 
- uszkodzenia wzroku wskutek dużej jaskrawości łuku elektrycznego. 

Skutki działania prądu elektrycznego na organizm ludzki zależą od rodzaju prądu, jego wartości, 
drogi i czasu przepływu oraz od właściwości osobniczych rażonego ustroju (np. od stanu fizyczne-
go i psychicznego, czynników zaskoczenia i uwagi, itp.).  

790. Jak można wyjaśnić przyczyny rażenia człowieka napięciem dotykowym i napięciem kroko-
wym? 

Na rysunku 224 przestawiono dwie sytuacje rażenia człowieka napięciem dotykowym i napię-
ciem krokowym.  

 
Rys. 224. Sytuacje rażenia człowieka napięciem dotykowym i napięciem krokowym 

Oznaczenia: – napięcie dotykowe,  - napięcie krokowe,  - rezystancja przejścia, 
 - napięcie uziomowe,  - prąd rażeniowy,  - prąd zwarcia doziemnego. 
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Przyczyny rażenia można wyjaśnić następująco: 
1) Na skutek uszkodzenia izolacji podstawowej w urządzeniu elektrycznym nastąpiło małoo-

porowe lub galwaniczne połączenie części czynnej z obudową urządzenia, na której pojawił 
się potencjał wyższy w stosunku do potencjału ziemi. W przypadku dotknięcia obudowy 
przez stojącego na ziemi człowieka dochodzi do rażenia napięciem dotykowym ( ) na 
drodze ręka – stopy; 

2) Jeżeli człowiek styka się stopami obu nóg jednocześnie w dwóch punktach na powierzchni 
ziemi (Rys. 224), odległymi od siebie o 1m (umownie jeden krok), znajdującymi się pod 
różnymi potencjałami, to zamyka się obwód elektryczny dla prądu rażeniowego. Dochodzi 
wówczas do rażenia napięciem krokowym ( ); występuje spadek napięcia na rezystancji 
ciała na drodze noga – noga. 

791. Jakie  relacje  zachodzą między  napięciem  dotykowym  rażeniowym,  a  napięciem  dotykowym  
spodziewanym, w przypadku rażenia prądem elektrycznym?  

Napięcie dotykowe ( ) można zdefiniować jako napięcie między dwoma punktami nienależą-
cymi do obwodu elektrycznego, których może dotknąć człowiek. 

W przypadku rażenia człowieka prądem elektrycznym zachodzi istotna relacja między napię-
ciem dotykowym rażeniowym ( ), a napięciem dotykowym spodziewanym ( ) (Rys.  225). 

 
Rys. 225. Relacje między napięciem dotykowym rażeniowym ( ), 

a napięciem dotykowym spodziewanym ( ) 
 

Podstawowym kryterium oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej jest wartość napię-
cia dotykowego rażeniowego ( ), czyli napięcia przypadającego na impedancję ciała człowieka 
podczas przepływu prądu rażeniowego ( ). 

Napięciem dotykowym spodziewanym ( ) jest największa wartość napięcia dotykowego w 
urządzeniach lub w instalacji elektrycznej w razie uszkodzenia izolacji, gdy wartość impedancji w 
miejscu zwarcia jest pomijalna. 

Jeżeli w obwodzie rażeniowym występuje dodatkowa rezystancja przejścia  
R = R + R  

gdzie: R  - to rezystancja obuwia człowieka, a R  - rezystancja podłoża (stanowiska), na którym 
człowiek stoi (Rys. 225) - to dopuszczalna wartość napięcia dotykowego spodziewanego ( ) ule-
ga zwiększeniu o spadek napięcia, jaki prąd rażeniowy wywołuje na tych rezystancjach ( ∙ ).  

Może to oznaczać nawet wielokrotne zwiększenie dopuszczalnej wartości napięcia dotykowego 
spodziewanego ( ). 

792. Jak wyznacza się wartość prądu rażeniowego, który płynie przy napięciu dotykowym na dro-
dze ręka – stopy? 

Prąd rażeniowy ( ), który płynie pod wpływem napięcia dotykowego na drodze ręka – stopy, 
można wyznaczyć ze wzoru: 
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Rys. 226. Rażenie napięciem dotykowym 

gdzie: 
 - rezystancja człowieka, w Ω; 
 - napięcie dotykowe. w V;  
 - napięcie dotykowe rażeniowe, w V; 
 - rezystancja przejścia, w Ω, która sklada się z rezystancji obuwia człowieka (  ) oraz  

         rezystancji podłoża ( ,), na którym człowiek stoi. 
Współczynnik dotyku wyznacza się jako stosunek napięcia dotykowego ( ) do napięcia uzio-

mowego ( ) ze wzoru: 

=  

W ogólnym przypadku  
≤ ≤  

793. Jak wyznacza się wartość prądu rażeniowego, który płynie przy rażeniu napięcia krokowym? 
 Napięcie krokowe ( ) jest to napięcie między dwoma punktami na powierzchni ziemi lub na 

powierzchni stanowiska pracy, odległymi od siebie o 1 m (tj. długość kroku). 
      Zjawisko rażenia prądem ma miejsce wówczas, gdy występuje droga dla prądu rażeniowego ( ) 
i istnieje źródło napięcia wymuszającego przepływ takiego prądu (Rys. 227). W praktyce dochodzi 
do tego, gdy człowiek styka się jednocześnie z dwoma punktami znajdującymi się pod różnymi po-
tencjałami i zamyka się w ten sposób elektryczny obwód dla prądu rażeniowego. Wówczas prąd 
rażeniowy można wyznaczyć ze wzoru: 

 
Rys. 227. Rażenie napięciem krokowym 

794. Jak wyznacza się wartość prądu rażeniowego, który płynie przy rażeniu napięciem fazowym 
lub napięciem międzyprzewodowym? 

Rażenie napięciem fazowym ( ) nastąpi w wyniku bezpośredniego dotknięcia przez człowieka 
części czynnych urządzenia znajdującego się pod napięciem. Wówczas prąd rażenia wynosi: 

= + 0,5  

Rażenie napięciem międzyprzewodowym nastąpi w wyniku bezpośredniego dotknięcia przez 
człowieka jednocześnie dwóch części czynnych znajdujących się pod napięciem (jednocześnie 
dwóch faz). Wówczas prąd rażenia wynosi: 

=
√3 ∙

 

 
gdzie  - napięcie fazowe względem ziemi, w V. 
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795. Czym może objawiać się porażenie elektryczne w organizmie człowieka? 
Porażenie elektryczne w organizmie człowieka może objawiać się: 

     - odczuwaniem przepływu prądu, uczuciem bólu, lekkimi kurczami mięśni, 
     - silnymi kurczami mięśni dłoni, uniemożliwiającymi samouwolnienie się porażonego, 
     - zatrzymaniem oddechu, zaburzeniami krążenia krwi, 
     - zaburzeniami wzroku, słuchu i zmysłu równowagi, 
     - utratą przytomności, 
     - migotaniem komór sercowych - bardzo groźnym dla życia człowieka, 
     - oparzeniami skóry i wewnętrznych części ciała. 
     Bezpośrednio po rażeniu prądem, tzn. po przerwaniu przepływu prądu, może wystąpić wstrząs 
elektryczny, objawiający się przerażeniem, bladością, drżeniem ciała lub kończyn, nadmiernym 
wydzielaniem potu, stanem apatii lub euforii. Może również wystąpić obrzęk mózgu i utrata przy-
tomności połączona z zatrzymaniem krążenia krwi i brakiem oddechu. Skutki te mogą się ujawnić 
także po pewnym czasie - od kilku minut nawet do kilku miesięcy.  
     Każdy z powyższych skutków, z wyjątkiem odczuwania przepływu prądu, może doprowadzić do 
śmierci rażonego. 

796. Od czego zależą skutki rażenia prądem elektrycznym?  
      Skutki rażenia prądem elektrycznym zależą od:  

1) rodzaju prądu, a więc czy jest to rażenie: prądem przemiennym o małej częstotliwości (15 - 
100Hz), prądem przemiennym o dużej częstotliwości, czy krótkotrwałymi jednokierunko-
wymi impulsami prądem stałym. Badania wykazały, że ludzie są mniej wrażliwi na działanie 
prądu stałego (w zależności od kierunku jego przepływu) niż prądu przemiennego o takiej 
samej wartości (w zależności od częstotliwości); 

2) wartości napięcia i natężenia prądu rażeniowego - wartość progowa prądu samouwolnienia 
przy prądzie przemiennym wynosi 10 mA. (dla kobiet. 6 rnA);  przy prądzie stałym - 30 mA 
(dla kobiet 20 mA). Przy tych wartościach prądów rażeniowych samodzielne uwolnienie się 
od elektrod, mimo bolesnych skurczów mięśni rąk, jest jeszcze możliwe.  

3) drogi przepływu prądu przez ciało człowieka - mają istotny wpływ na skutki rażenia prą-
dem elektrycznym, przy czym największe znaczenie ma to, jaka część prądu przepływa 
przez serce i układ oddechowy.  

4) stanu psychofizycznego porażonego - kondycja psychofizyczna człowieka wpływa na sto-
pień porażenia prądem elektrycznym, np. stan podniecenia powoduje wydzielanie się potu, 
co z kolei wpływa na zmniejszenie rezystancji ciała i w konsekwencji wzrost natężenia prą-
du rażenia. Takie stany psychiczne jak: roztargnienie, zdenerwowanie, zamroczenie alkoho-
lem, zmniejszają zdolność reagowania. Stan fizyczny rażonego ma wpływ na odporność or-
ganizmu, np. na stan osłabienia lub wyczerpania chorobowego; 

5) czasu przepływu prądu rażenia przez ciało człowieka - ma istotny wpływ na skutki rażenia 
prądem elektrycznym, a w szczególności na migotanie komór sercowych. 

6) temperatury i wilgotności skóry oraz powierzchni styku z przewodnikiem i siły docisku 
przewodnika do naskórka. 

797. Kiedy może wystąpić fibrylacja komór sercowych i jakie mogą być jej następstwa? 
Przepływ prądu elektrycznego bezpośrednio przez mięsień sercowy człowieka może spowodo-

wać zatrzymanie obiegu krwi wskutek wystąpienia fibrylacji (migotania) komór sercowych. Pod-
czas fibrylacji komór sercowych ulega zmianie przebieg elektrokardiogramu i następuje spadek 
ciśnienia krwi (Rys. 228). 
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Rys. 228. Przebieg czynności bioelektrycznych mięśnia sercowego 

 
Skutki te mogą się ujawnić także po pewnym czasie - od kilku minut nawet do kilku miesięcy. W 

zasadzie fibrylacja może nastąpić jedynie przy zaistnieniu bodźca elektrycznego w fazie względnej 
refrakcji pracy serca, odpowiadającej załomkowi  przebiegu EKG. Czas trwania tej fazy wynosi 5 ÷ 
90 ms, a nawet do 150 ms. Jeżeli przepływ prądu przez serce rozpoczyna się w przedziale czasu 
między końcem fazy  a początkiem załomka , to może on wywołać tylko tzw. skurcz dodatkowy. 
Podczas fibrylacji komór sercowych zamiast miarowych okresowych skurczów komór serca (60 — 
70 na min) pojawiają się niemiarowe nieokresowe skurcze o częstotliwości 6 -10 Hz (400 - 600 na 
min). 

Jednocześnie ciśnienie krwi gwałtownie maleje i przepływ krwi może zostać zatrzymany, co mo-
że spowodować w pierwszej kolejności niedotlenienie mózgu, a po czasie około 10 s - utratę przy-
tomności. Jeżeli proces ten trwa dłużej, to po dalszych 20 s nastąpi zatrzymanie oddychania i począ-
tek śmierci klinicznej. 

Rażonego człowieka można jeszcze uratować, jeżeli udzieli mu się skutecznej pomocy przed 
upływem 3 - 5 min, tzn. przed upływem czasu, jaki bez dopływu tlenu może przeżyć kora mózgowa. 

Fibrylacja komór sercowych może ustąpić pod wpływem bardzo silnego bodźca elektrycznego. 
Urządzenia służące do tego celu zwane są defibrylatorami. 

Bezpośrednio po rażeniu prądem, tzn. po przerwaniu przepływu prądu, może wystąpić wstrząs 
elektryczny, objawiający się przerażeniem, bladością, drżeniem ciała lub kończyn, nadmiernym 
wydzielaniem potu, stanem apatii lub euforii. Może również wystąpić obrzęk mózgu i utrata przy-
tomności połączona z zatrzymaniem krążenia krwi i brakiem oddechu 

798. Od czego zależą wartości prądów wywołujących fibrylację komór sercowych? 
Prowadzone od wielu lat liczne badania na ludziach i zwierzętach oraz dokonywane analizy wy-

padków porażenia prądem elektrycznym pozwoliły na dość dokładne scharakteryzowanie wartości 
prądów wywołujących fibrylację komór sercowych. Badania te wykazały, że wartości prądów wy-
wołujących fibrylację komór sercowych zależą głównie od. 

a) drogi przepływu prądu przez ciało, 
b) masy ciała, 
c) czasu trwania przepływu, 
d) rodzaju prądu;  

- przy prądzie stałym - od kierunku jego przepływu,  
- przy przemiennym - od częstotliwości. 

799. Jakie są graniczne wartości prądów rażeniowych przemiennych i stałych? 
Graniczne wartości prądów rażeniowych przemiennych i stałych są następujące: 

1) Próg odczuwania (percepcji) (  ), czyli minimalna odczuwana przez człowieka wartość 
prądu: 

- przemiennego 50 Hz:  = 0.5 mA, 
- stałego:  = 2 mA; 

2) Próg samouwolnienia ( ) , czyli maksymalna wartość prądu, przy której osoba trzymająca 
elektrodę może samodzielnie uwolnić się spod napięcia: 
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- przemiennego 50 Hz:  = 10 mA, 
- stałego:  = 30 mA – tylko przy skokowych zmianach kierunku prądu; 

3) Próg fibrylacji ( ), czyli maksymalna wartość prądu (przy której nie wystąpi fibrylacja ko-
mór serca): 

- przemiennego (50 Hz): dla t < 0,1s −   = 500 mA i dla t >1s −  = 30 mA, 
- stałego: dla t < 0,1s -   = 500 mA, dla t >1s −    = 120 mA. 

800. Jakie są najgroźniejsze drogi rażenia prądem ze względu na możliwość wystąpienia fibrylacji 
komór serca? 

Najgroźniejsze drogi rażenia ze względu na możliwość wystąpienia fibrylacji to te, którymi duża 
część prądu przepływa przez serce. Są to kolejno: lewa ręka - pierś, pierś - prawa ręka, lewa ręka - 
nogi, prawa ręka - nogi i ręka - ręka. Ustalono, że im mniejsza masa ciała człowieka, tym mniejsze są 
wartości prądów wywołujących fibrylację komór sercowych.   

Wpływ czasu trwania rażenia (droga rażenia lewa ręka - stopy lub dowolna stopa) na wartość 
prądu fibrylacyjnego o częstotliwości około 50-100 Hz, a także na wartości prądów przemiennych 
wywołujących inne skutki, przedstawia rysunek 229.  

 
Rys. 229. Strefy czasowo-prądowe reakcji organizmu przy rażeniu człowieka, 

na drodze od lewej ręki do obu stóp, prądem przemiennym o częstotliwości 15 - 100 Hz 
Źródło: Materiały Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie 

801. Jakie są reakcje organizmu człowieka przy rażeniu prądem przemiennym? 
Reakcje organizmu człowieka przy rażeniu prądem przemiennym o częstotliwości 15-100 Hz na 

drodze od lewej ręki do obu stóp przedstawiono na rysunku 229. 
Reakcje organizmu przy rażeniu prądem przemiennym są następujące: 

1) Strefa AC-1 - nie występują żadne reakcje patologiczne. Wartość progowa prądu odczuwa-
nia, przy której z małym prawdopodobieństwem występuje odczuwanie przepływu prądu 
przez większość mężczyzn, wynosi 0,5 mA (dla kobiet - 0,3 rnA); 

2) Strefa AC-2 - w miarę wzrostu wartości prądu występuje: mrowienie w palcach, drętwienie, 
skurcze włókien mięśniowych i uczucie bólu (>3 rnA). Im wyższa wartość prądu rażenio-
wego i dłuższy czas jego przepływu, tym liczniejsze włókna mięśni dłoni ulegają skurczowi. 
Przy tężcowym skurczu mięśni dłoni porażony nie jest już zdolny sam rozewrzeć palców. 
Wartość progowa prądu samouwolnienia, przy której jest to jeszcze praktycznie możliwe 
(linia b wynosi 10 mA. - dla kobiet 6 rnA); 

3) Strefa AC-3 - występuje nasilenie bólu, wzrost ciśnienia krwi oraz skurcze tężcowe mięśni 
poprzecznie prążkowanych i skurcze mięśni oddechowych (mięśni płuc – powyżej 20 mA 
dla mężczyzn i 15 mA dla kobiet), co może wywołać niedotlenienie organizmu, trudności z 
oddychaniem, zwiększenie ilości dwutlenku węgla we krwi i zakwaszenie tkanek, skutkiem 
czego może być sinica skóry i błon śluzowych. Zwykle są to odwracalne skutki fizjologiczne 
–bez uszkodzeń organizmu. 
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Pojawiają się także odwracalne zakłócenia w pracy serca (fibrylacja lub przejściowa bloka-
da).W skrajnych przypadkach mogą występować skurcze naczyń wieńcowych i w rezultacie 
zawał mięśnia sercowego. Krzywa c  oznacza graniczne wartości prądów niefibrylacyjnych; 

4) Strefa AC-4 - obserwuje się te same skutki rażenia, co w strefie AC -3, nasilające się wraz ze 
wzrostem natężenia prądu i czasu jego przepływu. Prawdopodobieństwo wystąpienia fibry-
lacji komór sercowych wzrasta do około 5% - krzywa c ,  50% -  krzywa c  i  ponad 50% -  
w obszarze powyżej krzywej c . 

802. Od czego zależą wartości prądów odczuwania, samouwolnienia i wywołujących migotanie ko-
mór serca? 

Wartości prądów odczuwania, samouwolnienia i wywołujących migotanie komór serca zależą 
od częstotliwości - najmniejsze wartości występują przy częstotliwości około 50 Hz, wzrastają dla 
niższych i wyższych.  

Wartości prądów stałych wywołujące wyżej wymienione skutki są mniejsze niż w przypadku 
prądów częstotliwości 50 Hz. Wyraźnie odczuwalne reakcje organizmu następują dopiero wtedy, 
kiedy obwód przepływu prądu stałego zostanie przerwany (otwarty) i, bezpośrednio po tym, po-
nownie zamknięty. 

803. Jakie są reakcje organizmu człowieka przy rażeniu prądem stałym? 
Reakcje organizmu człowieka przy rażeniu prądem stałym na drodze lewa ręka - stopy przedsta-

wiono na rysunku 230. 

 
Rys. 230. Strefy skutków oddziaływania prądu stałego na ciało ludzkie, 

na drodze lewa ręka – stopy 
Źródło: Materiały Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie 

 
Reakcje organizmu przy rażeniu prądem stałym są następujące: 
1) Strefa DC-1 - nie występują żadne, odczuwalne przez zmysły i układ nerwowy, reakcje. Długo-

trwały przepływ prądu stałego, przy braku odczuwania tego przepływu, może być przyczyną 
ciężkich zatruć organizmu, gdyż na skutek elektrolizy może nastąpić rozkład płynów ustro-
jowych. Wartość progową prądu odczuwania równą 2 mA (dla kobiet 1,5 mA) wyznaczono 
dokonując wyłączania i włączania obwodu rażeniowego; 

2) Strefa DC-2 - skutki rażenia takie same, jak w poprzedniej strefie; dodatkowo występuje reak-
cja odczuwania przy włączaniu i wyłączaniu obwodu rażeniowego. Wartość progowa prądu 
samouwolnienia wynosi = 30 mA (dla kobiet 20 mA). Przy tych wartościach prądów raże-
niowych samodzielne uwolnienie się od elektrod, mimo bolesnych skurczów mięśni rąk, jesz-
cze jest możliwe, wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia takich skurczów mięśni rąk, 
które uniemożliwią samouwolnienie się porażonego. Mogą pojawiać się odwracalne zakłóce-
nia w pracy serca; 
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3) Strefa DC-3 - wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia takich skurczów mięśni rąk, które 
uniemożliwią samouwolnienie się porażonego. Mogą pojawiać się odwracalne zakłócenia 
w pracy serca; 

4) Strefa DC-4.1 - występują podobne skutki przepływu prądu, jak w strefie DC-3. Oprócz tego 
wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia fibrylacji komór sercowych (krzywa 02 - 5% i 03 
–50%) oraz utraty przytomności i wystąpienia oparzeń skóry.  

Wartości prądów stałych wywołujących fibrylację komór sercowych są dla długotrwałych rażeń 
2-4-krotnie większe od wartości prądów fibrylacyjnych o częstotliwości 50 Hz. 

Skutki termicznego oddziaływania prądu elektrycznego na skórę człowieka zależą głównie od 
gęstości prądu i czasu przepływu. Przy gęstości prądu od 20 do 50 mA/mm  po czasie trwania ra-
żenia rzędu kilkudziesięciu sekund tworzą się wokół elektrody pęcherze oparzeniowe. Przy więk-
szych gęstościach prądu i dłuższym czasie jego przepływu może wystąpić zwęglenie skóry, martwi-
ca skóry, mięśni, nerwów, a także naczyń krwionośnych. Przy dużych wartościach prądu elektrycz-
nego oparzenia mogą być tak głębokie, że tkanki skóry (a nawet kości) mogą ulec zwęgleniu. 

804. Od czego zależy impedancja ciała człowieka? 
Impedancja ciała człowieka zależy od napięcia przyłożonego do ciała, częstotliwości prądu, sta-

nu wilgotności skóry, drogi przepływu prądu przez ciało, powierzchni elektrod przylegających do 
ciała oraz siły ich docisku 

Impedancja naskórka (skóry) ciała człowieka w dużym stopniu zależy od stanu fizycznego na-
skórka (gruby, cienki, zdarty, suchy, wilgotny, mokry) i od powierzchni styku z zewnętrznym ob-
wodem elektrycznym.  

Wartość impedancji naskórka nie jest stała i zależy od:  
- wartości napięcia dotykowego, 
- wartości natężenia prądu, 
- częstotliwości prądu, 
- czasu przepływu prądu rażenia,  
- temperatury i wilgotności skóry,  
- powierzchni styku z przewodnikiem, 
- siły docisku przewodnika do naskórka. 

Zależność impedancji naskórka od stopnia zawilgocenia skóry czy częstotliwości prądu też jest 
zmienna, a więc zmienna jest też impedancja ciała. Przy wilgotności względnej otaczającego powie-
trza powyżej 75% impedancja ciała nie zależy od impedancji naskórka i jest równa praktycznie 
tylko rezystancji wewnętrznej. 

Wartość impedancji naskórka zawiera się w szerokich granicach - od kilkuset do kilkunastu ty-
sięcy omów. Przy małych napięciach dotykowych (od 0 do 150 V) ma ona znaczny wpływ na impe-
dancję ciała. W miarę wzrostu wartości napięcia wpływ ten jest coraz mniejszy, aż do pomijalnie 
małego przy napięciach większych niż 150 V. 

Zmienność impedancji wypadkowej  jest wynikiem zmienności jej części składowych (Rysu-
nek 231).  

 
Rys. 231. Schemat zastępczy impedancji ciała człowieka 

Oznaczenia: ,  -impedancja skóry w miejscu zetknięcia się z elektrodami, 
 - impedancja wewnętrzna tkanek na drodze przepływu prądu,    - impedancja wypadkowa. 
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Przy napięciu do ok. 500 V decydujące znaczenie ma impedancja skóry. Przy napięciach wyż-
szych jej wpływ staje się pomijalny (zjawisko przebicia), a impedancja wypadkowa przyjmuje war-
tości impedancji wewnętrznej. Największą impedancję dla przepływu prądu elektrycznego wykazu-
je wierzchnia warstwa naskórka o grubości 0,05÷0,2 mm. 

805. Jaka jest zdolność przewodzenia prądu elektrycznego przez żywe tkanki ciała człowieka? 
Zdolność przewodzenia prądu elektrycznego przez żywe tkanki ciała człowieka ma głównie cha-

rakter jonowy oraz w mniejszym stopniu, elektronowy.  
Decydujący wpływ na impedancję ciała ludzkiego ma skóra człowieka, która składa się z dwóch 

głównych warstw: naskórka i skóry właściwej. Naskórek w stanie suchym charakteryzuje się bar-
dzo dużą rezystywnością, natomiast zrogowaciała część tego naskórka ma z kolei właściwości die-
lektryka. Rezystancja tkanki żywej, szczególnie skóry, maleje wskutek podrażnienia systemu ner-
wowego, także pod wpływem przepływu prądu rażeniowego. Rezystancja przejścia prądu elek-
trycznego przez skórę zależy od wartości napięcia rażeniowego i czasu jego trwania, powierzchni, 
kształtu i siły nacisku elektrody oraz miejsc jej przyłożenia na ciele człowieka, a także od stanu za-
wilgocenia, zabrudzenia i uszkodzenia naskórka.  

Przy napięciu rażeniowym do około 50 V i suchym naskórku wartość rezystancji wynosi od kilku 
kiloomów (kΩ) dla powierzchni elektrody = 82  do około 100 kΩ przy = 1 . Wartość tej 
rezystancji staje się nieznacząca przy napięciu rażeniowym rzędu 1000 V (Rys. 231), niezależnie od 
wielkości powierzchni elektrody. W przypadku, gdy naskórek jest uszkodzony lub mokry, to war-
tość rezystancji przejścia przez skórę jest też bardzo mała, niezależnie od tego, czy występują lub 
nie inne czynniki wpływające na jej wartość. 

Bezpośrednie skutki rażenia ludzi i zwierząt hodowlanych zależą przede wszystkim od wartości 
prądu rażeniowego i czasu jego przepływu, a nie od wartości napięcia znamionowego urządzenia 
lub instalacji. 

806. Jakie przyjmuje się wartości impedancji ciała człowieka w zależności od napięcia rażenia 
i określonych stanów naskórka? 

W ochronie przeciwporażeniowej rozpatruje się często impedancję ciała człowieka dla występu-
jących dróg rażenia (ręka - ręka, ręka - nogi, ręce - nogi, ręka - noga, noga – noga, oraz trzech sta-
nów naskórka (suchego, wilgotnego i mokrego).  

 

 
Rys. 232. Statyczne wartości wypadkowej impedancji ciała człowieka  

w zależności od napięcia rażeniowego  
Źródło: Materiały Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie 

Wartość impedancji ciała człowieka jest inna dla różnych ludzi. Na rysunku 232. przedstawiono 
zależność wybranych kwantyli* tej impedancji od napięcia rażeniowego dla określonych warunków 
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rażeniowych (suchy naskórek, droga rażenia ręka - ręka lub stopa - stopa, powierzchnia styku każ-
dej z elektrod 80 cm2, 50 Hz).  

* Kwantyl to parametr służący do syntetycznego opisu populacji lub rozkładu prawdopodo-
bieństwa (zmiennej losowej). 

W praktyce przyjmuje się, że wartość impedancji ciała człowieka w normalnych warunkach śro-
dowiskowych (suchy naskórek) dla napięcia przemiennego o wartości 230 V i częstotliwości 50 Hz 
jest równa 1000 Ω.  

Jeżeli wartość tej impedancji składa się tylko z impedancji kończyn, każdej równej 500 Ω, można 
obliczyć orientacyjne wartości impedancji dla różnych dróg rażenia. Są one w przybliżeniu równe: 
1000 Ω dla dróg rażenia ręka - ręka i ręka - noga; 750 Ω dla ręka - obie nogi; 500 Ω obie ręce - obie 
nogi oraz 250 Ω obie ręce - plecy lub pierś. 

Statyczne wartości wypadkowej impedancji ciała człowieka  w zależności od napięcia raże-
niowego , dla drogi przepływu ręka - ręka, dla stanu suchego naskórka i przy dużej powierzchni 
styczności elektrod z ciałem człowieka, tj. ok. 50 - 100 cm , przedstawia rysunek 232. 

807. Czym jest łuk elektryczny i jakie mogą być jego następstwa? 
Łuk elektryczny albo wyładowanie łukowe definiuje się jako wyładowanie elektryczne w gazie 

(np, w powietrzu), o bardzo dużej wartości gęstości prądu (od 10 A/m  do 100 kA/ m ). 
Występuje podczas zwarć w urządzeniach elektrycznych bądź wskutek braku ostrożności lub 

błędów człowieka, np. podczas przerywania obwodów elektrycznych. 
Łuk elektryczny powoduje jonizację gazu i termoemisję elektronów. Wskutek tego występuje 

strumień plazmy o bardzo dużej temperaturze (10000 - 20000 K), powstaje ciśnieniowa fala ude-
rzeniowa, wywołana gwałtownym nagrzaniem się powietrza wzdłuż łuku, której siła uderzeniowa 
może osiągać wartość kilkudziesięciu kiloniutonów. Podczas łuku elektrycznego wytwarzane jest 
promieniowanie podczerwone (o długości fali 780 - 4000 nm) i nadfioletowe (200 - 380 nm). 

Na skutek działania łuku elektrycznego może wystąpić: 
- działanie fali uderzeniowej, 
- oddziaływanie termiczne i termiczno-mechaniczne, 
- promieniowanie nadfioletowe i podczerwone oraz 
- tzw. rażenie skojarzone. 

808. Jakie urazy może powodować łuk elektryczny? 
Łuk elektryczny może powodować następujące urazy: 

1) uszkodzenia ciała odłamkami zniszczonych urządzeń elektrycznych lub wskutek upadku; 
2) oparzenia ciała, których rozległość i głębokość są zależne od gęstości energii cieplnej łuku:  

- I stopnia - przy gęstości energii 10 J/cm ,  
- II stopnia - 20 J/cm ,  
- III stopnia - 40 J/cm ; 

3) uszkodzenia siatkówki oka, z powodu wzrostu temperatury płynu soczewkowego;  
4) metalizację nieosłoniętych części ciała oraz uszkodzenia rogówki oka, wywołane roztopio-

nymi, gorącymi cząstkami metali i materiałów izolacyjnych, unoszonymi gorącym strumie-
niem gazów; 

5) uszkodzenia rogówki oka na skutek promieniowania nadfioletowego; 
6) ogrzanie płynu soczewkowego oka na skutek promieniowania podczerwonego; 
7) rozległe oparzenia, a nawet spalenia kończyn i innych części ciała ludzkiego, często kończą-

ce się śmiercią na skutek rażenia skojarzonego (prąd łuku elektrycznego przepływa przez 
ciało człowieka). 

Rażenie skojarzone powstaje w sytuacji, gdy człowiek zbliży się do urządzenia elektroenerge-
tycznego na odległość, przy której możliwe jest przebicie warstwy izolacyjnej powietrza.  

Wtedy następuje wyładowanie iskrowe, które inicjuje wystąpienie łuku elektrycznego pomiędzy 
tym urządzeniem i najbliższą od urządzenia częścią ciała ludzkiego. 
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7 .3 .  O chro n a o d wp ł ywó w z ewn ę t rz n ych 

809. Jak należy dobrać i zainstalowaać urządzenia elektryczne odpowiednio do wpływów ze-
wnętrznych, którym to urządzenie może być poddane?  

Zgodnie z normą PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne: 

1) Urządzenia elektryczne należy dobrać i zainstalować zgodnie z wymaganiami podanymi 
w normie, dotyczącymi w szczególności stopni ochrony zapewnianej przez obudowy (IP) 
oraz zgodności z wynikami prób, odpowiednio do wpływów zewnętrznych, którym to 
urządzenie może być poddane. Jeżeli różne wpływy zewnętrzne występują równocze-
śnie, to mogą powstać niezależne ich wspólne efekty i stopień ochrony powinien być od-
powiednio dostosowany. 

2) W przypadku, gdy urządzenie elektryczne nie ma odpowiednich właściwości lokalizacyj-
nych, najczęściej ze względu na budowę, to może być ono zastosowane pod warunkiem, 
że będzie zapewnione właściwe dodatkowe zabezpieczenie, które nie powinno wpływać 
szkodliwie na działanie chronionego w ten sposób urządzenia; 

3) Dobór urządzenia elektrycznego stosownie do wpływów zewnętrznych powinien rów-
nież uwzględniać nie tylko jego właściwe funkcjonowanie, lecz również zapewnić nieza-
wodne środki ochrony zapewniające bezpieczeństwo. Środki ochrony, wynikające z kon-
strukcji urządzenia, obowiązują w określonych warunkach wpływów zewnętrznych tyl-
ko wtedy, kiedy wymagane dla urządzenia odpowiednie próby wykonano w takich sa-
mych warunkach wpływów zewnętrznych. 

810. Jakie warunki środowiskowe przyjmuje się do rozpatrywania zjawiska porażenia prądem elek-
trycznym? 

Do rozpatrywania zjawiska porażenia prądem elektrycznym przyjmuje się dwie podstawowe 
klasy warunków środowiskowych. 

1) W1 warunki normalne, w których wartość rezystancji ciała człowieka mierzonej w stosunku 
do ziemi jest nie mniejsza niż 1000 Ω. Do środowisk normalnych zalicza się: lokale miesz-
kalne, biurowe, sale widowiskowe, szpitalne, szkolne itp. 

2) W2 warunki szczególne, w których wartość rezystancji ciała człowieka mierzona w stosun-
ku do ziemi jest mniejsza niż 1000 Ω. Do środowisk szczególnych zalicza się: tereny otwarte, 
łazienki i natryski, sauny, obory, chlewnie, pomieszczenia produkcyjne o wilgotności 
względnej większej niż 75 % oraz o temperaturze wyższej niż 35 C  lub mniejszej niż −5 C 
W takich warunkach środowiskowych pomieszczenia są zwykle wilgotne, wilgotna jest 
również skóra człowieka, a podłogi (podłoża) charakteryzują się małą rezystancją. 

         Dodatkowo przyjmuje się warunki środowiskowe specjalne, dla których dopuszczalne war 
        tości napięć rażeniowych dotykowych powinny być mniejsze niż dla klasy W2. 
        Do środowisk specjalnych zalicza się, np. baseny kąpielowe lub wnętrza metalowych zbior   
        ników. 

811. Jakie wartości napięć dotykowych dopuszczalnych długotrwale zostały wyznaczone dla róż-
nych warunków środowiskowych? 

Na podstawie określonych wartości impedancji i rezystancji ciała ludzkiego oraz wartości prądu 
rażeniowego wyznaczone zostały następujące wartości napięć dotykowych dopuszczalnych długo-
trwale w różnych warunkach środowiskowych: 

1) W warunkach środowiskowych normalnych W1 wartość napięcia dotykowego dopuszczal-
nego długotrwale  wynosi: 

- 50 V dla prądu przemiennego, 
- 120 V dla prądu stałego. 

2) W warunkach środowiskowych o zwiększonym zagrożeniu W2 wartość napięcia dotykowe-
go dopuszczalnego długotrwale  wynosi:  

- 25 V dla prądu przemiennego, 
- 60 V dla prądu stałego.  
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3) W warunkach środowiskowych specjalnych - zwiększone zagrożenie porażeniem prądem 
elektrycznym może nastąpić przy zetknięciu się ciała ludzkiego zanurzonego w wodzie z 
elementami znajdującymi się pod napięciem. Wartość napięcia dotykowego dopuszczalnego 
długotrwale  wynosi 12 V dla prądu przemiennego i 30 V dla prądu stałego. 

812. Jak zostały usystematyzowane i oznaczone poszczególne rodzaje wpływów zewnętrznych?  
Szczegółową charakterystykę wpływów zewnętrznych określa w Załączniku ZA.1 norma PN-IEC 

60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Część 5-51: Dobór i montaż wy-
posażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne. 

Poszczególne rodzaje warunków zewnętrznych zostały usystematyzowane i oznaczone za po-
mocą kodu literowo-cyfrowego (nie dotyczy oznaczania urządzeń). 

Wymienione poniżej duże litery (oznaczone tłustym drukiem), a następnie dwie duże litery 
oznaczają kody poszczególnych warunków zewnętrznych. np.: warunki środowiskowe, uprawnie-
nia osób i konstrukcje budynków.  

A – warunki środowiskowe; 
AB – wilgotność atmosferyczna; 
AC - wysokość nad poziomem morza; 
AD – obecność wody; 
AE – obecność obcych ciał stałych; 
AF – obecność korodujących lub zanieczyszczających substancji; 
AG – mechaniczne naprężenia: udar; 
AH – wibracje; 
AJ – inne mechaniczne naprężenia -w opracowaniu; 
AK – obecność flory i/lub pleśni; 
AL. – obecność fauny; 
AM – wpływy elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujące; 
AN – promieniowanie słoneczne; 
AP - wstrząsy sejsmiczne; 
AQ – poziom wyładowań atmosferycznych; 
AR – ruch powietrza; 
AS – wiatr;  

B – użytkowanie; 
BA – uprawnienia osób; 
BB – elektryczna rezystancja ludzkiego ciała (w rozważaniu); 
BC – zetknięcie osób z potencjałem ziemi; 
BD – warunki ewakuacji w przypadku zagrożenia; 
BE – właściwości przerabianych lub magazynowanych materiałów;  

C – konstrukcja budynku;  
CA – materiały konstrukcji; 
CB – projekt budynku.  

Każdy rodzaj wpływów zewnętrznych jest oznaczony za pomocą kodu składającego się z dwóch 
dużych liter i liczby. Na przykład: 

1) A - warunki środowiskowe, 
AC - warunki środowiska - wysokość nad poziomem morza, 
AC1 - środowisko - wysokość nad poziomem morza ≤ 2000 m. 
AC2 - środowisko - wysokość nad poziomem morza > 2000 m lub 

2) C - konstrukcja budynku; 
CA - materiały konstrukcji; 
CA1 - nie palne - wymagane charakterystyki doboru i montażu urządzeń: normalne; 
CA2 - palne - wymagane charakterystyki doboru i montażu urządzeń: - budynki głównie 

zbudowane z materiałów palnych,- budynki drewniane. 
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7 . 4  Śr o d k i  o c h ro n y  p r z ed  p o r a ż e n i em  e l e k t r y c z n ym  

813. Przy zastosowaniu jakich środków powinna być realizowana ochrona przed porażeniem elek-
trycznym? 

Ochrona przed porażeniem elektrycznym realizowana przez odpowiednie rozwiązania tech-
niczne w odniesieniu do całej instalacji, jej części lub tylko jednego urządzenia, może być zapew-
niona: 

1) W warunkach normalnych przez środki ochrony podstawowej, a w warunkach pojedyncze-
go uszkodzenia - przez środki ochrony przy uszkodzeniu. 

2) Przez wzmocniony środek ochrony, który zapewnia ochronę zarówno w normalnych wa-
runkach, jak i w warunkach pojedynczego uszkodzenia.  

W obwodach o napięciu znamionowym wyższym niż 50 V prądu przemiennego lub 120 V prądu 
stałego, a czasem także w obwodach o niższym napięciu, ochrona podstawowa i ochrona przy 
uszkodzeniu są realizowane przez dwa niezależne środki techniczne. W obwodach o napięciu nie-
przekraczającym 50 V a.c. lub 120 V d.c. zwykle stosuje się jeden środek techniczny, który jedno-
cześnie zapewnia ochronę podstawową i ochronę przy uszkodzeniu. Zastosowane środki ochrony 
powinny zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa i skuteczność ochrony. 
814. Jakie uwarunkowania należy uwzględnić przy doborze środków ochrony przed porażeniem 

elektrycznym, z uwzględnieniem wpływów zewnętrznych? 
Przy dobrze środków ochrony przed porażeniem elektrycznym z uwzględnieniem wpływów 

zewnętrznych, należy uwzględnić następujące uwarunkowania: 
1) W każdej części instalacji powinien być zastosowany jeden lub więcej środków ochrony, 

z uwzględnieniem wpływów zewnętrznych. 
2) W przypadku, gdy zastosowanie jednego ze środków ochrony nie gwarantuje wymaganego 

poziomu bezpieczeństwa i stopnia ochrony, to należy zastosować: 
- dwa lub więcej niezależnych środków ochrony lub 
- jeden środek ochrony wzmocnionej. 

Dwa niezależne środki ochrony powinny być zaprojektowane, zbudowane i poddane próbom 
tak, by nie wpływały na stan techniczny chronionego urządzenia, wzajemnie na siebie nie oddzia-
ływały oraz by nie mogło wystąpić równoczesne ich uszkodzenie. 

Środek ochrony wzmocnionej, jako równoważny dwóm niezależnym środkom ochrony, powi-
nien być zaprojektowany, zbudowany i poddany próbom tak, by nie uległ uszkodzeniu 
w trudniejszych warunkach pracy, niż przewidziane dla urządzenia chronionego. Właściwości 
środka ochrony wzmocnionej powinny być takie, aby efektywność ochrony była równoważna osią-
galnej za pomocą dwóch niezależnych środków ochrony.  

W przypadku stosowania jako środka ochrony wzmocnionej izolacji wzmocnionej, to powinna 
być ona zaprojektowana tak, aby była zdolna wytrzymać narażenia elektryczne, termiczne, mecha-
niczne, i środowiskowe z tą samą niezawodnością ochrony, jaką zapewnia izolacja podwójna, izola-
cja podstawowa i izolacja dodatkowa. Izolacja wzmocniona jest głównie stosowana w instalacjach i 
urządzeniach niskiego napięcia, lecz możliwe jest zastosowanie jej również w instalacjach wysokie-
go napięcia. 

815. Jakie czynniki mają wpływ na bezpieczeństwo człowieka posługującego się urządzeniami elek-
trycznymi lub wykonującego prace przy urządzeniach elektrycznych? 

Na bezpieczeństwo człowieka posługującego się urządzeniami elektrycznymi lub wykonującego 
prace przy urządzeniach elektrycznych, wpływ mają następujące czynniki: 

- stan techniczny instalacji i urządzeń elektrycznych, 
- sposób posługiwania się narzędziami pracy (organizacja pracy), 
- kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu prac w warunkach szczególnego zagrożenia, 
- warunki środowiskowe użytkowania instalacji i urządzeń elektrycznych. 

Każde urządzenie elektryczne stwarza specyficzne zagrożenia porażenia prądem elektrycznym 
osób, które go obsługują, kontrolują lub przebywają w jego pobliżu. Z tego względu, w miejscach 
pracy urządzeń, stosuje się środki techniczne i organizacyjne zapewniające ich bezpieczną eksploa-
tację. 
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816. Jakie wyróżnia się rodzaje ochrony przed porażeniem elektrycznym? 
Ochrona przed porażeniem elektrycznym realizowana na podstawie dokumentów 

międzynarodowych organizacji normalizacyjnych IEC i CENELEC jest oparta na strukturze trój-
stopniowej, w której wyróżnia się następujące rodzaje ochrony przed porażeniem elektrycznym: 

1) Ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezpośrednim) zapobiega przepływowi 
prądu rażeniowego w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej przez uniemoż-
liwienie dotknięcia części czynnych urządzeń elektrycznych, których napięcie robocze 
mogłoby wywołać zagrożenie porażeniowe; 

2) Ochrona przy uszkodzeniu (ochrona przy dotyku pośrednim) skutecznie chroni przed 
skutkami znalezienia się pod niebezpiecznym napięciem dotykowym; 

3) Ochrona uzupełniająca (ochronę podstawową i/lub ochronę przy uszkodzeniu) zapobiega 
porażeniom elektrycznym w razie braku skuteczności lub niesprawności środków ochro-
ny podstawowej i/lub ochrony przy uszkodzeniu, a także w warunkach zwiększonego za-
grożenia porażeniem elektrycznym. 

817. Jakie wyróżnia się środki ochrony podstawowej? 
W ochronie przed  porażeniem elektrycznym wyróżnia się następujące środki ochrony podsta-

wowej: 
- izolacja podstawowa części czynnych, 
- obudowy,  
- przeszkody (ogrodzenia),  
- uniedostępnianie (umieszczenie poza zasięgiem ręki). 

818. Jakie środki ochrony podstawowej są dostępne do powszechnego stosowania? 
      Do środków ochrony podstawowej przed umyślnym (niezamierzonym) dotknięciem części 
czynnych, dostępnych do powszechnego stosowania (przez osoby niewykwalifikowane - postron-
ne) należy: 

1) Izolacja podstawowa - przeznaczona do zapobiegania dotknięcia części czynnych. Polega 
ona na całkowitym i trwałym pokryciu części czynnych materiałem izolacyjnym stałym, 
który może być usunięty tylko przez zniszczenie. Izolacja podstawowa powinna być trwała i 
odporna na narażenia mechaniczne oraz wpływy elektryczne, termiczne, chemiczne, które 
mogą wystąpić podczas eksploatacji. Pokrycie farbą, pokostem i podobnymi produktami, 
zastosowane samodzielnie, nie są uznawane za izolację podstawową. Jeżeli izolacja podsta-
wowa jest wykonana podczas montażu instalacji, to jej jakość powinna być potwierdzona 
próbami analogicznymi do tych, którym poddaje się izolację urządzeń produkowanych fa-
brycznie; 

2) Obudowa - przeznaczona do zapobiegania dostępowi do części czynnych znajdujących się 
wewnątrz obudowy. Obudowa o stopniu ochrony, co najmniej IP2X lub IPXXB, powinna 
chronić przed umyślnym (niezamierzonym) dotknięciem palcem części czynnych lub ru-
chomych części mechanicznych. Górne poziome powierzchnie obudowy powinny mieć za-
pewniony stopień ochrony, co najmniej IP4X lub IPXXD. Obudowy powinny być trwale za-
mocowane, mieć dostateczna trwałość, a usunięcie ich powinno być możliwe jedynie przy 
użyciu klucza lub narzędzia. 

W przypadku, gdy ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych jest wyższa niż to wynika 
z pierwszej cyfry charakterystycznej kodu IP, to dodaje się oznaczenie literą dodatkową A, B, C lub 
D. Znaczenie liter dodatkowych określających ochronę przed dostępem do części niebezpiecznych 
jest następujące: 

A - wierzchem ręki - gdzie próbnikiem dostępu jest kula o średnicy ∅ 50 mm; 
B - palcem - gdzie próbnikiem dostępu jest przegubowy palec probierczy ∅ 12, o długości 80 mm; 
C - narzędziem - gdzie próbnikiem dostępu jest pręt probierczy ∅ 2,5, o długości 100 mm; 
D - drutem - gdzie próbnikiem dostępu jest drut probierczy ∅ 1, o długości 100 mm. 

Oznaczony literami A, B, C i D wyższy stopień ochrony można uzyskać, np. za pomocą przegród 
wewnętrznych, zwiększonych odstępów we wnętrzu lub odpowiedniego ukształtowania otworów. 
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819. Jakie środki ochrony podstawowej są dostępne do stosowania w ograniczonym zakresie? 
Środki ochrony podstawowej takie jak przeszkody lub uniedostępnianie (umieszczenie poza za-

sięgiem ręki), mogą być stosowane jedynie w instalacjach dostępnych dla osób wykwalifikowanych 
lub poinstruowanych lub pozostających pod ich nadzorem.  

W przypadku urządzeń w pomieszczeniu ruchu elektrycznego dopuszcza się w uzasadnionych 
przypadkach, by ochrona podstawowa chroniła tylko przed przypadkowym (niezamierzonym) 
dotknięciem części czynnych, a zamiast izolacji podstawowej albo obudowy można zastosować co 
najmniej jeden z następujących środków: 

1) Przeszkody (ogrodzenia) o stopniu ochrony mniejszym niż IP2X, powinny uniemożliwiać 
niezamierzone dotknięcie części czynnych lub zbliżenie ciała do części czynnych w trakcie 
normalnej obsługi urządzeń elektrycznych, natomiast nie chronią przed zamierzonym doty-
kiem spowodowanych rozmyślnym działaniem. Stosowane jako przeszkody  np. bariery, 
poręcze lub linki mogą być usuwane bez użycia klucza lub narzędzia, jednak muszą być za-
bezpieczone przed niezamierzonym usunięciem.  

2) Uniedostępnianie - to umieszczenie części czynnych poza zasięgiem ręki człowieka znajdu-
jącego się na stanowisku dostępnym, bez korzystania ze środków pomocniczych np. narzę-
dzi lub drabin. Ten środek ochrony podstawowej zapobiega przypadkowemu dotknięciu 
części czynnych. Jeżeli środki ochrony podstawowej: izolacja podstawowa, przegrody, obu-
dowy, przeszkody lub bariery nie mają zastosowania, to umieszczenie części czynnej poza 
zasięgiem ręki może być właściwe, aby zapobiegać: w przypadku instalacji i urządzeń ni-
skiego napięcia – niezamierzonemu jednoczesnemu dotknięciu części przewodzących, mię-
dzy którymi może wystąpić niebezpieczne napięcie: 

- w przypadku instalacji i urządzeń wysokiego napięcia, 
- niezamierzonemu wejściu do strefy niebezpiecznej. 

W przypadku instalacji niskiego napięcia części, które są od siebie oddalone więcej niż 2,5 m, 
uważa się, iż nie są one równocześnie dostępne.  

W kierunku pionowym zasięg ręki wynosi 2,5 m od powierzchni stanowiska S, przy czym nie 
uwzględnia się żadnych pośrednich przeszkód mających stopień ochrony mniejszy niż IP2X lub 
IPXXB. 

Strefy zasięgu ręki wyznaczone na stanowisku pracy przedstawia rysunek 233. 

 
Rys. 233. Strefa zasięgu ręki na stanowisku pracy 

a) widok stanowiska z boku, b) widok stanowiska z góry. 
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Jeżeli podczas wykonywania prac przy użyciu długich przewodzących przedmiotów trzymanych 
w ręku (narzędzie, drabina) odległość ta może być zmniejszona, to granice zasięgu ręki należy 
zwiększyć o długość tych przedmiotów. 

820. Kiedy wymagana jest ochrona przy uszkodzeniu i co jest głównym celem jej stosowania? 
Ochrona przy uszkodzeniu jest wymagana, niezależnie od ochrony podstawowej, do wszystkich 

urządzeń elektrycznych w przypadku pojedynczego uszkodzenia, np. w wyniku uszkodzenia izolacji 
podstawowej (zwarcie L-PE), z wyjątkiem ochrony wzmocnionej, która spełnia jednocześnie wy-
magania stawiane ochronie podstawowej i ochronie przy uszkodzeniu. 

Głównym celem stosowania ochrony przy uszkodzeniu jest niedopuszczenie do porażenia prą-
dem elektrycznym w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowej lub jej zniszczenia.  

Pojedyncze uszkodzenie może spowodować niesprawność jednego ze środków ochrony, z wyłą-
czeniem środka ochrony wzmocnionej bądź wprowadzające zagrożenie uszkodzenia jakiegokol-
wiek elementu. Mogą wystąpić również sytuacje, kiedy jedno uszkodzenie może wywołać nie-
sprawność więcej niż jednego elementu. 

Do ochrony przy uszkodzeniu, zgodnie z normą HD 60364-4-41, należy stosować, niezależnie od 
środków ochrony podstawowej, jeden lub więcej środków ochrony przy uszkodzeniu, biorąc pod 
uwagę narażenia od wpływów zewnętrznych. 

Dostępność osób do środków ochrony przy uszkodzeniu jest zróżnicowana. Oprócz środków 
dopuszczonych do powszechnego stosowania (przez osoby postronne) niektóre środki ochrony 
przy uszkodzeniu mogą być stosowane tylko w urządzeniach elektrycznych, do których mają do-
stęp osoby wykwalifikowane lub poinstruowane ewentualnie osoby pozostające pod nadzorem 
osób wykwalifikowanych. 

821. Jakie środki ochrony przy uszkodzeniu są dostępne do powszechnego stosowania? 
Następujące środki ochrony przy uszkodzeniu są dostępne do powszechnego stosowania: 

1) samoczynne wyłączenie zasilania, 
2) izolacja podwójna, izolacja wzmocniona, ochronna osłona izolacyjna,  
3) separacja elektryczna obwodu pojedynczego odbiornika, 
4) bardzo niskie napięcie ze źródła bezpiecznego.. 

Środki ochrony przy uszkodzeniu wymienione w pkt. 2,3 i 4 nie wymagają użycia przewodu 
ochronnego PE. 

822. Jakie środki ochrony przy uszkodzeniu dopuszcza się do stosowania w ograniczonym zakresie? 
Następujące środki ochrony przy uszkodzeniu dopuszcza się do stosowania w ograniczonym za-

kresie: 
1) nieprzewodzące pomieszczenie,  
2) nieuziemione połączenia wyrównawcze, 
3) separacja elektryczna obwodu zasilającego więcej niż jeden odbiornik. 

Wymienione środki ochrony przy uszkodzeniu mogą być stosowane tylko w urządzeniach i in-
stalacjach elektrycznych, do których dostęp mają osoby wykwalifikowane, poinstruowane lub po-
zostające pod ich nadzorem. 

823. Dla jakiego wyposażenia i elementów konstrukcyjnych mogą być pominięte wymagania doty-
czące ochrony przy uszkodzeniu?  

Według PN-HD 60364-4-41 wymagania dotyczące ochrony przy uszkodzeniu mogą być pominię-
te dla następującego wyposażenia i elementów konstrukcyjnych: 

a) metalowe wsporniki izolatorów linii napowietrznych, które są przytwierdzone do budynku 
i umieszczone poza zasięgiem ręki, 

b) slupy betonowe zbrojone linii napowietrznych, w których stalowe zbrojenie jest niedostęp-
ne, 

c) części przewodzące dostępne o małych wymiarach (do około 50 mm x 50 mm,) albo tak 
umieszczone, że człowiek nie może ich uchwycić, ani zetknąć się z nimi większą powierzch-
nią ciała, a przyłączenie przewodu ochronnego byłoby trudne lub nie gwarantujące dobrego 
połączenia (dotyczy zasuwek, śrub, nitów, uchwytów przewodów itp.), 
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d) metalowe rury, obudowy lub inne metalowe osłony ochraniające urządzenia z izolacją po-
dwójną lub wzmocnioną. 

824. Kiedy jest wymagany środek ochrony przy uszkodzeniu przez samoczynne wyłączenie zasila-
nia i jakie właściwości powinny go charakteryzować?  

Środek ochrony przy uszkodzeniu przez samoczynne wyłączenie zasilania jest wymagany 
w przypadku, gdy ze względu na wartość i czas utrzymywania się napięcia dotykowego w wyniku 
uszkodzenia izolacji podstawowej, mogą wystąpić niebezpieczne dla ludzi skutki patofizjologiczne. 

Środek ten jest najczęściej stosowanym środkiem ochrony przed porażeniem elektrycznym, 
w którym: 

a) ochrona podstawowa jest zapewniona przez podstawową izolację części czynnych, przegro-
dy lub obudowy urządzeń elektrycznych, 

b) ochrona przy uszkodzeniu jest zapewniona przez samoczynne wyłączenie zasilania lub po-
łączenia wyrównawcze miejscowe. 

Samoczynne wyłączenie zasilania może być realizowane przez, dobrane do potrzeb: 
- zabezpieczenia przetężeniowe (bezpieczniki, wyłączniki nadprądowe) i/lub 
- zabezpieczenia różnicowoprądowe (RCD). 

Środek ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania powinien wyłączać jeden lub więcej 
przewodów zasilających urządzenie lub instalacje, w przypadku uszkodzenia izolacji podstawo-
wej, w czasie podanym w tablicy 36. 

Środek ten może być zastosowany w każdej odpowiedniej części urządzenia lub instalacji, do-
brany z uwzględnieniem jego charakterystyki  czasowo-prądowej. 

Skuteczność środka ochrony przy uszkodzeniu przez samoczynne wyłączenie zasilania zależy 
od warunków zasilania (impedancji pętli zwarciowej), a także od prawidłowości połączeń prze-
wodów ochronnych; jest z tego względu dość zawodnym środkiem ochrony. 

Samoczynne wyłączenie jest najczęściej stosowanym środkiem ochrony przy uszkodzeniu 
w układach TN, TT i IT. Jednak dla każdego z tych układów obwód prądu zwarciowego jest inny, 
dlatego też stawiane są inne wymagania dotyczące czasu samoczynnego wyłączenia zasilania i 
uziemienia przewodów ochronnych. 

Środek ochrony przy uszkodzeniu charakteryzują następujące właściwości: 
- samoczynne wyłączenie zasilania jest środkiem ochrony wymagającym ułożenia przewodu 

ochronnego PE (PEN) w każdym obwodzie, 
- wszelkie części jednocześnie dostępne powinny być przyłączone do tego samego uziemienia, 
- środek ochrony - przez samoczynne wyłączenie zasilania - umożliwia także stosowanie urzą-

dzeń klasy ochronności II, 
- do monitorowania prądów różnicowych w urządzeniach elektrycznych mogą być stosowane 

urządzenia monitorujące różnicowoprądowe (RCM), które nie są urządzeniami ochronnymi. 
825. Jakie największe dopuszczalne czasy samoczynnego wyłączenia zasilania, w przypadku poje-

dynczego uszkodzenia, zostały określone dla układów sieci TN i TT? 
Samoczynne wyłączenie zasilania jest najczęściej stosowanym środkiem ochrony przy uszko-

dzeniu; wymagane dla ochrony przed porażeniem elektrycznym, a także do zabezpieczenia instala-
cji i urządzeń przed stanami zakłóceń ich pracy lub zniszczeniem. 

Ochronę przy uszkodzeniu przez samoczynne wyłączenie zasilania należy uznać za skuteczną 
wtedy, gdy w wyniku zwarcia o pomijalnej impedancji pomiędzy przewodem liniowym (L) 
a częścią przewodzącą dostępną lub przewodem ochronnym PE (PEN) w obwodzie:  

a) urządzenie ochronne samoczynnie wyłączy zasilanie instalacji w wymaganym czasie i  
b) nie zostały przekroczone wartości napięcia dotykowego dopuszczalnie długotrwałego . 
Maksymalne czasy wyłączania, według normy PN-HD 60364-4-41, podane w tablicy 35, powin-

ny być stosowane do obwodów końcowych o prądzie nieprzekraczającym 32 A. 
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Tablica 35. Maksymalne dopuszczalne czasy wyłączenia zasilania 

 
     
 

      Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41:2017-09 czasy wyłączania podane w tablicy 35 obowiązują 
w obwodach: 

- gniazd wtyczkowych o prądzie znamionowym nie większym niż 63 A, 
- odbiorników zainstalowanych na stałe o prądzie znamionowym nie większym niż 32 A. 

W obwodach odbiorczych oraz obwodach rozdzielczych można przyjmować czas wyłączenia nie 
większy niż: 

- 5 s - w układzie TN,  
- 1 s - w układzie TT. 
 

 Krótsze czasy wyłączenia zasilania niż podane w tablicy 35 mogą być wymagane w instalacjach 
elektrycznych w przypadkach zwiększonego zagrożenia. 

Do tych instalacji należy w szczególności zaliczyć: 
– instalacje zasilania terenu budowy, 
– instalacje zasilające pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic,  
– instalacje zasilania pól namiotowych i kempingów, 
– instalacje pomieszczeń zawierających ogrzewacze i sauny, 
– instalacje zasilające pomieszczenia medyczne, 
– instalacje oświetlenia o bardzo niskim napięciu, 
– tymczasowe instalacje urządzeń rozrywkowych, 
– fotowoltaiczne układy zasilające 

826. W jakich przypadkach samoczynne wyłączenie zasilania nie jest wymagane w czasach określo-
nych dla układów TN i TT?  

Dla układów o napięciu nominalnym wyższym niż 50 V a.c. lub 120 V d.c. samoczynne wyłączenie 
zasilania w czasach podanych dla układów TN i TT określonych w tablicy 36 nie jest wymagane, jeżeli 
- w przypadku zwarcia z przewodem ochronnym lub ziemią - napięcie zasilające zostanie obniżone w 
czasie nie dłuższym niż 5 s do wartości nieprzekraczającej 50 V a.c. lub 120 V d.c.  

W takich przypadkach należy sprawdzić, czy wyłączenie zasilania nie jest wymagane z innych 
przyczyn niż ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

W przypadku, gdy samoczynne wyłączenie nie może być uzyskane w czasie wymaganym odpo-
wiednio w tablicy 35. oraz ustalonych dłuższych czasów wyłączenia zasilania w obwodach roz-
dzielczych układów TN i TT, to należy zastosować połączenia wyrównawcze miejscowe. 

827. Jaki  jest  cel  stosowania  głównych  połączeń wyrównawczych  w  ochronie  przy  uszkodzeniu  
przez samoczynne wyłączenie? 

Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41 niezbędnym uzupełnieniem ochrony przy uszkodzeniu 
przez samoczynne wyłączenie zasilania są główne połączenia wyrównawcze, wykonane w każdym 
budynku z użyciem głównej szyny wyrównawczej usytuowanej w miejscu wprowadzenia do bu-
dynku innych instalacji zawierających części przewodzące. 

Głównymi połączeniami wyrównawczymi powinny być objęte również wszystkie przewody 
ochronne instalacji elektrycznej, ekrany przewodów i kabli instalacji elektrycznych i telekomunika-
cyjnych, metalowe rury instalacji wewnętrznych budynku, części przewodzące obce oraz metalowe 
przewody wodne, gazowe, centralnego ogrzewania i klimatyzacji. 
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828. Jakie inne środki przy uszkodzeniu mogą być stosowane w instalacjach, w których zastosowano 
środek ochrony – samoczynne wyłączenie zasilania? 

W instalacjach elektrycznych, w których zastosowano środek ochrony - samoczynne wyłączenie 
zasilania - mogą być stosowane inne środki ochrony przy uszkodzeniu, np.: 

- izolacja podwójna lub izolacja wzmocniona, 
- separacja ochronna obwodu pojedynczego odbiornika, 
- bardzo niskie napięcie ELV - obwody SELV i PELV. 

829. Na czym polega ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN? 
Ochrona przy uszkodzeniu przez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN polega na 

połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym punktem neutralnym układu za pomo-
cą przewodu ochronnego (PE) lub ochronno-neutralnego (PEN). 

W przypadku zwarcia L-PE (np. w skutek uszkodzenia izolacji podstawowej) tworzą one meta-
liczną pętlę zwarcia oznaczoną linią przerywaną na rysunku 234. 

Punkt neutralny lub punkt środkowy układu zasilania powinien być uziemiony. W przypadku, 
gdy punkt neutralny lub punkt środkowy jest niedostępny lub nieosiągalny, powinien być uziemio-
ny przewód liniowy. 

Jeżeli są dostępne inne skuteczne uziemienia, to zaleca się uziemiać przewody ochronne wszę-
dzie tam, gdzie jest to możliwe. Dodatkowe uziemienia przewodu ochronnego rozmieszczone moż-
liwe równomiernie mogą być niezbędne, aby w razie uszkodzenia potencjał w przewodzie ochron-
nym był możliwie zbliżony do potencjału ziemi. 

Zaleca się uziemianie przewodów ochronnych (PE i PEN) w miejscu wprowadzenia ich do bu-
dynku lub posesji, z uwzględnieniem możliwości przepływu przez uziom części prądu przewodu 
neutralnego. W przewodzie PEN nie należy umieszczać żadnych urządzeń do wyłączania izolacyj-
nego ani do łączenia. 

 
Rys. 234. Pętla zwarcia L-PE w układzie TN 

830. Jaki warunek powinien być spełniony, aby potwierdzić skuteczność ochrony przy uszkodzeniu 
przez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN? 

Dla potwierdzenia skuteczności ochrony przy uszkodzeniu przez samoczynne wyłączenie zasi-
lania w układzie TN należy ustalić:  

- z charakterystyki czasowo-prądowej wartość prądu wyłączającego ( ) dla dedykowanego 
urządzenia ochronnego (np. wkładki topikowej, wyłącznika nadprądowego o prądzie zna-
mionowym ) oraz  

- wartość impedancji (  ) pętli zwarciowej (L – PE).  
W obwodzie układu TN o napięciu względem ziemi ( ) i impedancji pętli zwarciowej ( ) powi-
nien być spełniony warunek: 
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≤  

gdzie:  
 - impedancja pętli zwarciowej obejmującej źródło zasilania, przewód czynny aż do punk-
tu zwarcia i przewód ochronny między punktem zwarcia a źródłem, w Ω; 

 - prąd wyłączający urządzenie ochronne w wymaganym czasie, w A; 
 - wartość skuteczna napięcia przewodu liniowego względem ziemi, w V. 

831. Jaki warunek powinien być spełniony w układzie TN w przypadku zwarcia przewodu liniowego 
z ziemią, z pominięciem przewodu ochronnego? 

W szczególnych przypadkach w układzie TN może nastąpić zwarcie przewodu liniowego z zie-
mią, np. w liniach napowietrznych, z pominięciem przewodu ochronnego. Wtedy cały prąd zwar-
ciowy płynie przez rozległy układ uziomowy o małej rezystancji uziemienia. Aby pojawiające się 
między przewodem ochronnym i przyłączonymi do niego częściami przewodzącymi dostępnymi 
napięcie względem ziemi odniesienia nie przekraczało dopuszczalnej wartości 50 V, powinien być 
spełniony warunek: 

+ ≤ 50 V 

gdzie: 
- rezystancja uziemienia wszystkich uziomów połączonych równolegle, w Ω; 
 - minimalna rezystancją styku z ziemią, części przewodzących obcych niepołączonych 
z przewodem ochronnym, przez które może nastąpić zwarcie między przewodem linio-
wym a ziemią, w Ω, 
- nominalne napięcie a.c. mierzone w wartościach skutecznych względem ziemi, w V. 

Wartość minimalnej rezystancji styku z ziemią można obliczyć ze wzoru: 

=
− 50 V
50 V  

Z zależności tej wynika, że wszelkie części przewodzące w obrębie sieci rozdzielczej oraz insta-
lacji odbiorczych układu TN, o rezystancji mniejszej niż minimalna rezystancja styku z ziemią  
powinny być połączone z przewodem ochronnym (PE lub PEN). Warunek ten jest spełniony rów-
nież w instalacjach zasilających budynki, dzięki zastosowaniu połączeń wyrównawczych głównych. 

832. Jaki powinien być prąd wyłączający urządzenia RCD o różnych charakterystykach wyzwalania, 
w zależności od wymaganego czasu samoczynnego wyłączenia zasilania? 

Jeżeli urządzeniem dokonującym samoczynnego wyłączenia zasilania jest wyłącznik różnicowo-
prądowy, współpracujący z urządzeniem nadprądowym dobranym do chronionego obwodu, to 
wymagany w normie PN-HD 60364-4-41 największy dopuszczalny czas samoczynnego wyłączenia 
zasilania podany w tablicy 36 odnosi się do spodziewanego prądu różnicowego znacząco większego 
niż znamionowy prąd różnicowy zadziałania RCD, zwykle (1 - 5) ∆ . 

Wartość prądu wyłączającego RCD można odczytać z zestawienia pasmowych charakterystyk 
wyzwalania = f( ∆) dwóch wyłączników różnicowoprądowych: AC bezzwłocznego ∆  = 30 mA i 
selektywnego ∆  = 300 mA, przedstawionych na rysunku 235. 
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Rys. 235. Charakterystyki pasmowe wyzwalania dwóch wyłączników różnicowoprądowych AC:  

bezzwłocznego ∆  = 30 mA i selektywnego  ∆  = 300 mA 

833. Na czym polega ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TT? 
Ochrona przy uszkodzeniu przez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TT polega na 

przyłączeniu części przewodzących dostępnych, chronionych przez to samo urządzenie zabezpie-
czające, do wspólnego uziemienia ochronnego ( ). 

W przypadku, gdy występuje kilka urządzeń zabezpieczających połączonych szeregowo, wyma-
gania te dotyczą oddzielnie wszystkich części przewodzących dostępnych chronionych przez każde 
z urządzeń zabezpieczających. Punkt neutralny źródła zasilania w układzie TT jest bezpośrednio 
uziemiony. Jeżeli punkt neutralny lub punkt środkowy układu zasilania jest niedostępny lub nieo-
siągalny, powinien być uziemiony przewód liniowy. 

W razie uszkodzenia izolacji podstawowej w zasilanym urządzeniu, pętla zwarcia doziemnego 
zamyka się przez uziemienie ochronne ( ), uziemienie robocze układu ( ) i przewód liniowy do 
miejsca uszkodzenia (Rys.236). 

 

 
Rys. 236. Pętla zwarcia doziemnego w układzie TT 
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Impedancja pętli ( ) jest stosunkowo duża, ma charakter rezystancyjny i w pewnych warun-
kach, zależnych od wartości rezystancji uziemienia uziomu ochronnego ( ), może nie spełnić wa-
runku samoczynnego wyłączenia zasilania. 

834. Jakie urządzenia zabezpieczające powinny być stosowane w ochronie przy uszkodzeniu przez 
samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TT? 

Zgodnie  z  PN-HD  60364-4-41  w  instalacjach  elektrycznych  wykonanych  w  układzie  TT  do  
ochrony przy uszkodzeniu powinny być stosowane wyłączniki różnicowoprądowe, poprzedzone 
selektywnym wyłącznikiem różnicowoprądowym, jako rezerwowego urządzenia wyłączającego.  

Do ochrony przy uszkodzeniu w układzie TT może być użyte zabezpieczenie nadprądowe pod 
warunkiem, że będzie stale i realnie zapewniona odpowiednio mała wartość impedancji pętli zwar-
ciowej ( ). 

Zastosowane urządzenie nadprądowe musi zapewnić samoczynne wyłączenie zasilania w czasie 
określonym w tablicy 36. Jednak zalecenia dotyczące czasów samoczynnego wyłączenia zasilania 
w praktyce wymagają stosowania w każdym przypadku wyłączników różnicowoprądowych.  

835. Jakie warunki powinny być spełnione przy doborze urządzenia różnicowoprądowego do 
ochrony przy uszkodzeniu w układzie TT? 

Jeżeli do ochrony przy uszkodzeniu w układzie TT stosowane jest urządzenie różnicowoprądo-
we o znamionowym prądzie zadziałania ( ∆ ), to należy sprawdzić wartość napięcia dotykowego 
względem ziemi odniesienia. Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41 powinny być spełnione warunki 
dotyczące: 

a) czasu wyłączenia określonego w tablicy 36 oraz  
b) wartości rezystancji uziemienia ochronnego, obliczonego ze wzoru:  

≤  

gdzie: 
 - jest rezystancją uziemienia ochronnego części przewodzących dostępnych, w Ω; 

 - jest prądem powodującym samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego 
w określonym czasie, w A (w przypadku RCD - ∆ ).  

836. Jakie warunki powinny być spełnione przy doborze urządzenia nadprądowego do ochrony przy 
uszkodzeniu w układzie TT? 

Jeżeli do ochrony przy uszkodzeniu w układzie TT stosowane jest urządzenie nadprądowe (po 
zapewnieniu stałej i odpowiednio małej impedancji pętli zwarciowej),  to powinny być spełnione 
następujące warunki: 

- czas wyłączenia nie może przekraczać odpowiednio 1 s lub czasu podanego w tablicy 36, 
- skuteczność działania ochrony przeciwporażeniowej będzie zachowana, jeżeli: 

≤  

gdzie: 
 – impedancja pętli zwarciowej, w Ω; 
– prąd powodujący samoczynne wyłączenie zasilania w wymaganym czasie, w A; 
- napięcie przewodu liniowego względem ziemi, w V. 

Przy zwarciu części czynnej z częścią przewodzącą dostępną powinno nastąpić samoczynne wy-
łączenie zasilania urządzenia w wymaganym czasie lub obniżenie napięcia dotykowego na czę-
ściach przewodzących do wartości bardzo niskiego napięcia ( .). 

837. Na czym polega ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie IT? 
W układzie IT wszystkie części czynne powinny być odizolowane od ziemi (Rys. 237). 
W celu ograniczenia przepięć lub tłumienia oscylacji napięcia może być niezbędne uziemienie 

układu IT przez odpowiednio dużą impedancję  i uziom pomocniczy  (Rys. 238). 
Jeżeli w układzie nie ma punktu neutralnego lub punktu środkowego, może być połączony 

z ziemią przez dużą impedancję przewód liniowy. Wszystkie części przewodzące dostępne w ukła-
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dzie IT powinny być połączone z uziemieniem ochronnym  indywidualnie, grupowo lub zbioro-
wo. 
      Obwód prądu pierwszego zwarcia doziemnego ( ) zamyka się przez upływności, a w układzie 
a.c. (Rys. 237) również przez upływności nieuszkodzonych faz względem ziemi i przewód ochronny 
łączący części przewodzące dostępne w obrębie całej galwanicznie połączonej sieci. 

 
Rys. 237. Obwód pierwszego zwarcia doziemnego w układzie IT 

 
W razie uszkodzenia izolacji podstawowej prąd pierwszego zwarcia doziemnego ( ) z częścią 

przewodzącą dostępną lub z ziemią ma charakter prądu pojemnościowego i jego ograniczona war-
tość nie wystarcza do spełnienia warunku samoczynnego wyłączenia zasilania, ale za to z reguły 
występuje skuteczne obniżenie napięcia dotykowego ( ) do bezpiecznego w danych warunkach 
wpływów zewnętrznych. 
      Zaleca się, aby pierwsze zwarcie doziemne w układzie IT było wyeliminowane w możliwie 
krótkim czasie. 

838. Jaki warunek powinien być spełniony w przypadku pierwszego zwarcia doziemnego  
w układzie IT? 

Po wystąpieniu pierwszego zwarcia doziemnego (Rys. 237) części przewodzące dostępne przy-
łączone do uziemienia ochronnego ( ),  mają względem ziemi odniesienia napięcie, które nie po-
winno przekraczać wartości największego dopuszczalnego długotrwale napięcia dotykowego (  ). 
Powinien być spełniony warunek 

≤  

gdzie: 
 - rezystancja uziemienia ochronnego części przewodzących dostępnych, w Ω; 
  - największe dopuszczalne długotrwale napięcie dotykowe, w V;  

 - prąd pierwszego zwarcia doziemnego, w A. 

839. Jakie urządzenia ochronne i do monitorowania mogą być stosowane w układzie IT? 
W układzie IT mogą być stosowane następujące urządzenia ochronne i do monitorowania: 

- urządzenia ochronne nadprądowe; 
- urządzenia ochronne różnicowoprądowe (RCD); 
- urządzenia ciągłej kontroli stanu izolacji (IMD); 
- urządzenie monitorujące różnicowoprądowe (RMC); 
- systemy lokalizacji uszkodzenia izolacji. 

W przypadku, gdy układ IT przeznaczony jest do zasilania obwodów elektrycznych, należy za-
stosować urządzenie ciągłej kontroli stanu izolacji w celu ujawnienia pierwszego zwarcia części 
czynnej z częścią przewodzącą dostępną lub ziemią. Wskazanie pojawienia się pierwszego zwarcia 
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może być zapewnione przez RCM lub system lokalizacji uszkodzeń izolacji. Urządzenie to powinno 
uruchomić sygnalizację akustyczną i/lub wizualną, utrzymywaną przez cały czas trwania zwarcia. 

Jeżeli nie stosuje się urządzenia wyłączającego zasilanie po pierwszym uszkodzeniu izolacji, to 
można wykorzystać RCM albo lokalizator uszkodzeń izolacji do sygnalizacji pierwszego zwarcia 
części czynnej z częścią przewodzącą dostępną albo z ziemią. 

Tam, gdzie w układzie IT stosowane są urządzenia ochronne różnicowoprądowe, w przypadku 
pierwszego zwarcia doziemnego, nie można wykluczyć błędnego zadziałania RCD z powodu po-
jemnościowych prądów upływu. 

Impedancja pętli zwarciowej w układzie IT przy zwarciu jednej fazy z ziemią nie stwarza zagro-
żenia porażeniem elektrycznym. W przypadku powstania kolejnego zwarcia w tej instalacji powsta-
je drugie zwarcie doziemne, które stwarza zagrożenie porażeniowe. 

840. Kiedy w układzie IT powstaje zwarcie dwumiejscowe? 
Praca układu IT z niewyłączonym pojedynczym uszkodzeniem izolacji podstawowej urządzenia 

zwiększa prawdopodobieństwo uszkodzenia izolacji podstawowej w innym urządzeniu. Powstaje 
wtedy drugie zwarcie doziemne w innym przewodzie czynnym, które wywołuje zwarcie dwumiej-
scowe. W obwodzie zaznaczonym na rysunku 238 kreskowaną linią płynie wówczas duży prąd 
zwarciowy, niebezpieczny ze względu na cieplne oddziaływanie na instalację oraz dla ludzi i zwie-
rząt hodowlanych. 

Aby uniknąć ryzyka szkodliwych skutków patofizjologicznych u osoby dotykającej jednocześnie 
dostępne części przewodzące w przypadki wystąpienia dwu uszkodzeń jednocześnie, powinno być 
zapewnione odpowiednie zabezpieczenie. 

W takich przypadkach należy zapewnić ochronę przy uszkodzeniu przez samoczynne wyłącze-
nie zasilania przez urządzenie ochronne (zabezpieczające) o prądzie wyłączającym ( ) w wyma-
ganym czasie.  

 
Rys. 238. Obwód dwumiejscowego zwarcia w układzie IT 

 

841. Od czego zależą warunki samoczynnego wyłączenia zasilania w przypadku dwumiejscowego 
zwarcia w układzie IT? 

Warunki samoczynnego wyłączenia zasilania w przypadku dwumiejscowego zwarcia zależą od 
sposobu uziemienia części przewodzących dostępnych i obecności przewodu neutralnego. 

1) Jeżeli części przewodzące dostępne są uziemione zbiorowo, to pętla zwarcia jest w całości 
złożona z przewodów, podobnie jak w układzie TN przy pierwszym uszkodzeniu. 
Podczas dwumiejscowego zwarcia w układzie IT, dla potwierdzenia skuteczności ochrony 
przez samoczynne wyłączenie zasilania: 
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a) w obwodzie układu a.c bez przewodu neutralnego, bądź układu d.c. bez przewodu 
środkowego, powinien być spełniony następujący warunek: 

≤
√3 ∙

2 ∙  

                 b) w obwodzie układu a.c. z przewodem neutralnym bądź układu d.c. z przewodem środ- 
                       kowym powinien być spełniony następujący warunek: 

≤ 2 ∙  

                       gdzie: 
 - prąd powodujący zadziałanie urządzenia zabezpieczającego w określonym czasie, 

w A; 
- napięcie nominalne sieci względem ziemi (w układzie IT napięcie między fazą 
i punktem neutralnym, w V; 

- impedancja pętli zwarciowej od źródła zasilania do odbiornika obejmująca przewód 
liniowy (fazowy) i przewód ochronny, w Ω;  

- impedancja pętli zwarciowej od źródła zasilania do odbiornika obejmująca przewód 
liniowy, przewód neutralny i przewód ochronny, w Ω.  

Współczynnik 2 w obu wzorach uwzględnia przypadek jednoczesnego wystąpienia 
dwóch zwarć, przy czym zwarcia te mogą wystąpić w różnych obwodach. 

2) Jeżeli części przewodzące dostępne są uziemione indywidualnie, to pętla zwarcia zamyka się 
przez ziemię, podobnie jak w układzie TT przy pierwszym uszkodzeniu. 
Powinien być spełniony następujący warunek skuteczności ochrony przeciwporażeniowej: 

≤  

gdzie: 
 - jest rezystancją uziemienia ochronnego części przewodzących dostępnych; w Ω; 

 - jest prądem powodującym samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego 
w wymaganym czasie, w A; 
 - napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale, w V. 

 
Jeżeli jako urządzenie dokonujące samoczynnego wyłączenia zasilania stosowane jest urzą-
dzenie różnicowoprądowe (RCD), współpracujące z dobranym do chronionego obwodu 
urządzeniem nadprądowym, to wymagany w normie PN-HD 60364-4-41 największy do-
puszczalny czas samoczynnego wyłączenia zasilania podany w tablicy 36 odnosi się do spo-
dziewanego prądu różnicowego znacząco większego niż znamionowy prąd różnicowy za-
działania RCD, zwykle (1 - 5) ∆ . 

842. Jaką postać może mieć izolacja w zależności od układu izolacyjnego o określonych właściwo-
ściach elektrycznych i mechanicznych? 

W zależności od układu izolacyjnego o określonych właściwościach elektrycznych i mechanicz-
nych izolacja może mieć jedną z następujących postaci albo może być ich kombinacją: 

1) Izolacja - może być stała, ciekła lub gazowa (np. w powietrzu) lub stanowić ich kombinację; 
2) Izolacja podstawowa - jest układem izolacyjnym o własnościach elektrycznych i mechanicz-

nych, przeznaczona do izolowania części czynnych niebezpiecznych, która zapewnia ochro-
nę podstawową; 

3) Izolacja dodatkowa - izolacja niezależna, zastosowana jako uzupełnienie izolacji podstawo-
wej do zapewnienia ochrony w przypadku uszkodzenia; 

4) Izolacja podwójna  składa się z dwóch niezależnych układów izolacyjnych – izolacji podsta-
wowej oraz izolacji dodatkowej; 

5) Izolacja wzmocniona - izolacja niebezpiecznych części czynnych, polega na zastosowaniu 
pojedynczego układu izolacyjnego o własnościach elektrycznych i mechanicznych równo-
ważnych izolacji podwójnej. 
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843. Jaką postać może mieć izolacja ochronna jako środek ochrony przy uszkodzeniu i gdzie może 
być zastosowana? 

Izolacja ochronna może mieć postać izolacji podwójnej, izolacji wzmocnionej lub ochronnej 
osłony izolacyjnej, albo może być ich kombinacją. Może być zastosowana w budowie urządzeń elek-
trycznych albo podczas montażu instalacji elektrycznych i w zależności od przeznaczenia posiada 
odpowiednie oznakowanie. Dobry stan izolacji wpływa bezpośrednio na prawidłowe funkcjonowa-
nie urządzeń i instalacji elektrycznych i jest gwarancją skutecznej ochrony przed porażeniem elek-
trycznym. Według normy PN-HD 60364-4-41 Izolacja ochronna (podwójna lub wzmocniona izola-
cja) jest środkiem ochrony przy uszkodzeniu, w którym: 

- ochrona podstawowa jest zapewniona przez izolację podstawową, a ochrona przy uszkodze-
niu jest zapewniona przez izolację dodatkową lub 

- ochrona podstawowa i ochrona przy uszkodzeniu jest zapewniona przez izolację wzmocnioną 
między częściami czynnymi a częściami dostępnymi. 

Ten rodzaj ochrony ma na celu zapobieżenie pojawieniu się niebezpiecznego napięcia na czę-
ściach przewodzących dostępnych urządzeń elektrycznych w przypadku uszkodzenia izolacji pod-
stawowej. Istota tego środka ochrony polega na ograniczeniu do minimum możliwości porażenia 
poprzez zastosowanie izolacji podwójnej lub izolacji wzmocnionej albo równoważnej obudowy 
izolacyjnej. Jeżeli ten środek ochrony jest stosowany, jako wyłączny środek ochrony (tj. tam, gdzie 
obwód lub część instalacji będzie składać się wyłącznie z wyposażenia o podwójnej lub wzmocnio-
nej izolacji), to należy sprawdzić, czy rozpatrywany obwód lub część instalacji będzie pod skutecz-
ną ochroną w normalnej eksploatacji, aby nie zachodziły zmiany, które mogłyby osłabić skutecz-
ność środka ochronnego. Ten środek ochrony nie powinien być stosowany do obwodu zawierające-
go gniazdo wtyczkowe ani w sytuacji, kiedy użytkownik może samowolnie wymieniać jakiś element 
wyposażenia. 

844. Jakie wymagania powinna spełniać ochronna obudowa izolacyjna? 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa elektrycznego przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elek-

troenergetycznych wymaga się, aby urządzenia elektryczne przygotowywane do pracy, mające 
wszelkie części czynne oraz części przewodzące oddzielone od części czynnych tylko izolacją pod-
stawową, powinny znajdować się w ochronnej obudowie izolacyjnej zapewniającej stopień ochro-
ny, co najmniej IP2X (ochrona przed wnikaniem obcych ciał stałych większych niż 12,5 mm) lub 
IPXXB (ochrona przed dostępem palcem). 

Ochronna obudowa izolacyjna powinna być trwała i odporna na narażenia elektryczne, mecha-
niczne, cieplne i inne występujące w czasie pracy oraz na narażenia środowiska.  

Ponadto wymaga się, aby:  
- części przewodzące, mogące przenieść potencjał, nie powinny przechodzić przez obudowę 

izolacyjną oraz 
- ochronna obudowa izolacyjna nie powinna zawierać żadnych śrub lub innych mocujących 

z materiału izolacyjnego, które musiałyby lub mogłyby być zdejmowane podczas instalowa-
nia i eksploatacji, a których zastąpienie przez śruby lub inne metalowe elementy mocujące 
mogłoby uszkodzić izolację obudowy. 

Jeżeli przez ochronną obudowę izolacyjną muszą przechodzić cięgła lub wałki (np. rękojeści na-
pędowe wbudowanych aparatów), to powinny być one tak wykonane, aby uszkodzenie izolacji 
podstawowej nie zagrażało porażeniem.  
      Jeżeli pokrywy lub drzwiczki ochronnej obudowy izolacyjnej dają się otworzyć bez użycia na-
rzędzia lub klucza, to wszystkie części przewodzące, które mogłyby być dostępne po ich otwarciu, 
powinny mieć izolacyjną osłonę o stopniu ochrony, co najmniej IP2X IPXXB. Zdjęcie tej osłony nie 
powinno być możliwe bez użycia narzędzia lub klucza.  

Części przewodzące znajdujące się wewnątrz ochronnej obudowy izolacyjnej nie powinny być 
połączone z przewodem ochronnym. Jeżeli przez urządzenie znajdujące się w ochronnej obudowie 
izolacyjnej przechodzi obwód zawierający przewód ochronny PE i jego zacisk, powinny być one 
izolowane jak części czynne. 

Izolacja podstawowa przewodów zasilających urządzenia o izolacji ochronnej powinna być 
chroniona od uszkodzeń mechanicznych. 
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845. Jakim  urządzeniem  powinno  być urządzenie  elektryczne  klasy  ochronności  II,  sprawdzone  i  
oznaczone według właściwych norm? 

Urządzenie elektryczne klasy ochronności II powinno być jednym z następujących typów; 
sprawdzone i oznaczone według właściwych norm: 

1) urządzeniem mającym podwójną lub wzmocnioną izolację; 
2) urządzeniem deklarowanym w odpowiednich normach produktu jako równoważne urzą-

dzeniu klasy ochronności II, tak jak zestaw urządzeń elektrycznych mających całkowitą izo-
lację (według EN 60439-1). 

      Urządzenia te są oznaczone symbolem  zgodnie z IEC 60417-5172 jako urządzenie klasy 
ochronności II. 

Symbol  oznaczający zakaz przyłączania przewodu ochronnego powinien być umieszczony 
w widocznym miejscu na zewnątrz i wewnątrz obudowy. 

Urządzenie elektryczne mające nieizolowane części czynne powinno mieć wykonaną w czasie 
montażu instalacji izolację wzmocnioną, zapewniającą stopień bezpieczeństwa równoważny urzą-
dzeniu elektrycznemu klasy ochronności II. 

846. Jak należy instalować urządzenia elektryczne klasy ochronności II? 
Według PN-HD 60364-4-41 urządzenia klasy ochronności II (umocowania, połączenia przewo-

dów, itd.) należy instalować tak, aby nie naruszyć ochrony osiągniętej z uwzględnieniem wymagań 
zawartych w specyfikacji urządzeń. Wyjątek stanowić może sytuacja, kiedy ten środek ochrony jest 
stosowany jako wyłączny środek ochrony. Należy wtedy sprawdzić, czy rozpatrywany obwód lub 
część instalacji będzie pod skuteczną ochroną w czasie normalnej eksploatacji i, że nie zachodzą 
zmiany, które mogłyby osłabić skuteczność środka ochronnego. Dlatego ten środek ochrony nie 
powinien być stosowany w obwodzie zawierającym gniazda wtyczkowe ani w sytuacji, kiedy użyt-
kownik może samowolnie wymieniać jakiś element wyposażenia. 

W innej sytuacji obwód zasilający urządzenia klasy ochronności II powinien mieć przewód 
ochronny doprowadzony i zakończony w każdym punkcie oprzewodowania i w każdym elemencie 
wyposażenia. Wymaganie to uwzględnia możliwość wymiany przez użytkownika urządzeń klasy 
ochronności II na urządzenia klasy ochronności I. 

Uznaje się, że oprzewodowanie wykonane zgodnie z normą HD 60364-5-52 spełnia wymagania 
dotyczące środka ochrony podstawowej i środka ochrony przy uszkodzeniu – podwójna lub 
wzmocniona izolacja, jeżeli: 

a) napięcie znamionowe oprzewodowania nie jest niższe niż napięcie nominalne  
     systemu i wynosi co najmniej 300/500 V oraz  
b) przewidziana jest odpowiednia ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi  
     izolacji podstawowej przez zastosowanie: 

- niemetalowych osłon kabli, lub 
- niemetalowych listew spełniających wymagania norm przedmiotowych.  

      Takie oprzewodowanie nie zaleca się oznaczać symbolem  ani symbolem . 

847. Czym jest i na czym polega ochrona przy uszkodzeniu za pomocą separacji elektrycznej? 
Separacja elektryczna jest środkiem ochrony przy uszkodzeniu, w którym: 

- ochrona podstawowa jest zapewniona przez izolację podstawową części czynnych lub prz 
   grody i obudowy oraz  
- ochrona przy uszkodzeniu jest zapewniona przez separację podstawową obwodu od innych 
   obwodów i od ziemi. 
Ochrona przy uszkodzeniu za pomocą separacji elektrycznej polega na elektrycznym oddziele-

niu obwodu zasilającego (transformatora lub przetwornicy o zwykłym oddzieleniu elektrycznym) 
od obwodu chronionego i od innych obwodów, w wyniku zastosowania izolacji podwójnej lub izo-
lacji podstawowej i ekranowania ochronnego lub izolacji wzmocnionej (Rys. 239). 

Celem separacji elektrycznej pojedynczego obwodu jest zabezpieczenie przed prądem rażenio-
wym przy dotyku części przewodzących dostępnych, które mogą znaleźć się pod napięciem w wy-
niku uszkodzenia izolacji podstawowej obwodu. Wszystkie urządzenia elektryczne powinny speł-
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niać wymagania jednego ze środków ochrony podstawowej (izolacja podstawowa części czynnych, 
przegrody lub obudowy). 

Ten środek ochrony, z wyjątkiem dopuszczenia przez normę zasilania więcej niż jednego od-
biornika, powinien być ograniczony do zasilania jednego odbiornika zasilanego z jednego nieuzie-
mionego źródła z separacją podstawową. 

848. Z jakich źródeł energii elektrycznej może być zasilany obwód pojedynczego odbiornika? 
Obwód pojedynczego odbiornika o napięciu znamionowym wyższym niż napięcie bardzo niskie 

ELV, ale nie przekraczające 500 V, może być zasilany: 
- z transformatora lub z przetwornicy, których obwód wyjściowy ma zwykłe oddzielenie elek-

tryczne od obwodu wejściowego, 
- z prądnicy napędzanej silnikiem nieelektrycznym. 

849. Po spełnieniu jakich wymagań powinna być zapewniona separacja elektryczna pojedynczego 
odbiornika? 

Separacja elektryczna pojedynczego odbiornika powinna być zapewniona po spełnieniu nastę-
pujących wymagań:  

1) Separowany obwód powinien być zasilany ze źródła z separacją podstawową, a napięcie se-
parowanego obwodu nie powinno przekraczać 500 V; 

2) Części czynne separowanego obwodu nie powinny być połączone z żadnym punktem innego 
obwodu ani z ziemią, ani z przewodem ochronnym. Pomiędzy separowanymi obwodami 
powinna być osiągnięta, co najmniej izolacja podstawowa; 

3) Wszystkie odcinki przewodów giętkich i przewodów sznurowych narażone na uszkodzenia 
mechaniczne powinny być widoczne; 

4) Części przewodzące dostępne obwodu separowanego nie powinny być połączone ani 
z przewodem ochronnym, ani z częściami przewodzącymi dostępnymi innych obwodów, ani 
z ziemią; 

5) Obwody separowane powinny mieć oddzielne oprzewodowanie. Jeżeli obwody separowane 
stosowane są z innymi obwodami w tym samym oprzewodowaniu, należy wówczas stoso-
wać przewody wielożyłowe bez metalowego płaszcza lub przewody izolowane w izolacyj-
nych rurkach lub izolowanych listwach otwieranych lub zamkniętych, pod warunkiem, że: 

- napięcie znamionowe obwodów separowanych jest nie niższe od najwyższego napięcia 
nominalnego oraz 

- każdy obwód jest chroniony przed prądem przetężeniowym. 
Jeżeli części przewodzące dostępne obwodu separowanego mogą się zetknąć, przypadkowo lub 

rozmyślnie, z częściami przewodzącymi innych obwodów, to ochrona przed porażeniem elektrycz-
nym nie zależy już tylko od ochrony polegającej na separacji elektrycznej, lecz również od środków 
ochrony zastosowanych do tych części przewodzących dostępnych. 

850. Po spełnieniu jakich wymagań powinna być zapewniona separacja elektryczna więcej niż jed-
nego odbiornika? 

Separacja elektryczna w przypadku zasilania więcej niż jednego odbiornika (Rys. 239) powinna 
być zapewniona pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:  

1) Wszystkie części przewodzące dostępne obwodu separowanego powinny być połączone ra-
zem przez izolowane, nieuziemione połączenia wyrównawcze. Nie powinny być one w żad-
nym przypadku połączone z przewodem ochronnym lub z częściami przewodzącymi do-
stępnymi innych obwodów lub z jakąkolwiek częścią przewodzącą obcą; 

2) Wszystkie stosowane w układzie separowanym urządzenia elektryczne powinny spełniać 
wymagania jednego ze środków ochrony podstawowej; 

3) W przypadku drugiego zwarcia zasilanego przez przewody o różnej biegunowości do dwóch 
części przewodzących dostępnych, urządzenie ochronne powinno zapewnić wyłączenie za-
silania w czasie zgodnym z tablicą 35; 

4) Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny mieć styk ochronny, który powinien być przyłączo-
ny do nieuziemionego połączenia wyrównawczego, natomiast stosowane przewody giętkie 
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z wyjątkiem tych, które zasilają urządzenia klasy ochronności II, powinny mieć przewód 
ochronny użyty jako przewód połączenia wyrównawczego; 

5) Wymaga się, aby Iloczyn nominalnego napięcia obwodu separowanego (  ≤ 500 V) i łącznej 
długości oprzewodowania (  ≤ 500 m), nie przekraczał wartości 100 000 V ∙ m. 

 
Rys. 239. Przykład separacji elektrycznej więcej niż jednego odbiornika 

PBU - nieuziemione połączenie wyrównawcze łączące części przewodzące 
dostępne urządzeń zasilanych z jednego źródła separacyjnego. 

W razie uszkodzenia izolacji podstawowej w obwodzie separowanym (Rys. 239) nie płynie wy-
czuwalny prąd rażeniowy (brak drogi powrotnej), dlatego: 

- obwodu wtórnego nie należy uziemiać ani łączyć z jakimkolwiek innym obwodem, 
- obwód wtórny należy tak wykonać, aby ograniczyć w nim możliwość zwarć doziemnych. 

Separacja elektryczna w przypadku zasilania więcej niż jednego odbiornika jest środkiem 
ochrony stosowanym wyłącznie w instalacjach sterowanych lub będących pod nadzorem osób wy-
kwalifikowanych lub poinstruowanych.  

851. Na czym polega ochrona przy uszkodzeniu - bardzo niskie napięcie? 
Środek ochrony - bardzo niskie napięcie – tj. napięcie nieprzekraczające określonej granicy ELV 

(ang. extra-low voltage) oznacza napięcie znamionowe instalacji nieprzekraczające 50 V a.c. lub 
120 V d.c. 

Ochrona przy uszkodzeniu - bardzo niskie napięcie -  polega na zasilaniu urządzeń: 
a) napięciem bardzo niskim nieprzekraczającym 50 V a.c. lub 120 V d.c, czyli napięciem dotyko-
wym dopuszczalnym długotrwale w określonych  warunkach środowiskowych, 
b) napięciem ze źródła bezpieczngo: np. z transformatora bezpieczeństwa, przetwornicy bezpie-
czeństwa, odpowiednio dobranego zasilacza elektronicznego, prądnicy napędzanej silnikiem 
nieelektrycznym, baterii akumulatorów, ogniwa galwanicznego lub 
c) z obwodu SELV lub obwodu PELV, który ma ochronne oddzielenie od wszelkich innych obwo-
dów, natomiast obwód SELV ma ponadto zwykłe oddzielenie elektryczne (izolacją podstawową) 
do ziemi. 

 
Środek ochrony – bardzo niskie napięcie - wyróżnia dwa następujące uobwody zasilające:  

1) Obwod SELV (safety extra-low voltage) -  w którym napięcie nie może przekroczyć wartości 
ELV: 

- w warunkach normalnych, 
- w warunkach pojedynczego uszkodzenia, włącznie z doziemieniem w innych obwodach; 

2) Obwód PELV (protection extra-low voltage) - w którym napięcie nie może przekroczyć war-
tości ELV: 

- w warunkach normalnych, 
- w warunkach pojedynczego uszkodzenia, z wyjątkiem doziemień w innych obwodach. 
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852. Jakie źródła zasilania mogą być stosowane do zasilania obwodów SELV i PELV? 
Do zasilania obwodów SELV i PELV mogą być stosowane następujące źródła zasilania:  

1) Transformator ochronny (wg EN 61558-2-6); 
2) Źródło prądu zapewniające stopień bezpieczeństwa równy do stopnia bezpieczeństwa 

transformatora ochronnego;  
3) Elektrochemiczne źródło zasilania (np. bateria akumulatorów) lub inne źródło niezależne 

od obwodu wyższego napięcia (np. zespół prądotwórczy); 
4) Przekształtnik półprzewodnikowy. 

853. Jakie wymagania powinny być spełnione w obwodach SELV i PELV? 
W obwodach SELV i PELV powinny być spełnione następujące wymagania 

1) Obwody SELV i PELV powinny mieć zapewnioną: 
- izolację podstawową między częściami czynnymi i innymi obwodami SELV lub PELV oraz  
- separację ochronną od części czynnych obwodów niebędących SELV lub PELV, zapew-

nioną przez podwójną lub wzmocnioną izolację lub przez izolację podstawową i ekrano-
wanieo chronne dla istniejącego najwyższego napięcia. Separacja ochronna jest wyma-
gana przede wszystkim między częściami czynnymi urządzeń elektrycznych i każdą czę-
ścią obwodu o napięciu wyższym lub obwodem FELV;  

2) Obwody SELV powinny mieć izolację podstawową między częściami czynnymi a ziemią 
(Rys.240); 

4) Obwody PELV i/lub części przewodzące dostępne (metalowe obudowy urządzeń zasilanych 
przez obwody PELV) mogą być uziemione (Rys. 241). Uziemienie obwodów PELV może być 
osiągnięte przez połączenie z ziemią lub do uziemionego przewodu ochronnego znajdujące-
go się w źródle. 

5) Części przewodzące dostępne w obwodach SELV nie powinny być połączone z ziemią lub 
przewodami ochronnymi lub dostępnymi częściami przewodzącymi innych obwodów. Jeżeli 
dostępne części przewodzące obwodów SELV mogą przypadkowo lub celowo zetknąć się 
z częściami przewodzącymi innych obwodów, to ochrona przed porażeniem elektrycznym 
nie zależy już wyłącznie od ochrony SELV, lecz także od środków ochrony, którymi są objęte 
części przewodzące dostępne innych obwodów; 

6) W przypadku, gdy napięcie nominalne przekraczało 25 V a.c. lub 60 V d.c. lub urządzenie jest 
zanurzone, to powinna być przewidywana ochrona podstawowa obwodów SELV i PELV za 
pomocą izolacji podstawowej, przegród lub obudów; 

7) Ochrona podstawowa nie jest wymagana w normalnych warunkach środowiskowych dla: 
- obwodów SELV, gdzie napięcie nominalne nie przekracza 25 V a.c. lub 60 V d.c., 
- obwodów PELV, gdzie napięcie nominalne nie przekracza 25 V a.c. lub 60 V d.c. i części 

przewodzące dostępne i/lub części czynne są połączone przez przewód ochronny do 
głównej szyny wyrównawczej. We wszystkich innych przypadkach ochrona podstawowa 
nie jest wymagana, jeżeli napięcie nominalne obwodów SELV lub PELV nie przekracza 
12 V a.c. lub 30 V d.c. 

 
Rys. 240. Schemat układu SELV 

Odbiornik klasy 
ochronności III 
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Rys. 241. Schemat układu PELV 

854. Jakie wymagania instalacyjne dotyczą oprzewodowania w obwodach SELV i PELV? 
Wymaga się, aby separacja ochronna oprzewodowania obwodów SELV i PELV od części czyn-

nych innych obwodów posiadających co najmniej izolację podstawową, była osiągnięta przez zasto-
sowanie jednego z następujących rozwiązań: 

- przewody obwodów SELV i PELV powinny być układane oddzielnie od przewodów innych 
obwodów. Jeżeli zbliżenie obwodów może nastąpić, to należy przyjąć zaostrzone wymagania 
co do ich ochronnego oddzielenia elektrycznego. Należy wówczas zastosować, poza izolacją 
podstawową, osłony izolacyjne, uziemione osłony metalowe lub uziemiony ekran metalowy, 
zapewniające ochronne oddzielenie elektryczne obwodów SELV i PELV od innych obwodów, 

- przewody obwodu o napięciu wyższym niż napięcia zakresu I mogą być częścią przewodu 
wielożyłowego lub innego zestawu przewodów, jeżeli przewody SELV i PELV są izolowane na 
najwyższe występujące napięcie. 

Wtyczki i gniazda wtyczkowe stosowane w obwodach SELV i PELV powinny spełniać następują-
ce wymagania: 

- wtyczki nie powinny pasować do gniazd wtyczkowych innych obwodów,  
- do gniazd wtyczkowych obwodów SELV i PELV nie powinny pasować wtyczki innych ukła-

dów napięciowych, 
- wtyczki i gniazda wtyczkowe w obwodach SELV nie powinny być wyposażone w styk 

ochronny. 

855. Kiedy obwód bardzo niskiego napięcia można zakwalifikować jako obwód FELV i jakie wyma-
gania powinny być spełnione? 

Jeżeli wymagania PN-HD 60364-4-41 odnoszące się do obwodów SELV lub PELV nie mogą być 
spełnione, a napięcie bardzo niskie ELV (nie większe niż 50 V a.c. lub 120 V d.c.) jest niezbędne ze 
względów funkcjonalnych, ale nie jest konieczne ze względu na ochronę przeciwporażeniową, to 
taki obwód można zakwalifikować jako obwód FELV (functional extra-low voltage). 

Dla obwodu FELV powinny być spełnione następujące wymagania: 
1) Ochrona podstawowa obwodu FELV (Rys. 242) powinna być zapewniona przez: 

a) izolację podstawową, odpowiadającą napięciu nominalnemu obwodu pierwotnego źró-
dła, albo przez 

b) przegrody lub obudowy; 
2) Części przewodzące dostępne obwodu FELV powinny być objęte ochroną przy uszkodzeniu, 

podobnie jak części w obwodzie pierwotnym. Powinny być połączone z przewodem 
ochronnym obwodu pierwotnego źródła zasilania, pod warunkiem, że pierwotny obwód 
jest chroniony przez samoczynne wyłączenie zasilania; 

3) Obwód FELV powinien być zasilany z obwodu wyższego napięcia przez transformator za-
pewniający zwykłe oddzielenie elektryczne obwodu FELV od obwodu zasilającego 
o wyższym napięciu (Rys. 242); 

Odbiornik klasy 
ochronności III 
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Rys. 242. Schemat obwodu FELV 

4) Wtyczki i gniazda wtyczkowe stosowane w obwodach FELV powinny odpowiadać następu-
jącym wymaganiom: 

- wtyczki powinny uniemożliwić włożenie do gniazdka wtyczkowego innych układów na-
pięciowych, 

- gniazda wtyczkowe powinny uniemożliwić włożenie wtyczek innych układów napięcio-
wych, 

- gniazda wtyczkowe powinny być wyposażone w styk ochronny. 
Jeżeli obwód FELV jest zasilany z obwodu wyższego napięcia przez transformator zapewniający 

zwykłe oddzielenie elektryczne obwodu FELV od obwodu zasilającego o wyższym napięciu, to ob-
wód FELV należy traktować jako przedłużenie obwodu wejściowego, zabezpieczony przez środki 
ochrony zastosowane w obwodzie wejściowym. 

856. Czym jest środek ochrony przy uszkodzeniu - nieprzewodzące pomieszczenia? 
Nieprzewodzące pomieszczenie jest środkiem ochrony przy uszkodzeniu, w którym: 

- ochrona podstawowa jest zapewniona przez izolację podstawową między niebezpiecznymi 
częściami czynnymi i częściami przewodzącymi dostępnymi oraz  

- ochrona przy uszkodzeniu jest zapewniona przez środowisko nieprzewodzące. 
Środek ten ma na celu zapobieżenie jednoczesnemu dotknięciu części, które mogą mieć różny 

potencjał na skutek uszkodzenia izolacji podstawowej części czynnych.  
Urządzenia elektryczne zainstalowane w nieprzewodzącym pomieszczeniu powinny spełniać 

wymagania co najmniej jednego ze środków ochrony podstawowej (izolacja podstawowa części 
czynnych, przegrody lub obudowy, przeszkody lub umieszczenie poza zasięgiem). 

Zastosowane środki zabezpieczające powinny gwarantować trwałą skuteczność ochrony urzą-
dzeń elektrycznych, a także urządzeń ruchomych, jeżeli przewiduje się ich użycie. 

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41 środek ten może być stosowany tylko wtedy, gdy instalacja jest 
dostępna dla osób wykwalifikowanych lub przez te osoby poinstruowanych lub nadzorowanych. 

857. Kiedy wymagania dotyczące pomieszczenia nieprzewodzącego należy uznać za spełnione? 
Wymagania normy HD 60364-4-41 należy uznać za spełnione, jeżeli podłoga i ściany pomiesz-

czenia są izolowane oraz zastosowano co najmniej jedno z następujących rozwiązań: 
a) Oddalenie części przewodzących dostępnych między sobą i od części przewodzących obcych 

jest wystarczające, jeżeli wynosi 2,5 m; może być zmniejszone do 1,25 m poza strefą zasięgu 
ręki;  

b) Części przewodzące dostępne i części przewodzące obce znajdujące się od siebie w odległo-
ści mniejszej niż 2,5 m są skutecznie oddzielone przeszkodą ochronną, powiększającą odle-
głości do wartości podanych w pkt. a), wykonaną z materiału izolacyjnego, nie połączoną 
z ziemią lub częściami przewodzącymi dostępnymi; 

c) Izolacja lub układ izolacyjny części przewodzących obcych. Izolacja powinna mieć wystarcza-
jącą wytrzymałość mechaniczną i wytrzymywać próbę napięciem co najmniej 2 kV, a prąd 
upływowy nie powinien przekraczać wartości 1 mA w normalnych warunkach pracy. 

Pomieszczenie można uznać za nieprzewodzące wtedy, gdy rezystancja izolacji podłóg i ścian 
w każdym punkcie pomiaru jest nie mniejsza niż: 

- 50 kΩ dla instalacji o napięciu nominalnym do 500 V lub 
- 100 kΩ dla instalacji o napięciu nominalnym powyżej 500 V. 

Transformator 

Odbiornik klasy 
ochronności I 

E 
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Jeżeli w każdym punkcie nieprzewodzącego pomieszczenia rezystancja izolacji jest mniejsza od 
podanych wartości, to ze względu na ochronę przed porażeniem elektrycznym, podłogi i ściany są 
uważane za części przewodzące obce. 

858. Jak powinny być rozmieszczone części przewodzące dostępne w pomieszczeniu nieprzewodzą-
cym? 

Wymaga się, aby części przewodzące dostępne w pomieszczeniu nieprzewodzącym były tak 
rozmieszczone, aby w normalnych warunkach pracy nie było możliwe dotknięcie jednocześnie: 

- dwóch części przewodzących dostępnych lub 
- części przewodzącej dostępnej i części przewodzącej obcej, jeżeli te części w wyniku uszko-

dzenia izolacji podstawowej części czynnej mogą znaleźć się pod różnymi potencjałami. 
 

 
Rys. 243. Minimalne odległości pomiędzy urządzeniami w nieprzewodzącym pomieszczeniu 

Oznaczenia: 1 - część przewodząca dostępna, 2 - izolowana podłoga i ściany, 3 - bariera ochronna. 
 

      Ustawienia urządzeń na stanowisku nieprzewodzącym (Rys. 243) powinny być trwałe i nie po-
winno być możliwe, szczególnie przy braku skutecznego nadzoru, dalsze wprowadzanie części 
przewodzących, które mogą uczynić je nieskutecznymi. Wykonane ustawienia powinny zapewniać 
również ochronę, gdy w pomieszczeniu nieprzewodzącym używane są urządzenia przenośne lub 
ruchome. 
859. Jaki jest cel stosowania środka ochrony przy uszkodzeniu - nieuziemione połączenia wyrów-

nawcze? 
Ochrona przy uszkodzeniu za pomocą nieuziemionych połączeń  wyrównawczych ma na celu 

zapobieżenie pojawieniu się niebezpiecznych napięć dotykowych na częściach przewodzących do-
stępnych i nieuziemionych częściach przewodzących obcych. 

Urządzenia elektryczne objęte ochroną przy użyciu nieuziemionych połączeń wyrównawczych 
powinny spełniać wymagania co najmniej jednego ze środków ochrony podstawowej. 

Istota tej ochrony polega na łączeniu między sobą wszystkich części przewodzących jednocze-
śnie dostępnych oraz nieuziemionych części przewodzących obcych  (Rys. 244).  

 
Rys. 244. Ochrona przez zastosowanie nieuziemionych połączeń wyrównawczych 

Oznaczenia: 1 - część przewodząca dostępna, 2 – nieuziemione połączenie wyrównawcze, 
3 - nieuziemiona część przewodząca obca, 4 - izolacja podłogi. 
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Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41 system nieuziemionych połączeń wyrównawczych nie powi-
nien mieć bezpośredniego połączenia elektrycznego z ziemią przez części przewodzące dostępne lub 
części przewodzące obce. W przypadku, gdy wymaganie to nie może być spełnione, stosuje się ochro-
nę przy uszkodzeniu przez samoczynne wyłączenie zasilania.  Środek ten jest dopuszczalny tylko w 
przypadku, gdy instalacja jest sterowana lub znajduje się pod nadzorem osób wykwalifikowanych lub 
nadzorowanych. 

Podczas użytkowania urządzeń elektrycznych objętych ochroną przy uszkodzeniu przy użyciu 
nieuziemionych połączeń wyrównawczych należy zachować środki ostrożności zapobiegające na-
rażeniu na niebezpieczną różnicę potencjałów osób wchodzących do pomieszczenia z połączeniami 
wyrównawczymi, szczególnie w przypadku, gdy przewodząca podłoga izolowana od ziemi jest po-
łączona z systemem nieuziemionych połączeń wyrównawczych.  

860. Jak należy sprawdzić prawidłowość doboru przekroju przewodów nieuziemionych połączeń 
wyrównawczych?  

Prawidłowość doboru przekroju przewodów nieuziemionych połączeń wyrównawczych spraw-
dza się drogą pomiarów,  przy użyciu miernika do pomiaru małych rezystancji lub metodą tech-
niczną w układzie poprawnego pomiaru napięcia.  

Rezystancja przewodów nieuziemionych połączeń wyrównawczych powinna być tak dobrana, 
aby największy spodziewany prąd, niepowodujący samoczynnego wyłączenia zasilania, wywoływał 
na niej spadek napięcia nieprzekraczający dopuszczalnej w danych warunkach środowiskowych 
wartości napięcia dotykowego bezpiecznego.  

Powinien być spełniony warunek: 

≤  
gdzie: 

– największy spodziewany prąd nie powodujący samoczynnego wyłączenia, w A; 
– rezystancja przewodu wyrównawczego, w Ω; 
– napięcie bezpieczne dopuszczalne długotrwale ≤ 50 V. 

W przypadku niespełnienia tego warunku dla badanego odcinka przewodu nieuziemionego po-
łączenia wyrównawczego, należy odpowiednio zwiększyć przekrój przewodu. 

861. W jakich warunkach wymaga się stosowania ochrony uzupełniającej ochronę podstawową 
i/lub ochronę przy uszkodzeniu? 

Stosowanie ochrony uzupełniającej ochronę podstawową i/lub ochronę przy uszkodzeniu wy-
maga się w określonych warunkach wpływów zewnętrznych i specjalnych lokalizacjach ze względu 
na zwiększone zagrożenie porażeniem elektrycznym. 

Ochronę uzupełniającą ochronę podstawową realizuje się za pomocą wysokoczułych wyłączni-
ków różnicowoprądowych, natomiast ochronę przy uszkodzeniu przez samoczynne wyłączenie 
zasilania – za pomocą  połączeń wyrównawczych miejscowych. 

862. Na czym polega i jakich obwodów dotyczy ochrona uzupełniająca ochronę podstawową? 
Ochrona uzupełniająca ochronę podstawową (ochronę przed dotykiem bezpośrednim 

w układach prądu przemiennego) polega na zainstalowaniu w obwodzie chronionym wysokoczu-
łego wyłącznika różnicowoprądowego o znamionowym prądzie różnicowym  ∆ ≤  30 mA. 

Ochrona uzupełniająca ochronę podstawową dotyczy: 
a) obwodów gniazd wtyczkowych powszechnego użytku, o prądzie znamionowym nieprzekra-

czającym 20 A, dostępnych dla osób niewykwalifikowanych (osób postronnych), 
b) urządzeń ruchomych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 32 A, przeznaczonych do 

używania na zewnątrz, 
c) innych obwodów elektrycznych użytkowanych w warunkach szczególnego zagrożenia, któ-

rych dotyczą arkusze 700 normy HD 60364. 
Wymaga się, aby w warunkach zwiększonego zagrożenia np. w ograniczonych przestrzeniach 

przewodzących (wg arkusza normy PN-HD 60364-7-706), urządzenia klasy ochronności II, w tym 
narzędzia ręczne bez żyły ochronnej w przewodzie zasilającym, były również objęte ochroną uzu-
pełniającą. 
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863. Na czym polega ochrona uzupełniająca ochronę przy uszkodzeniu? 
Ochrona uzupełniająca ochronę przy uszkodzeniu, zwłaszcza w odniesieniu do urządzeń klasy 

ochronności I, polega na wykonaniu ochronnych połączeń wyrównawczych miejscowych, łączących 
ze sobą wszystkie równocześnie części przewodzące dostępne i części przewodzące obce.  

Ich rola polega na ograniczeniu długotrwale utrzymującego się napięcia dotykowego do pozio-
mu dopuszczalnego. Stosowanie połączeń wyrównawczych miejscowych nie wyklucza potrzeby 
wyłączenia zasilania z innych przyczyn, np. ochrony przed pożarem, naprężeń termicznych w urzą-
dzeniu itp. 

Układ połączeń wyrównawczych powinien być połączony z przewodami ochronnymi wszystkich 
urządzeń – włącznie z gniazdami wtykowymi. 

Ochrona uzupełniająca ochronę przy uszkodzeniu jest wymagana dla całej instalacji elektrycz-
nej, a w określonych przypadkach może dotyczyć tylko części instalacji,  elementów aparatury lub 
lokalizacji.  

Ochrona uzupełniająca jest niezbędna wówczas, gdy środki ochrony przy uszkodzeniu nie są 
skuteczne we wszystkich prawdopodobnych zagrożeniach porażeniowych. 

W przypadku wątpliwości odnośnie skuteczności ochronnego połączenia wyrównawczego nale-
ży wykazać, że rezystancja  między równocześnie dotykanymi częściami przewodzącymi dostęp-
nymi, a częściami przewodzącymi obcymi spełnia następujący warunek: 

a) dla układu prądu przemiennego a.c 

=
50 V

 

b) dla układu prądu stałego d.c 

=
120 V

 

gdzie: 
 - jest prądem zadziałania urządzenia ochronnego, w A, 

przy czym; 
                 - dla urządzeń ochronnych różnicowoprądowych - ∆ , 
                - dla zabezpieczeń nadprądowych - prąd zadziałania w czasie do 5 s. 

Połączenia wyrównawcze miejscowe są wymagane do stosowania w specjalnych warunkach 
wpływów zewnętrznych i w niektórych specjalnych pomieszczeniach, w których występują miejsca 
mokre bądź wilgotne, gdzie są jednocześnie dostępne różne części przewodzące, dla których wy-
magania określone są w Części 7 normy HD 60364. 

7 . 5 .  S to p n ie  o ch ro n y  za p ew n i a n ej  p r ze z  o b udo w y .  K l asy  o c hro n no śc i   

864. Jak oznacza się stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych? 
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy oznacza się kodem IP w sposób następujący:  

IP - (International Protection) - oznaczenie literowe; 
IP 0X - pierwsza charakterystyczna cyfra (cyfry od 0 do 6, lub litera X) - określa stopień ochro-
ny przed przedostaniem się obcych ciał stałych do wnętrza obudów urządzeń elektrycznych 
i dostępem do części pod napięciem lub części będących w ruchu; 
IP X0 - druga charakterystyczna cyfra (cyfry od 0 do 8, lub litera X) - określa stopień ochrony 
przed przedostawaniem się wody do wnętrza obudów urządzeń elektrycznych; 
IPXXA - litery dodatkowe A, B, C, D (nieobowiązujące) - określają znaczenie dla ochronę osób 
przed dostępem do części niebezpiecznych wierzchem dłoni, palcem narzędziem lub drutem; 

   IP21H - litery uzupełniające H, M, S, W (nieobowiązujące) - informacja uzupełniająca dotycząca 
aparatów wysokiego napięcia, ruchu w czasie prób wodą, postoju w czasie prób wodą oraz warun-
ków klimatycznych.  

Przy oznaczaniu kodu IP należy przyjąć, że jeżeli nie wymaga się określenia cyfry charaktery-
stycznej, to zastępuje się ją literą „X” (lub „XX” jeżeli obie cyfry są opuszczone). Litery dodatkowe 
lub uzupełniające, w przypadku niestosowania, nie wymagają zastępowania.  
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      W przypadku zastosowania więcej niż jedną literę uzupełniającą, to należy zachować ich kolej-
ność alfabetycznąków klimatycznych.  
      Cyfry lub litery kodu IP oraz ich znaczenie zostały podane w tablicy 36 

Tablica 36. Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy 

.  

865. Na jakie klasy ochronności dzieli się urządzenia elektryczne, ze względu na zastosowany śro-
dek ochrony przed porażeniem elektrycznym? 

Wybór środka ochrony przeciwporażeniowej dla urządzeń niskonapięciowych może zależeć od 
niektórych cech konstrukcyjnych urządzenia elektrycznego. Cechy te określają klasy ochronności 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych prądu przemiennego o napięciu międzyprzewodowym 
nieprzekraczającym 440 V i napięciu między fazą a ziemią nie wyższym niż 250 V.  

Oznaczenie klasą ochronności wskazuje, że zastosowany środek ochrony zapewnia wymaganą 
ochronę przed porażeniem elektrycznym.  

W normie PN-EN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porażeniem elektrycznym. Wspólne aspek-
ty instalacji i urządzeń, urządzenia elektryczne zostały podzielone na cztery klasy ochronności: 
Klasa ochronności 0 

Ochronę przed porażeniem elektrycznym urządzenia klasy ochronności 0 stanowi wyłącznie 
izolacją podstawową jako środek ochrony podstawowej, ale bez warunków dla ochrony przy 
uszkodzeniu – brak zacisku ochronnego. Urządzenia klasy 0 mogą być stosowane tylko w środowi-
sku nieprzewodzącym (na izolowanym stanowisku) lub po zapewnieniu ochrony za pomocą sepa-
racji elektrycznej pojedynczego odbiornika. 
Klasa ochronności I  

Ochronę przed porażeniem elektrycznym urządzenia klasy ochronności I stanowi izolacja pod-
stawowa stanowiącą środek ochrony podstawowej oraz po przyłączeniu przewodu ochronnego do 
części przewodzącej dostępnej – środek ochrony przy uszkodzeniu, zwykle – poprzez samoczynne 
wyłączanie zasilania. 
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Urządzenie klasy ochronności I posiada jeden i tylko jeden zacisk ochronny, umieszczony w po-
bliżu zacisków przyłączeniowych przewodów czynnych.  

Symbol urządzenia klasy ochronności I 

 
Klasa ochronności II 

Ochronę przed porażeniem elektrycznym urządzenia klasy ochronności II stanowi wykonana 
fabrycznie izolacja podwójna (izolacja podstawową i oddzielona od niej częściami przewodzącymi 
pośrednimi izolacja dodatkowa) albo izolacja wzmocniona, czyli pojedynczy układ izolacyjny rów-
noważny izolacji podwójnej, co jest dopuszczalne tylko wtedy, kiedy nie ma możliwości wykonania 
izolacji podwójnej. Urządzenie klasy ochronności II może być wyposażone w fabrycznie wykonaną 
– ochronną osłonę izolacyjną.  

Symbol urządzenia klasy ochronności II 

 
Urządzenie klasy III 

Ochronę przed porażeniem elektrycznym urządzenia klasy ochronności III stanowi ochrona 
podstawowa oraz bardzo niskie napięcie ze źródła bezpiecznego, nieprzekraczające 50 V prądu 
przemiennego i 120 V prądu stałego (bez tętnień). 

Urządzenie klasy ochronności III może być zasilane tylko z obwodów SELV i PELV, bez możli-
wości stosowania połączeń z przewodem ochronnym, ani w żadnym przypadku – przewidywać 
połączenia części czynnych z ziemią. 
Symbol urządzenia klasy ochronności III 
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8. POMIARY ELEKTRYCZNE  
8 . 1 .  M e tr ol o g ia .  P om i a r y  el e kt r y cz n e  

866. Czym jest metrologia w wymiarze technicznym i prawnym? 
Metrologia (metron – miara, logos – słowo, nauka) jest działem nauki zajmującym się teoretycz-

nymi podstawami pomiarów i ilościową oceną zjawisk fizycznych. W wymiarze technicznym metro-
logia opisuje metody i urządzenia pomiarowe w zakresie ich właściwego przygotowania, wykony-
wania pomiarów i zasadami interpretacji uzyskanych wyników. 

Według definicji podanej w Międzynarodowym słowniku terminów metrologii prawnej, metro-
logia prawna jest to dział metrologii odnoszący się do działań, które wynikają z wymagań ustawo-
wych i dotyczą pomiarów, jednostek miar, przyrządów pomiarowych i metod pomiarowych, prze-
prowadzanych przez kompetentne organy. Zasadniczym zadaniem metrologii prawnej jest zapew-
nienie jednolitości pomiarów. 

Przyjmując za podstawę klasyfikacji naturę fizyczną wielkości mierzonej lub naturę fizyczną no-
śnika sygnału pomiarowego, metrologię można podzielić na: elektryczną, mechaniczną, radiacyjną, 
optyczną i akustyczną 

Wraz z rozwojem mikroelektroniki, informatyki i techniki mikroprocesorowej nastąpił znaczny 
postęp w realizacji wielu nowych metod pomiarowych i technik mierzenia. 

Wśród czynników decydujących o skali przemian w metrologii do podstawowych należy bez 
wątpienia intensywny rozwój: przemysłu aparatury pomiarowej, metod i aparatury do pomiarów 
wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi oraz coraz większa powszechność systemów 
pomiarowych, opartych na układach elektrycznych (elektronicznych). 

Z tych właśnie względów współczesną metrologię daje się sprowadzić do metrologii elektrycz-
nej. 

867. Na czym polega działalność organów państwowej służby metrologii prawnej? 
Działalność państwowej służby metrologii prawnej lub innych organów do tego upoważnionych, 

polega na stwierdzeniu, że narzędzie pomiarowe całkowicie spełnia wymagania przepisów legali-
zacyjnych; obejmuje sprawdzenie i ocechowanie narzędzia pomiarowego lub wydanie świadectwa 
legalizacyjnego. W Polsce legalizacje narzędzi pomiarowych przeprowadza Główny Urząd Miar 
(GUM) lub podległe mu placówki, a także instytucje upoważnione przez GUM. 

Obecnie całokształt spraw związanych z metrologią i wymaganiami dotyczącymi przyrządów 
pomiarowych reguluje obowiązująca od 1 stycznia 2003 r. ustawa z dnia 11 maja 2001 Prawo 
o Miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001 r., poz.636 z póżn. zm.), która stanowi, że przyrządy pomiarowe pod-
legają kontroli metrologicznej GUM, w formie: zatwierdzenia typu, legalizacji pierwotnej 
i legalizacji ponownej (dawne uwierzytelnienie). 

868. Pomiary jakich wielkości obejmuje miernictwo elektryczne i co nazywa się pomiarem bada-
nych wielkości? 

Miernictwo elektryczne jest działem metrologii obejmującej zarówno pomiary wielkości elek-
trycznych (np. napięcie, prąd, rezystancję itp.), jak i wielkości nieelektrycznych metodami elek-
trycznymi (np. temperaturę, liczbę obrotów, i innych za pośrednictwem odpowiednich przetworni-
ków). 

Pomiarem badanych wielkości nazywa się doświadczalne porównanie określonej wielkości mie-
rzalnej z wzorcem tej wielkości, przyjętym umownie za jednostkę miary, którego wynikiem jest 
przyporządkowanie wartości liczbowej mówiącej, ile razy wielkość mierzona jest większa lub 
mniejsza od wzorca.  

Pomiary wielkości elektrycznych: napięcia, natężenia prądu, mocy i pracy prądu itd. wykonuje 
się przy użyciu narzędzi, w których wykorzystuje się zjawiska towarzyszące przepływowi prądu 
elektrycznego: cieplne, chemiczne i magnetyczne. Z praktycznego punktu widzenia największe zna-
czenie dla pomiarów elektrycznych mają zjawiska magnetyczne i związane z tym siły działające w 
polu magnetycznym prądu. 
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869. Co określa metoda pomiarowa i jakie wyróżnia się metody? 
Metoda pomiarowa określa sposób porównania wielkości mierzonej z wzorcem tej wielkości za-

stosowanym w pomiarach, celem wyznaczenia wyniku pomiaru. 
Stosuje się różne metody pomiarowe w zależności od: rodzaju wielkości mierzonej, wymaganej 

dokładności, sposobu opracowania wyników i warunków pomiaru (np. laboratoryjne, przemysło-
we, terenowe). Tę samą wielkość elektryczną można mierzyć różnymi metodami.  

Wyróżnia się następujące metody pomiarowe: 
1) bezpośrednia - wynik otrzymujemy bezpośrednio z odczytu jego wskazań bez wykonywa-

nia obliczeń (np. pomiar rezystancji, napięcia, natężenia prądu, itp.), 
2) pośrednia - wartość wielkości mierzonej otrzymuje się pośrednio na podstawie bezpo-

średnich pomiarów innych wielkości związanych z nią zależnością (np. pomiar metodą 
techniczną), 

3) różnicowa - to metoda porównawcza, przy której w układzie pomiarowym występuje wzo-
rzec wielkości o wartości zbliżonej do wielkości mierzonej. 

Wybór właściwej metody pomiarowej i układu pomiarowego polega na dobraniu odpowiednich 
przyrządów pomiarowych oraz zastosowaniu niezbędnych środków zapewniających bezpieczne 
wykonanie pomiarów. 

870. Na czym polega prawna kontrola metrologiczna oraz jakie przyrządy i badania obejmuje? 
Prawna kontrola metrologiczna polega na działaniu zmierzającym do wykazania, że przyrząd 

pomiarowy spełnia wymagania określone we właściwych przepisach.  
Zgodnie z art. 8.1 pkt. 2. rozdz. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach - prawnej kon-

troli metrologicznej podlegają przyrządy pomiarowe, które mogą być stosowane: 
1) w ochronie zdrowia, życia i środowiska, 
2) w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego (w tym przyrządy do sprawdzania 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej), 
3) w ochronie praw konsumenta, 
4) przy pobieraniu opłat, podatków i innych należności budżetowych oraz ustalaniu opustów, 

kar umownych, wynagrodzeń i odszkodowań i podobnych należności i świadczeń, 
5) przy dokonywaniu kontroli celnej. (…) 

 
W ramach prawnej kontroli metrologicznej przeprowadza się następujące badania:  

a) Legalizacja jednostkowa - jest legalizacją pierwotną przyrządu pomiarowego w wykonaniu 
jednostkowym, skonstruowanego dla określonego, szczególnego zastosowania. Okres waż-
ności zatwierdzenia typu wynosi dziesięć lat, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 
Legalizacja to zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie 
dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania. Legalizacja pierwotna al-
bo legalizacja jednostkowa przyrządu pomiarowego jest dokonywana na wniosek produ-
centa, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera. 

b) Legalizacja ponowna przyrządu pomiarowego jest dokonywana na wniosek użytkownika 
lub wykonawcy naprawy lub instalacji przyrządu pomiarowego. Świadectwo legalizacji, 
o ile jest wydane, powinno być dołączone do przyrządu pomiarowego wprowadzonego do 
obrotu lub użytkowania. 

c) Badanie typu to zespół czynności mających na celu wykazanie czy przyrząd pomiarowy da-
nego typu spełnia wymagania, stanowiące podstawę zatwierdzenia typu. 

Zatwierdzenie typu to potwierdzenie, w drodze decyzji, że typ przyrządu pomiarowego spełnia 
stawiane mu wymagania. 
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8.2 Ogólne zasady kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych 

871. Jakie wyróżnia się pojęcia związane z kontrolą stanu technicznego instalacji elektrycznych? 
Wyróżnia się następujące pojęcia związane z kontrolą stanu instalacji elektrycznych niskiego 

napięcia: 
1) Sprawdzanie – wszelkie czynności, za pomocą których kontroluje się stan techniczny i zgod-

ność instalacji elektrycznej z odpowiednimi wymaganiami normy HD 60364. Sprawdzanie 
obejmuje oględziny, próby i protokołowanie; 

2) Oględziny – kontrola instalacji elektrycznej za pomocą wszelkich zmysłów (wzrok, słuch, 
powonienie, dotyk). Podczas oględzin nie stosuje się próbników ani mierników; 

3) Próba – użycie środków (próbników, mierników), za pomocą których można sprawdzić stan 
instalacji w celu określenia stanów i wartości niewykrywalnych za pomocą oględzin; 

4) Protokołowanie – zapisywanie wyników oględzin i prób; 
5) Konserwacja – powiązanie wszystkich technicznych i administracyjnych czynności, łącznie 

z nadzorem, mających na celu utrzymanie instalacji w stanie, w którym spełnia ona wyma-
gane funkcje lub przywrócenie jej do tego stanu. 

872. Jakie wymagania powinny być spełnione podczas kontroli stanu technicznego instalacji elek-
trycznej? 

Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych powinny być prze-
prowadzane z uwzględnieniem następujących wymagań organizacyjnych i technicznych:  

1) Kontrole stanu technicznego powinny być wykonywane przez osoby wykwalifikowane. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji 
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828); 
eksploatacją urządzeń elektrycznych mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania 
kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy: 

a) eksploatacji "E" - do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakre-
sie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym, 

b) dozoru "D"- do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wy-
konujących prace w zakresie określonym w pkt. 1. oraz stanowiska pracowników tech-
nicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. 

 
Prace, o których mowa w pkt. a), dotyczą wykonywania czynności niezbędnych do dokona-
nia oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności 
energetycznej urządzeń, instalacji i sieci - w zakresie kontrolno-pomiarowym; 
 

2)  Według  normy  PN-HD  60364-6:2016-07  próby  i  pomiary  należy  wykonywać przy  użyciu  
urządzeń pomiarowych spełniających wymagania PN-EN 61557Bezpieczeństwo elektrycz-
ne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 
1 000 V i stałych do 1 500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub 
monitorowania środków ochronnych. Dopuszcza się stosowanie innych przyrządów i mier-
ników, jeżeli posiadają one nie gorsze własności użytkowe i zapewniają co- najmniej taki 
sam poziom bezpieczeństwa; 

3) Podczas kontroli instalacji należy przestrzegać "zasady ochrony zastanej" polegającej na 
uwzględnieniu stanu technicznego sprawdzanej instalacji elektrycznej, spełniającej wyma-
gania przepisów i norm z okresu ich projektowania i budowy, o ile późniejsze przepisy nie 
wymagały doprowadzenia ich do stanu zgodnego z aktualnymi normami lub obowiązują-
cymi przepisami;  

4) W czasie prób i pomiarów odbiorczych oraz okresowych, należy zastosować wszelki nie-
zbędne środki ostrożności, aby sprawdzenie nie spowodowało niebezpieczeństwa dla ludzi 
i zwierząt hodowlanych, a także uszkodzenia obiektu i wyposażenia, nawet gdy stwierdzono 
niezgodności. 
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873. Kiedy powinny być przeprowadzane kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych ni-
skiego napięcia? 

Kontrole stanu technicznego każdej instalacji elektrycznych niskiego napięcia powinny być 
przeprowadzane podczas montażu, o ile jest to w praktyce możliwe, oraz po zakończeniu procesu 
budowy, przebudowy lub remontu, przed przekazaniem do eksploatacji i w trakcie użytkowania 
jako: 

1) sprawdzanie odbiorcze lub 
2) sprawdzania okresowe. 

W przypadku rozbudowy lub zmiany istniejącej instalacji należy sprawdzić, czy ta rozbudowa 
lub zmiana jest zgodna z wymaganiami HD 60364 i czy nie spowoduje pogorszenia stanu bezpie-
czeństwa istniejącej instalacji elektrycznej; 

W czasie eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych należy zapewnić okresowe kontrole 
stanu technicznego, w tym parametrów charakteryzujących ich pracę oraz stan bezpieczeństwa 
elektrycznego i ochrony pracy osób zajmujących się eksploatacją; 

874. Co powinno obejmować sprawdzanie odbiorcze urządzeń i instalacji elektrycznych? 
Sprawdzanie odbiorcze urządzeń i instalacji elektrycznych powinno obejmować: 

1) sprawdzanie dokumentacji obiektów:  
a) projekt techniczny (opisy techniczne, schematy elektryczne itp.), 
b) dokumentację fabryczną dostarczoną przez dostawcę urządzeń (karty gwarancyjne, 

świadectwa, instrukcje obsługi, opisy techniczne, rysunki konstrukcyjne i montażowe), 
c) dokumenty przekazania urządzeń do eksploatacji (protokoły z przeprowadzonych prób 

i pomiarów elektrycznych i prób funkcjonalnych urządzeń), 
2) oględziny elementów badanej instalacji,  
3) pomiary parametrów technicznych instalacji,  
4) próby funkcjonalne urządzeń i instalacji,  
5) sporządzanie protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  

875. Jakie próby i pomiary należy wykonać podczas sprawdzania odbiorczego i okresowego instala-
cji elektrycznych niskiego napięcia?  

Podczas sprawdzania odbiorczego i okresowego urządzeń i instalacji elektrycznych niskiego na-
pięcia, należy w zależności od potrzeb:  

a) sprawdzić ciągłość przewodów ochronnych i czynnych w obwodach pierścieniowych , 
b) zmierzyć rezystancję izolacji obwodów instalacji elektrycznej, 
c) sprawdzić ochronę za pomocą bardzo niskiego napięcia - obwody SELV, PELV oraz separacji 
elektrycznej,  
d) zmierzyć rezystancję bądź impedancję podłóg i ścian, 
e) sprawdzić biegunowość, 
f) sprawdzić skuteczność ochrony przy uszkodzeniu przez samoczynne wyłączenie zasilania, 
g) sprawdzić ochronę uzupełniającą ochronę podstawową i/lub ochronę przy uszkodzeniu, 
h) sprawdzić kolejność faz, 
i) wykonać próby funkcjonalne i operacyjne urządzeń elektrycznych,  
j) sprawdzić spadki napięcia. 

Wymienione wyżej próby i pomiary należy wykonywać w podanej kolejności. Jeżeli wynik któ-
rejkolwiek próby wskazuje na niespełnienie wymagań, to - po usunięciu stwierdzonej nieprawi-
dłowości - należy powtórzyć tę próbę i każdą poprzedzającą, na wynik której mogła mieć wpływ ta 
nieprawidłowość. 
     W czasie kontroli stanu technicznego urządzeń i instalacji elektrycznych należy uwzględnić wy-
magania PN-HD 60364-6 dotyczące: 
a) poprawności wykonania przegród ognioodpornych i innych środków zapobiegawczych rozprze-
strzenianiu się ognia oraz przed skutkami działania ciepła; 
b) doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz sprawdzania doboru i 
nastawienia urządzeń zabezpieczających i ostrzegawczych; 
c) istnienia schematów, napisów ostrzegawczych lub innych podobnych informacji; 
d) poprawności połączeń przewodów. Zaleca się sprawdzić, czy zaciski są odpowiednio dobrane 
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do przewodów, które mają być połączone i czy połączenie to jest wykonane poprawnie. W razie 
wątpliwości zaleca się wykonanie pomiaru rezystancji połączeń. Rezystancja połączenia nie po-
winna być większa niż rezystancja przewodu o długości 1 m o przekroju równym najmniejszemu 
przekrojowi łączonych przewodów; 
e) przy pomiarze impedancji pętli zwarciowej należy uwzględnić wzrost rezystancji przewodów ze 
wzrostem temperatury spowodowanej zwarciem, aby zmierzona wartość impedancji zwarciowej 
spełniała wymagania podane w pkt. 411,4. PN-HD 60364-4-41; 
f) dostępu do urządzeń umożliwiającego ich wygodną obsługę, identyfikację i konserwację. 

876. Co powinny obejmować oględziny instalacji elektrycznej i wyposażenia? 
Oględziny instalacji elektrycznej i wyposażenia powinny obejmować: 

a) rodzaj zastosowanych środków ochrony przed porażeniem elektrycznym; 
b) rodzaj zastosowanych budowlanych środków ochrony przeciwpożarowej; 
c) dobór przewodów i zabezpieczeń z uwagi na obciążalność prądową i spadek napięcia; 
d) dobór i nastawienie urządzeń monitorujących i sygnalizacyjnych; 
e) dobór i prawidłowe umieszczenie łączników izolacyjnych; 
f) dobór wyposażenia do spodziewanych wpływów zewnętrznych; 
g) oznaczenia przewodów czynnych, neutralnych i ochronnych; 
h) przyłączenie łączników jednobiegunowych do przewodów fazowych; 
i) wymagane schematy i napisy ostrzegawcze lub Informacyjne;  
j) oznakowanie zacisków urządzeń i zakończeń przewodów oraz urządzeń zabezpieczających; 
k) poprawność połączeń przewodów i doboru zacisków; 
l) sprawdzenie połączeń przewodów ochronnych (PE, PEN), wyrównawczych i uziemiajacych; 
m) dostępność do urządzeń umożliwiająca wygodną obsługę, identyfikację i konserwację.  

Ponadto sprawdzić należy, czy zastosowane urządzenia manewrowe są rozmieszczone w sposób 
umożliwiający ich łatwą obsługę i konserwację. 

Oględziny instalacji i wyposażenia elektrycznego powinny uwzględniać także wszystkie wyma-
gania szczególne, dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 

877. W jakich terminach należy przeprowadzać kontrole stanu technicznego instalacji elektrycz-
nych? 

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane [Dz.U z 1994. Hr 89, poz. 414 z póżn. zm.] kontrola stanu 
technicznego instalacji elektrycznych, w zależności od stopnia nasilenia wpływów zewnętrznych, 
powinna być przeprowadzana: 

- nie rzadziej niż co 5 lat, 
- nie rzadziej niż co rok, 
- w szczególnych przypadkach - nie rzadziej niż co pół roku. 

Zgodnie z art. 62.1 ustawy: 
Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub 
zarządcę kontroli: 

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: 
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferycz-
ne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, (…)  

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego 
i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz 
jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej 
i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków 
ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów; 

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach 
do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy prze-
kraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekracza-
jącej 1000 m2, (…) 

Kontrole okresowe stanu technicznego instalacji wykonuje się w określonych odstępach czasu 
w celu sprawdzenia, czy nie doszło do uszkodzeń lub niedopuszczalnego pogorszenia parametrów 
instalacji lub ich części, w okresie od poprzedniego badania, w takim stopniu, że użytkowanie ich 
jest niebezpieczne. 
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Zgodnie z PN-HD 60364-6:2016-07 częstość sprawdzania okresowego instalacji powinna być 
ustalana z uwzględnieniem rodzaju instalacji i wyposażenia, jej zastosowania i działania, częstości 
i jakości konserwacji oraz wpływów zewnętrznych, na które jest narażona. 

Przedział ten może wynosić na przykład parę lat, z wyjątkiem podanych niżej przypadków, 
w których może wystąpić większe ryzyko i powinny być wymagane krótsze okresy, np.: 

- miejsca pracy lub pomieszczenia, w których występuje ryzyko porażenia elektrycznego, po-
żaru lub wybuchu spowodowanego degradacją, 

- miejsca pracy lub pomieszczenia, w których znajdują się instalacje zarówno niskiego, jak 
i wysokiego napięcia, 

- obiekty gromadzące publiczność, 
- tereny budowy,  
- instalacje bezpieczeństwa (np. oświetlenia awaryjnego). 

W instalacjach elektrycznych pozostających pod stałym skutecznym nadzorem, objętych stałym 
monitorowaniem stanu instalacji i urządzeń elektrycznych, zapewniającym profilaktyczną konser-
wację zapobiegawczą podczas normalnego użytkowania, sprawdzenia okresowe mogą być zastą-
pione odpowiednim systemem stałej kontroli i konserwacji instalacji i wyposażenia przez osoby 
wykwalifikowane. 

878. W jakich terminach powinna być przeprowadzane okresowe kontrole stanu technicznego in-
stalacji elektrycznych na terenach budowy? 

Okresowe kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych na terenach budowy powinny być 
przeprowadzane w terminach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  
6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych 
(Dz.U. 2003 Nr 47, poz.401).  

Okresowe kontrole stanu technicznego stacjonarnych urządzeń elektrycznych na terenach bu-
dowy i rozbiórki przeprowadza się co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrole stanu 
technicznego i pomiaru rezystancji izolacji tych urządzeń - co najmniej dwa razy w roku, a także 
przed uruchomieniem urządzenia: 

1) po dokonaniu zmian, przeróbek i napraw - zarówno elektrycznych, jak i mechanicznych, 
2) które nie było czynne przez okres jednego miesiąca lub dłużej, 
3) po jego przemieszczeniu.  

879. Co powinna zawierać dokumentacja ze sprawdzenia okresowego instalacji elektrycznej? 
Po zakończeniu sprawdzenia okresowego instalacji elektrycznej należy sporządzić wymaganą 

dokumentację, składającą się z protokołów wykonanych właściwych prób i pomiarów. 
Dokumentacja z każdego sprawdzenia okresowego instalacji elektrycznej powinna zawierać: 

szczegóły dotyczące sprawdzanych części instalacji i wyniki prób, a także opis przeprowadzonych 
oględzin, łącznie ze stwierdzonymi niezgodnościami, usterkami i wadami. Odnotowane powinny 
być również wszystkie stwierdzone uszkodzenia, pogorszenia stanu, wady lub niebezpieczne wa-
runki pracy.  

Dokumentacja sprawdzenia okresowego może zawierać, w związku ze stwierdzonymi zagroże-
niami, zalecenia dotyczące modernizacji instalacji w celu doprowadzenia jej do zgodności 
z wymaganiami aktualnych norm lub przepisów. 

Zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2016-07 protokół z badań odbiorczych lub okresowych powi-
nien zawierać informacje, które pozwolą powtórzyć badania, oraz wyniki badań, wyniki oceny ba-
dań i wypływające z nich wnioski, a także dane identyfikacyjne osób, które wykonywały badania. 

Osoba odpowiedzialna za sprawdzenie instalacji lub osoba upoważniona do działania w jej 
imieniu powinna przekazać protokół sprawdzenia okresowego osobie zlecającej sprawdzenie. 

Protokół powinien być opracowany i podpisany przez osobę kompetentną w zakresie spraw-
dzania instalacji elektrycznej. 
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880. Jakie informacje powinny być zawarte w protokółach z poszczególnych prób i pomiarów? 
W protokołach z prób i pomiarów powinny być zawarte informacje dotyczące: 

1) Rodzaju i zakresu badań; 
2) Lokalizacji obiektu badania (adres, nazwa); 
3) Instalacji lub jej części podlegającej badaniom; 
4) Zakresu wykonanych oględzin; 
5) Oceny wyników oględzin; 
6) Zastosowanych metod i przyrządów pomiarowych; 
7) Zastosowanych kryteriów oceny wyników pomiarów; 
8) Sposobu wykonania niezbędnych obliczeń;  
9) Wyników pomiarów (najczęściej w układzie tabelarycznym); 

10) Ocena wyników pomiarów i wniosków z oględzin, pomiarów i prób; 
11) Daty i warunki wykonywanych pomiarów; 
12) Datę następnych badań okresowych; 
13) Dane osobowe i dane identyfikacyjne uprawnień osób wykonujących pomiary, oględziny, 

oceny i wnioski oraz podpisy. 

8 . 3  N arz ę dz i a  pom i aro w e  

881. Jak realizowany jest proces pomiarowy i co zalicza się do narzędzi pomiarowych? 
Proces pomiarowy polegający na bezpośrednim porównywaniu wielkości mierzonych z umowie 

przyjętą jednostką jest realizowany przy wykorzystaniu zespołu nowoczesnych środków technicz-
nych, nazywanych narzędziami pomiarowymi, przeznaczonymi do wykonywania pomiarów. 

Do narzędzi pomiarowych zalicza się: 
- wzorce,  
- przyrządy pomiarowe,  
- przetworniki pomiarowe. 

Wzorce są to urządzenia pomiarowe do odtwarzania jednostki miary wielkości lub odtwarzające, 
praktycznie niezmiennie i z określoną dokładnością, jedną lub kilka wartości danej wielkości. 

882. Jak dzieli się wzorce w zależności od przeznaczenia?  
W zależności od przeznaczenia wzorce dzieli się na etalony; wzorce I i II rzędu oraz wzorce 

użytkowe. Etalonem nazywa się wzorzec pierwotny o największej dokładności, przeznaczony wy-
łącznie do przekazywania jednostki miary innym wzorcom. 

Wśród nich wyróżnia się: 
- Wzorzec podstawowy - o największej dokładności, może być wzorcem składającym się z kilku 

do kilkunastu wzorców. Jego wartość określa się jako np. średnią wartość miar wzorców 
wchodzących w skład grupy;  

-Wzorzec-świadek - jest wzorcem przeznaczonym do kontroli stałości wzorca podstawowego 
lub do zastąpienia go w przypadku uszkodzenia; 

- Wzorce odniesienia - służą do porównania z wzorcami o mniejszej dokładności - tzw. wzor-
cami kontrolnymi;  

- Wzorce robocze - są okresowo porównywane z wzorcami kontrolnymi; 
- Certyfikowane przyrządy pomiarowe użytkowe - biorą bezpośredni udział w pomiarach. 

883. Jakie wyróżnia się wzorce odpowiadające podstawowym jednostkom układu SI?  
Wyróżnia się następujące wzorce odpowiadające podstawowym jednostkom układu SI: 

- naturalny wzorzec temperatury; 
- atomowy wzorzec czasu; 
- sztuczne wzorce: masy, światłości, 
- wzorce pośrednie, np.: wzorzec natężenia prądu można odtworzyć za pomocą sztucznych 

wzorce napięcia i rezystancji. 
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884. Jakie wzorce są najczęściej używane w metrologii elektrycznej?  
W metrologii elektrycznej najczęściej używane są wzorce: 

- źródła prądu stałego, 
- źródła wzorcowych napięć stałych, 
- rezystancji,  
- pojemności, 
- indukcyjności własnej i wzajemnej, 
- źródła częstotliwości wzorcowych. 

885. Czym jest obiekt pomiaru oraz jakie elementy biorą udział w procesie pomiarowym?    
Obiekt pomiaru jest zbiorem cech rozróżnianych zarówno jakościowo, jak i ilościowo. Te cechy, 

które można wyrazić ilościowo, nazywane są wielkościami, które podlegają pomiarom. 
W procesie pomiarowym wykorzystywanych jest wiele elementów składowych, stanowiących 

łącznie system pomiarowy. 
W procesie pomiarowym biorą udział następujące elementy: 

- obiekt pomiaru,  
- przyrząd pomiarowy,  
- obserwator. 

Przebieg procesu pomiarowego z przyrządem pomiarowym jako układu porównania, przedsta-
wiono na rysunku 245. 

 
Rys. 245. Schemat przebiegu procesu pomiarowego 

Wzorzec pomiaru nie bierze w zasadzie udziału w procesie pomiarowym, a służy jedynie do 
przekazywania przyrządom miary wielkości (do ich wzorcowania). 

Wykonanie pomiaru wymaga określenia skali pomiarowej, użycia odpowiednich narzędzi po-
miarowych i zastosowania właściwej metody pomiarowej. 

886. Czym jest przyrząd pomiarowy i z jakich składa się elementów?  
Przyrząd pomiarowy jest urządzeniem służącym do przetwarzania wielkości mierzonej na 

wskazania lub inną równoważną informację.  
      Przyrządy pomiarowe można podzielić, ze względu na charakter wyjściowej informacji pomia-
rowej przekazywanej obserwatorowi (uwzględniając również sposób i postać ekspozycji wyniku 
pomiaru), na analogowe i cyfrowe. 

Pomiary przyrządem mogą być wykonywane samodzielnie lub w połączeniu z jednym lub z wie-
loma urządzeniami dodatkowymi. 

Schemat funkcjonalny przyrządu pomiarowego przedstawiono na rysunku 246. 

 
Rys.246. Schemat funkcjonalny przyrządu pomiarowego 
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887. Jak dzieli się przyrządy pomiarowe i przetworniki według spełnianych funkcji? 
Według spełnianych funkcji przyrządy pomiarowe i przetworniki dzieli się na: 

1) Mierniki - to przyrządy pomiarowe wyskalowane w jednostkach miary wielkości mierzonej. 
Nazwy ich pochodzą od jednostek miar, w których są wyskalowane lub od nazw mierzonych 
wielkości. Mierniki klasyfikuje się również: 

a) ze względu na sposób ekspozycji wskazań oraz 
b) w zależności od nazw wielkości mierzonej (lub ich jednostek); 

2) Rejestratory - to przyrządy pomiarowe umożliwiające zapis wartości wielkości mierzonej 
w funkcji wielkości. Przyrządy rejestrujące wykonuje się jako elektromechaniczne, elektro-
optyczne, elektroniczno-optyczne; 

3) Charakterografy - to przyrządy pomiarowe umożliwiające obserwację, pomiar lub rejestra-
cję charakterystyk elementów biernych i czynnych oraz układów elektrycznych; 

4) Detektory zera - służą do stwierdzenia istnienia lub zaniku wielkości (np. strumienia ma-
gnetycznego); 

5) Przetworniki pomiarowe - klasyfikuje się według funkcjonalnej zasady podziału na: prze-
tworniki zmiany skali i przetworniki charakteru sygnału pomiarowego. 

888. Jaki dzieli się mierniki ze względu na sposób ekspozycji wskazań oraz jakie są ich zalety 
i wady? 

Nazwa miernika pomiarowego pochodzi od wielkości mierzonej (np. częstotliwościomierz), od 
zasady działania (kompensator, komparator), od jednostki miary (amperomierz, woltomierz).  

Ze względu na sposób ekspozycji wskazań mierniki dzieli się na: 
- analogowe - wskazówkowe urządzenia elektromechaniczne, w których sygnał wejściowy jest 

odwzorowany na odczyt ciągły, mogący przyjmować w teorii nieskończenie wiele wartości oraz 
- cyfrowe - działające na zasadzie przetwarzania ciągłego sygnału wejściowego na wartość 

liczbową wielkości mierzonej, zapisaną w odpowiednim kodzie na wyświetlaczu cyfrowym. 
Do zalet mierników analogowych należy zaliczyć ich niezawodność, prostotę budowy i stosun-

kowo niską cenę, a także możliwość pracy bez konieczności zewnętrznego zasilania.  
Do wad przyrządów analogowych zalicza się przede wszystkim duża niepewność pomiaru 

i częste błędy odczytu wyniku pomiaru oraz brak możliwości współpracy z komputerowymi syste-
mami pomiarowymi. 

Porównując parametry obu przyrządów należy stwierdzić, że np. rezystancja wewnętrzna wol-
tomierzy analogowych jest dużo mniejsza niż cyfrowych, co ma znaczący wpływ przyrządu analo-
gowego na badany obiekt, a w konsekwencji zakłócenie pomiaru. W przypadku przyrządów cyfro-
wych problem ten w zasadzie nie występuje, gdyż rezystancja wewnętrzna woltomierzy cyfrowych 
jest bardzo duża i zawiera się w zakresie od 10 MΩ do 10 GΩ.  

Innym parametrem przemawiającym na korzyść przyrządów cyfrowych jest ich mała niepew-
ność wyniku pomiaru. W zależności od mierzonej wielkości, może być ona do kilku razy mniejsza 
niż w przypadku pomiaru przyrządem analogowym. Ponadto zaletą przyrządów cyfrowych jest to, 
że nie występuje dodatkowa niepewność związana ze zjawiskiem paralaksy, gdyż wynik jest odczy-
tywany z wyświetlacza wielosegmentowego. 

889. Do czego służy przetwornik pomiarowy? 
Wykonanie bezpośredniego pomiaru wielkości mierzonej X przy użyciu przyrządu pomiarowego 

może okazać się niemożliwe bez przekształcenia jej w łatwiej mierzalną wartość Y. Proces zamiany 
wielkości X na wielkość Y, przy zachowaniu informacji o wielkości X, nosi nazwę przetwarzania, 
natomiast nowa wielkość Y nazywa się sygnałem pomiarowym 

Urządzenie dokonujące zmiany wartości X na Y nazywa się przetwornikiem pomiarowym (Rys. 
247). 

 
Rys. 247. Symbol graficzny przetwornika pomiarowego 
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Przetwornik pomiarowy służy do przetwarzania (z określoną dokładnością) sygnału pomiaro-
wego, zawierającego informację o wartościach wielkości fizycznych i związkach między nimi. Może 
on być samodzielnym urządzeniem pomiarowym lub stanowić jego część.  

Sygnał przetwarzany (wejściowy) i sygnał przetworzony (wyjściowy) przenoszą informację w 
postaci liczb. Sygnał pomiarowy zawiera informacje pomiarową, stąd wartość wielkości mierzonej 
można wyznaczyć z wartości sygnału pomiarowego. Nośnikiem sygnału jest wielkość opisująca 
procesy energetyczne przenoszące informacje. 

890. Jakie rozróżnia się przetworniki pomiarowe? 
Wśród stosowanych przetworników pomiarowych rozróżnia się: 

1) Przetworniki zmiany skali - charakteryzujące się tym, że wielkość mierzona (wejściowa) 
i sygnał pomiarowy (wyjściowy) są na ogół takie same (np. napięcia na napięcie, prądu na 
prąd, a także napięcia na prąd i prądu na napięcie), różnią się natomiast tylko skalą lub ska-
lą i poziomem energii. Przetworniki pomiarowe zmiany skali dzieli się również na:  

- pasywne, które całą energię zużywaną w procesie przetwarzania czerpią ze źródła sy-
gnału wejściowego (np. dzielniki napięcia, przekładniki prądu), 

- aktywne, które zużywaną w procesie przetwarzania energię czerpią spoza źródła sygna-
łu wejściowego (np. przetworniki pomiarowe ze wzmacniaczami operacyjnymi 
i sprzężeniem zwrotnym); 

2) Przetworniki zmiany postaci sygnału - może następować zmiana przebiegu czasowego ta-
kich samych wielkości Zależnie od postaci sygnałów rozróżnia się przetworniki pomiarowe: 

- analogowe (A/A) - przetwarzające sygnał wejściowy analogowy na sygnał wyjściowy 
równie analogowy (np. przekładnik napięciowy transformujący napięcie wysokie na ni-
skie, przetwornik pomiarowy ciśnienia na prąd elektryczny), 

- -cyfrowe (A/C analogowo) - przetwarzające sygnał wejściowy analogowy na sygnał wyj-
ściowy cyfrowy (np. przetwornik pomiarowy prądu elektrycznego na sygnał cyfrowy w 
kodzie dwójkowym; przetwarzanie analogowo-cyfrowe), 

- cyfrowo-analogowe (C/A) - przetwornik pomiarowy o działaniu odwrotnym niż prze-
twornik pomiarowy a/c, 

- cyfrowo-cyfrowe (C/C) — przetwarzające sygnał wejściowy cyfrowy na sygnał wyjścio-
wy też cyfrowy (np. przetwornik pomiarowy sygnału w kodzie dwójkowym na sygnał w 
kodzie dziesiętnym). 

Przykładem przetworników zmiany postaci sygnałów są przetworniki wielkości nieelek-
trycznych w sygnał pomiarowy elektryczny (np. przetworniki fotoelektryczne, rezystancyj-
ne, termoelektryczne, położenia itp.); 

3) Przetworniki standaryzujące - pod tym pojęciem rozumie się przetwornik posiadający 
znormalizowany sygnał wyjściowy. 

891. Czym jest system pomiarowy, a czym metoda pomiarowa? 
System pomiarowy - jest zbiorem środków technicznych tworzących jedną zorganizowaną ca-

łość przeznaczoną do automatycznego pozyskiwania informacji bezpośrednio z obiektu, w celu 
przekształcenia pomiaru, przetworzenia i przedstawienia danych w formie odpowiedniej dla czło-
wieka oraz dla wprowadzenia do zautomatyzowanego urządzenia sterującego. Struktura systemu 
pomiarowego składa się z szeregowo połączonych: czujnika, przetworników pomiarowych i urzą-
dzenia wskazującego. Układy pomiarowe można zdefiniować jako zbiory funkcjonalne przyrządów 
i przetworników pomiarowych, tworzące jedną organizacyjna całość przeznaczoną do pobrania 
informacji pomiarowej, jej przetworzenia, porównania i przedstawienia wyników pomiarów. 

Metoda pomiarowa - jest natomiast zespołem czynności wykonywanych w czasie pomiaru celem 
określenia wartości wielkości mierzonej. Stosuje się różne metody pomiarowe w zależności od ro-
dzaju wielkości mierzonej, wymaganej dokładności, sposobu opracowania wyników i warunków 
pomiaru. Praktycznie tę samą wielkość (na przykład rezystancję) można mierzyć różnymi meto-
dami. Metody pomiarowe można podzielić z uwagi na sposób:  

- przetwarzania sygnału pomiarowego, 
- uzyskiwania wyniku pomiaru, 
- porównywania wielkości mierzonych z wzorcami. 



413 
 

892. Jakie wyróżnia się metody pomiarowe i z czego wynika wybór odpowiedniej metody? 
Wyróżnia się następujące metody pomiarowe: 

1) Metoda pomiarowa bezpośrednia - wartość wielkości mierzonej otrzymuje się bezpośred-
nio, bez potrzeby dodatkowych obliczeń, np. pomiar napięcia - woltomierzem, pomiar natę-
żenia prądu – amperomierzem; 

2) Metoda pomiarowa pośrednia – mierzy się bezpośrednio nie wielkość badaną Y, lecz wiel-
kości A,B,C, związane z wielkością Y zależnością funkcyjną Y = f (A,B,C), ustaloną teoretycz-
nie lub doświadczalnie. Przykładem jest pomiar mocy ( )  lub  pomiar  rezystancji  ( ) za 
pomocą woltomierza (napięcie ) i amperomierza (prąd ), a następnie obliczenie mocy 

= ∙  lub rezystancji = / ; 
3) Metoda różnicowa - polega na pomiarze różnicy między wartością wielkości mierzonej a mało 

różniącą się od niej znaną wartością tej samej wielkości, np. pomiar siły elektromotorycz-
nej(sem)  badanego ogniwa polega na porównaniu z siłą elektromotoryczną  ogniwa 
wzorcowego i pomiarze różnicy sem ∆ . Pomiar badanej wielkości metodą różnicową jest 
tym dokładniejszy, im mniejsza jest różnica między wartością wielkości mierzonej a wzorcem. 

Na przykład, jeżeli różnica sem ∆  wynosi 10%  i jest zmierzona z niepewnością ± 0,3%,to 
niepewność pomiaru badanej sem  wynosi ok. ± 0,03%, ponieważ  =  + ∆ . 

Wybór odpowiedniej metody pomiarowej wynika przede wszystkim: 
- z uwarunkowań wykonania prób i pomiarów (laboratoryjne, przemysłowe, terenowe), 
- znajomości obiektów mierzonych,  
- rozpoznania dokumentacji technicznej obiektu, 
- rodzaju wielkości mierzonej,  
- wymaganej dokładności, 
- sposobu opracowania wyników. 

Zastosowana metoda powinna być w zasadzie metodą najprostszą, zapewniającą osiągnięcie 
wymaganej dokładności pomiarów. 

893. Jakie rozróżnia przyrządy pomiarowe analogowe? 
Przyrząd pomiarowy analogowy przetwarza mierzoną wielkość na wskazanie proporcjonalne 

do wartości wielkości mierzonej. W tym przypadku są to wychylenia wskazówki miernika określa-
ne względem skali przyrządu. 

Rozróżnia się przyrządy pomiarowe analogowe: 
- o działaniu bezpośrednim- energia zużywana na wychylenie ruchomego elementu przyrządu 

jest pobierana bezpośrednio z obiektu badanego, 
- o działaniu pośrednim- energia potrzebna do przemieszczenia ruchomego elementu przyrzą-

du jest dostarczana ze źródła pomocniczego. 

894. Co zalicza się do podstawowych parametrów przyrządów analogowych? 
      Do podstawowych parametrów przyrządów analogowych (wskazówkowych) zalicza się: 

- Stałą miernika - jeżeli miernik jest wyposażony we wskaźnik, który ma naniesioną podziałkę 
liniową (równe odległości między kolejnymi działkami), to stała miernika jest równa stałej 
podziałki. 
Stała podziałki ( ) jest to stosunek wartości nominalnej podzakresu pomiarowego  do 
maksymalnej liczby działek na podziałce miernika : 

=  

- Podziałka - jest to uporządkowany zbiór znaków (najczęściej kresek – wskazów). Dla uła-
twienia odczytu niektóre z tych znaków mogą być opisane cyframi. Część podziałki między 
sąsiednimi wskazami nazywamy działką elementarną. Długość podziałki oraz liczba działek 
są ściśle zależne od klasy oraz gabarytów miernika. Im klasa wyższa tym podziałka dłuższa,  
a liczba działek większa. 
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W przyrządach analogowych o podziałce liniowej odczytu wartości mierzonej dokonuje się 
mnożąc liczbę działek , o którą wychyliła się wskazówka miernika od położenia początkowego 
przez stałą podziałki . Wynik pomiaru będzie równy: 

= = ∙ =  

Jeżeli przyrząd (miernik) ma podziałkę silnie nieliniową (różne odległości między kolejnymi 
działkami), to należy określić stałą fragmentu podziałki. Przyjmuje się założenie, że na podziałce 
nieliniowej można określić pewne przedziały, w których jest ona liniowa. Na ogół granice takich 
przedziałów są opisane działkami oznaczonymi liczbowo. 

Wynik pomiaru w tym przypadku będzie równy: 

= ∙ + =
Δ
Δ +  

przy czym:  
- liczba działek, o które wychyla się wskazówka od początku rozpatrywanego przedziału; 

∆  = −  - szerokość przedziału liniowego w działkach; 
∆  = −  - przyrost wartości wielkości mierzonej powodującej zmianę  
                                      położenia  wskazówki od położenia  do . 

895. Z jakich elementów składa się urządzenie odczytowe w przyrządzie analogowym? 
Urządzenie odczytowe w przyrządzie analogowym składa się z podzielni, na której naniesiona 

jest podziałka oraz wskazówki materialnej (Rys. 248) lub świetlnej (Rys. 249). 

 
Rys. 248. Wskazówka nożowa i skala lustrzana 

 
Charakterystyczną cechą mierników analogowych jest ich zdolność rozdzielcza, która określa 

najmniejszą część działki możliwą do odczytania. W zależności od odległości między sąsiednimi 
wskazami przyjmuje się, że zdolność rozdzielcza wynosi 0.5, 0.2 lub 0.1 mm (działki). Przyjęcie 
przez obserwatora zbyt małej zdolności rozdzielczej zwiększa błąd odczytu, który zależy przede 
wszystkim od staranności obserwatora. 

Główną wadą przyrządów analogowych jest możliwość niedokładnego odczytu wartości wska-
zywanej przez urządzenie odczytowe miernika.  

Dla ułatwienia samego odczytu umieszcza się pod wskazówką lusterko (Rys. 248) lub stosuje się 
wskazówkę świetlną (Rys.249). 

 
Rys. 249. Skala i wskazówka świetlna 

 
Wskazówka świetlna powstaje na zasadzie odbicia światła z żarówki od lusterka, na którym jest 

naniesiony znacznik wskazówki. Lusterko jest przymocowane do osi, której kąt odchylenia od po-
łożenia równowagi zależy od wartości wielkości mierzonej. Przemieszczająca się wzdłuż podziałki 
plamka uniemożliwia powstanie błędu paralaksy, ponieważ cień wskazówki znajduje się bezpo-
średnio na podzielni. 
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896. Na czym opierają swoje  funkcjonowanie  i  czym się charakteryzują przyrządy pomiarowe cy-
frowe?  

Przyrządy pomiarowe cyfrowe opierają swoje funkcjonowanie na przetwarzaniu ciągłego sygnału 
wejściowego na wartość liczbową wielkości mierzonej, zapisaną w odpowiednim kodzie cyfrowym. 

Przyrządy cyfrowe są wygodniejsze w użyciu. Dzięki zastosowaniu wyświetlacza cyfrowego: 
- nie popełnia się błędów związanych z odczytem wskazań oraz 
- nie ma potrzeby obliczania podziałki. 

Cyfrowe metody pomiarowe mogą być zastosowane do pomiaru niemal wszystkich wielkości fi-
zycznych - zarówno elektrycznych, jak i nieelektrycznych. 

Przyrządy pomiarowe cyfrowe charakteryzują się powstawaniem w czasie pomiaru tzw. błędów 
grubych. Na wyświetlaczu oprócz cyfr składających się na wynik wyświetlany jest także przecinek 
lub kropka dziesiętna. Na przykład wyświetlacze, szczególnie typu LED, charakteryzują się dość 
sporą zawodnością i bardzo często zdarza się, że znaki te nie są w czasie pomiaru wyświetlane ze 
względu na uszkodzenie wyświetlacza. 

Konstrukcję wyświetlacza siedmiosegmentowego pojedynczej cyfry przedstawia rysunek 250. 

 
Rys. 250. Wyświetlacz siedmiosegmentowy 

Na przykład: uszkodzenie segmentu 7 spowoduje nierozróżnianie cyfr 8 i 0, natomiast uszkodze-
nie segmentu czwartego uniemożliwi rozróżnienie cyfr 6 i 8. Wynik pomiaru uzyskany przy takim 
uszkodzeniu wyświetlacza cyfrowego będzie niewątpliwie obarczony dużym (grubym) błędem. 

897. Jakie rodzaje wyświetlaczy stosuje się w przyrządach cyfrowych? 
W przyrządach cyfrowych stosuje się: 

1) Wyświetlacze niepełne - na najwyższej pozycji (pierwsza cyfra z lewej strony) może być wy-
świetlana jedynie cyfra 1 lub niewyświetlana żadna cyfra. 

2) Wyświetlacze pełne - na wszystkich miejscach mogą być wyświetlane wszystkie cyfry od  
0 do 9. Dla wyświetlaczy pełnych rozdzielczość odczytu wyznacza się z zależności: 

= 10  

gdzie: 
N – ilość wyświetlonych cyfr; 

– wybrany zakres pomiarowy. 
W niektórych miernikach cyfrowych dobór zakresu i określenie polaryzacji sygnału dokonuje się 

automatycznie, stosownie do poziomu wartości mierzonej. 

898. Jakie błędy wpływają na dokładność pomiarów wykonywanych miernikami analogowymi? 
Na dokładność pomiarów wykonywanych miernikami analogowymi głównie wpływają błędy 

związane: 
- z urządzeniem pomiarowym, 
- z dokładnością odczytu oraz 
- z metodą pomiaru. 

Błędy związane z urządzeniem pomiarowym określa się tzw. metodą odchyleniową zwaną też 
metodą bezpośredniego odczytu. Wartość wielkości mierzonej określa się w niej na podstawie od-
chylenia wskazówki narzędzia pomiarowego. 
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Niedokładność pomiaru wykonywanego tą metodą wynika głównie z istnienia dopuszczalnego 
błędu systematycznego narzędzia pomiarowego, określonego jego klasą dokładności. Istnienie błę-
dów systematycznych można stwierdzić w wyniku zastosowania innej metody pomiarowej lub za-
stosowania innego narzędzia pomiarowego. 

899. Kiedy powstają błędy związane z urządzeniem pomiarowym? 
Błędy związane z urządzeniem pomiarowym powstają: 

- przy użyciu narzędzi w warunkach różnych od warunków odniesienia, 
- przy użyciu narzędzia z przesuniętym położeniem zerowym lub błędnie wykonaną podziałką 

oraz 
- przy przepływie mierzonego prądu nagrzewającego sprężyny wytwarzające moment zwrot-

ny miernika i w konsekwencji wzrost wychylenia wskazówki. 
Pomiar danej wielkości odbywa się na ogół jednokrotnie, a błąd ma na ogół charakter systema-

tyczny, ograniczony dokładnością użytych przyrządów (jego błędem podstawowym i błędami do-
datkowymi). 

900. Jakie wyróżnia się sposoby wykonania pomiaru wielkości mierzonej i jak należy przedstawić 
wynik pomiaru? 

Wyróżnia się dwa sposoby wykonania pomiaru wielkości mierzonej: 
1) Pomiar bezpośredni - wartość wielkości mierzonej jest określana na podstawie wskazania 

jednego przyrządu; 
2) Pomiar pośredni - wyznaczana wielkość jest funkcją kilku wielkości mierzonych bezpośred-

nio. 
Wynik pomiaru  powinien być zawsze przedstawiany z podaniem granic błędu w postaci: 

= ± ∆  
gdzie: 

 - wartość zmierzona, zapisana z uwzględnieniem odpowiedniej ilości miejsc znaczących; 
∆  - błąd graniczny pomiaru. 

901. Jakie  rodzaje  błędów  granicznych  wyznacza  się przy  wykonywaniu  pomiarów  przyrządami  
analogowymi i cyfrowymi? 

Przy wykonywaniu pomiarów przyrządami analogowymi i cyfrowymi wyznacza się następujące 
rodzaje błędów granicznych: 

1) Błąd graniczny przy pomiarze przyrządem analogowym  
Błąd graniczny pomiaru wielkości X, przy założeniu, że klasa dokładności przyrządu pomiaro-

wego jest oznaczona symbolem kl.d, wyznaczany jest za pomocą wyrażenia: 

Δ =
kl. d

100%  
gdzie: 

 - wartość nominalna (maksymalna) zakresu pomiarowego (dla przyrządów wielozakre-
sowych. 

      Jest to wartość maksymalna podzakresu pomiarowego, na którym był wykonany pomiar). 
Wartość błędu granicznego pomiaru jest stała na danym podzakresie miernika i nie zależy od 

wartości wielkości mierzonej . 
Jeżeli dokładność przyrządu pomiarowego jest wyrażona w procentach wartości mierzonej, co 

jest oznaczane na podzielni miernika wskazówkowego jako kl. d, to przy wyznaczaniu błędu gra-
nicznego pomiaru korzysta się z zależności: 

Δ =
kl. d

100%  
gdzie: 

 - wartość mierzona badanej wielkości (wartość, którą wskazał miernik). 
Wartość błędu granicznego jest w tym przypadku zależna od wartości wielkości mierzonej i nie 

jest stała na danym podzakresie miernika. 
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W niektórych analogowych elektronicznych przyrządach pomiarowych można spotkać wyraże-
nie opisujące zależność błędu granicznego pomiaru danym przyrządem - zarówno od wartości mie-
rzonej , jak i od wartości nominalnej zakresu pomiarowego . 

Wyrażenie to jest na ogół podawane w postaci: 
Δ  = ±( % + % ) 

gdzie: 
a, b - stałe charakterystyczne dla danego przyrządu. 

Ten sposób opisu właściwości dokładnościowych miernika jest stosowany wtedy, gdy odpo-
wiednią zależność udało się wykryć w procesie produkcyjnym przyrządu. 

W granicznym przypadku, jeżeli  = , to powyższe wyrażenie przyjmuje postać: 
Δ  = ±( % + %)  

2) Błąd graniczny przy pomiarze przyrządem cyfrowym 
Dla cyfrowych przyrządów pomiarowych klasa dokładności nie jest zdefiniowana. Właściwości 

dokładnościowe są opisywane za pomocą błędu bezwzględnego lub w postaci: 
Δ  = ±( % + ) 

gdzie: 
- liczba cyfr na najmniej znaczącej pozycji wyświetlacza.  

902. W jakiej postaci zapisuje się wynik pomiaru i jak oblicza dokładność pomiaru przy pomiarach 
pośrednich? 

Przy pomiarach pośrednich zakłada się, że funkcja opisująca wielkość mierzoną ma postać: 
= f( … ) 

Przy pomiarze pośrednim wynik pomiaru zapisuje się w postaci: 
= ± ∆  

Natomiast dokładność pomiaru oblicza się ze wzoru: 

% =
Δ

100 % 

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wyznaczenia błędu granicznego pomiaru, łatwiej jest wy-
znaczyć błąd względny pomiaru (dokładność), a następnie przekształcić do odpowiedniej postaci. 

903. Na ile dokładność pomiaru może się różnić od dokładności przyrządu pomiarowego? 
Dokładnością pomiaru nazywa się stosunek błędu granicznego do wartości mierzonej 

% =
Δ

100 % 

A zatem, dokładność pomiaru może się znacznie różnić od dokładności przyrządu pomiarowego. 
Dokładność pomiaru można wyrazić równaniem: 

% = ∙ kl. d 

Z powyższego równania wynika, że dokładność pomiaru jest nie lepsza od klasy dokładności 
przyrządu pomiarowego i jest tym mniejsza, im wskazanie przyrządu jest mniejsze. Wniosek stąd 
taki, że ze względu na dokładność pomiaru zakres pomiarowy należy dobierać tak, aby zapewnić 
możliwie największe wychylenie wskazówki miernika. W miernikach z klasą wyrażoną jako pro-
cent wartości mierzonej, dokładność pomiaru jest równa dokładności przyrządu w całym zakresie 
wskazań: 

% = kl. d 
904. Z czym wiąże się sporządzenie poprawnej dokumentacji z pomiarów elektrycznych i jakie za-

sady decydują o sposobie zapisu wyników pomiaru? 
Sporządzenie poprawnej dokumentacji z pomiarów elektrycznych wiąże się z prawidłowym za-

pisem uzyskanych wyników pomiarów i obliczeń.  
O sposobie zapisu wyników pomiaru decydują następujące zasady: 
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- Wartość liczbowa uzyskana z pomiaru powinna mieć taką liczbę cyfr znaczących, aby tylko 
ostatnia lub przedostatnia były niepewne (np. zmieniły się w trakcie pomiaru);  

- Cyframi znaczącymi są cyfry 0 ÷ 9 z wyjątkiem cyfry 0 stojącej na początku ułamka dziesięt-
nego lub na końcu liczby, chyba że są przesłanki wskazujące na to, że 0 na końcu też jest zna-
czące; 

- dDa zaznaczenia ilości cyfr znaczących wygodnie jest posługiwać się mnożnikiem 10n lub sto-
sować odpowiednie jednostki danej wielkości, np. wartość liczbowa 1410 = 1,41∙103, a war-
tość liczbowa 0,023 = 23∙10-3. 

905. Co należy zapewnić dla poprawnego odczytania zmierzonej wartości w mierniku analogowym? 
Pomiary przyrządami analogowymi wymagają starannych odczytów położenia wskazówki 

względem podziałki. 
Dla poprawnego odczytania zmierzonej wartości w mierniku analogowym należy: 

a) dokonać wyboru skali, 
b) ustalić zakres pomiaru,  
c) zapewnić dokładność odczytu wielkości mierzonej. 

906. Czym podyktowany jest wybór skali i zakresu pomiarowego?  
1) Wybór skali - podyktowany jest w pierwszej kolejności rozdzielczością i łatwością dokony-

wania przeliczeń wartości wielkości mierzonej z uwzględnieniem zakresu pomiarowego. 
Zwykle skale odpowiadają dostępnym zakresom miernika w ten sposób, że liczba końcowa 
skali odpowiada: 

a) wielokrotności (2x;3x;5x;10x;100x) lub 
b) podwielokrotności (1/2;1/3;1/5); 

2) Zakres pomiaru - powinien być tak wybrany, by wychylenie wskazówki znajdowało się w 
obszarze 50 - 90 % skali, co zapewni optymalne wykorzystanie rozdzielczości i dokładności 
przyrządu. 

907. Jaki można wyeliminować błąd krzywego patrzenia?  
Błąd odczytu ma charakter błędu przypadkowego, może zostać również popełniony, jeśli obser-

wator nie patrzy na wskazówkę prostopadle do płaszczyzny podzielni. Inaczej jest to błąd krzywe-
go patrzenia, nazywany także błędem paralaksy. Błąd ten można wyeliminować patrząc na wska-
zówkę prostopadle do podzielni.  

Mierniki wielozakresowe wyposażone są w skale o różnych podziałkach ułatwiających uzyska-
nie optymalnej rozdzielczości odczytu i określenie wartości wielkości mierzonej oraz lusterko po-
zwalające na eliminację efektu paralaksy. 

Przy pomiarach jednokrotnych błąd ten jest w zasadzie trudny do oszacowania. 

908. Z czego głównie wynikają błędy związane z metodą pomiaru? 
Błędy związane z metodą pomiaru wynikają głównie: 

- z wyboru niewłaściwej metody pomiarowej, nieodpowiadającej ściśle zależnościom między 
występującymi wielkościami, 

- z oddziaływania przyrządów pomiarowych na obiekt pomiaru, powodowane najczęściej po-
borem energii przez przyrząd ze źródła sygnału mierzonego, 

- ze stosowania przybliżonych modeli badanych zjawisk lub wyznaczenia wielkości mierzonej 
na podstawie wszelkich wzorów przybliżonych (empirycznych). 

Błędy metody można na ogół sprowadzić do wartości pomijalnych przez stosowanie odpowied-
nich poprawek rachunkowych lub właściwy dobór warunków pomiaru. 

909. Jaka jest budowa i zasada działania mierników analogowych?  
W przyrządach analogowych (wskazówkowych) moment napędowy działa na organ ruchomy 

i powoduje wychylenie wskazówki, która pokazuje na skali wartość mierzonej wielkości. W przy-
padku pomiaru prądów albo napięć okresowo zmiennych skala przyrządu jest wyskalowana 
w wartościach średnich albo skutecznych. 

Organ ruchomy wytwarza moment zwracający (zwrotny), który równoważy moment napędowy.  
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Do wytworzenia momentu zwracającego służą sprężynki spiralne. Do ustawiania wskazówki w 
położeniu zerowym służy mimośród. Przeciwwaga ma na celu takie wyważenie organu ruchomego, 
aby środek ciężkości znajdował się na osi obrotu. 

Pod działaniem momentu napędowego wskazówka wychyla się o kąt α, przy którym następuje 
zrównoważenie momentu napędowego przez moment zwracający. Wskutek bezwładności organu 
ruchomego osiągnięcie stanu równowagi nie następuje natychmiast, lecz po pewnej liczbie wah-
nięć. Dla skrócenia czasu wahań stosuje się tłumiki, wytwarzające moment tłumiący w czasie ruchu 
organu ruchomego. 

Najczęściej stosuje się tłumienia powietrzne i wiroprądowe. 
W tłumikach powietrznych ruch jest tłumiony oporem powietrza w komorze, w której porusza 

się skrzydełko tłumika. W tłumikach wiroprądowych natomiast tłumienie ruchu powstaje pod 
wpływem prądów wirowych indukowanych w blaszce, poruszającej się w polu magnesu trwałego. 

Zasadniczą częścią każdego miernika elektrycznego jest ustrój pomiarowy, tj. ta część przyrządu, 
w której mierzona wielkość elektryczna, zostaje przekształcona na wychylenie wskazówki.  

910. Jak dzieli się mierniki pod względem budowy i zasady działania ustroju pomiarowego? 
Pod względem budowy i zasady działania ustroju pomiarowego mierniki, w których wykorzy-

stano do pomiaru pole magnetyczne, dzieli się na: 
- magnetoelektryczne, 
- elektromagnetyczne, 
- elektrodynamiczne, 
- indukcyjne. 

Wyróżnia się także mierniki: 
- magnetoelektryczne z prostownikiem, 
- magnetoelektryczne ilorazowe, 
- ferrodynamiczne, 

911. Jaka jest budowa i zasada działania mierników magnetoelektrycznych?  
Mierniki magnetoelektryczne budowane są:  

- z ruchomą cewką i nieruchomym magnesem lub  
- nieruchomą cewką i ruchomym magnesem. 

Zasada działania miernika magnetoelektrycznego polega na oddziaływaniu pola magnetycznego 
magnesu trwałego na cewkę organu ruchomego, przez którą płynie prąd. Na rysunku 251 przed-
stawiono budowę ustroju magnetoelektrycznego.  

 
Rys. 251. Budowa miernika magnetoelektrycznego 

Oznaczenia: 1. Magnes trwały, 2. Cewka pomiarowa na ramce aluminiowej, 
2. Aluminiowa ramka i rdzeń, 4. Sprężynki zwrotne, 5. Nabiegunnik. 

3. . 
Kierunek wychylenia wskazówki zależy od kierunku przepływu prądu, zatem podczas pomia-

rów takim przyrządem ważna jest biegunowość. Gdy natężenie prądu podlega szybkim zmianom 
wychylenie wskazówki jest proporcjonalne do wartości średniej prądu. Przy przepływie prądu 
przemiennego momenty działające na cewkę znosiłyby się w obu półokresach i w konsekwencji 
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wskazówka pokazywałaby zero. Dodanie do układu pomiarowego prostownika umożliwia pomiar 
napięć i prądów przemiennych. 

Mierniki magnetoelektryczne służą do pomiaru prądów stałych albo pulsujących jednokierun-
kowych, i są stosowane jako: 

- galwanometry, 
- woltomierze, 
- amperomierze 

912. Co jest źródłem momentu napędowego w mierniku magnetoelektrycznym?  
Źródłem momentu napędowego ( ) w mierniku magnetoelektrycznym jest wzajemne oddzia-

ływanie stałego pola magnetycznego i uzwojenie, przez które płynie prąd elektryczny. 
Moment napędowy 

=  
gdzie: 

 - indukcja magnetyczna pola magnesu trwałego, w T (tesla = N/A∙m); 
- natężenie prądu przepływającego przez cewkę, w A; 
- ilość zwojów cewki; 
- wymiary liniowe cewki. 

Momentowi napędowemu ( ) powodującemu obrót cewki (wskazówki), przeciwdziała mo-
ment  zwrotny  ( ) wytwarzany przez sprężyny, proporcjonalny do kąta wychylenia wskazówki 
( ). 

=  
gdzie: 

 - stała sprężyn, 
 - kąt wychylenia wskazówki. 

Położenie równowagi organu ruchomego określa warunek: 
=  

 =  
stąd: 

= = = const. 

913. Jak rozszerza się zakres pomiarowy miernika magnetoelektrycznego?  
Cewki mierników magnetoelektrycznych, nawinięte drutem o bardzo małym przekroju, ogranicza-

ją użycie mierników tego rodzaju do pomiaru natężenia niewielkich prądów (rzędu kilkudziesięciu 
miliamperów), natomiast ze względu na małą rezystancję cewki – zakres napięć jest niewielki. 

W celu rozszerzenia zakresu pomiarowego mierników magnetoelektrycznych stosuje się rezy-
story włączane równolegle do amperomierzy (boczniki Rys. 252) albo szeregowo do woltomierzy 
(posobniki Rys. 253). 

 
Rys. 252. Bocznik 

 

∙ = ( − ) ∙  

= ∙ − = − 1 
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Rys. 253. Posobnik 

= ∙   oraz U − = ∙    

= ∙
−

= ( − 1)  

914. Jaka jest budowa i zasada działania mierników elektromagnetycznych?  
Mierniki elektromagnetyczne budowane są jako jednordzeniowe i dwurdzeniowe (Rys. 254). 
W miernikach jednordzeniowych rdzeń z miękkiego materiału ferromagnetycznego jest wciąga-

ny w głąb cewki elektromagnesu, a połączona z nim wskazówka wychyla się tym bardziej, im więk-
sze jest natężenia prądu płynącego przez cewkę. 

W częściej używanych miernikach dwurdzeniowych wewnątrz cewki o kształcie cylindrycznym 
umieszczone są dwie blaszki - jedna nieruchoma przymocowana do cewki, druga ruchoma połączo-
na z organem ruchomym. 

 
Rys. 254. Budowa miernika elektromagnetycznego 

Oznaczenia: a) jednordzeniowy, b) dwurdzeniowy, 1. Aluminiowa ramka 
i rdzeń wykonany z materiału miękkiego magnetycznie, 2. Cewka płaska, 

3. Blaszka ruchoma, 4. Cewka cylindryczna, 5. Blaszka nieruchoma. 
W polu magnetycznym wytworzonym przez prąd płynący w zwojach cewki, blaszki (rdzenie) 

magnesują się jednoimiennie i odpychają się niezależnie od kierunku prądu - zarówno przy prądzie 
stałym, jak i przemiennym. 

Moment zwrotny ( ) wytwarza jedna sprężyna spiralna, zaś moment napędowy ( ) powstaje 
wskutek odpychania się blaszek (rdzeni).  

Zwrot momentu napędowego w miernikach elektromagnetycznych nie zależy od kierunku prze-
pływającego prądu mierzonego przez cewkę. 

Moment napędowy miernika elektromagnetycznego można wyrazić zależnością: 

=
1
2

d
d  

Podany wzór określa wartość momentu napędowego - zarówno przy prądzie stałym, jak i przy 
prądzie przemiennym. Gdy organ ruchomy ustroju znajduje się w położeniu ustalonym, wówczas 
moment napędowy jest równy momentowi zwracającemu: 

 =  

Ponieważ moment zwracający wytwarza w mierniku elektromagnetycznym sprężyna spiralna, 
więc: 

 =  
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      A zatem równanie przetwornika elektromagnetycznego można zapisać w postaci: 
 

1
2

d
d =  

Wychylenie organu ruchomego wyraża się wzorem: 

=
1

2k
d
d  

gdzie: 
 - indukcyjność cewki miernika, w H (henr); 
- stała miernika; 
- natężenie prądu przepływającego przez cewkę, w A. 

Mierniki elektromagnetyczne służą do pomiaru prądów stałych i przemiennych i są stosowane 
jako woltomierze i amperomierze. 

915. Czym różnią się od siebie amperomierze i woltomierze elektromagnetyczne i jak zmienia się 
ich zakresy pomiarowe? 

Woltomierze i amperomierze elektromagnetyczne różnią się od siebie uzwojeniem cewki: 
- cewka woltomierza jest wykonana z drutu nawojowego o bardzo małym przekroju i ma dużą 

liczbę zwojów (duża rezystancję wewnętrzną), przez którą przepływa prąd o małej wartości, 
- cewka amperomierza ma małą rezystancję wewnętrzną dzięki małej liczbie zwojów wykona-

nych z drutu nawojowego o dużym przekroju. 
Mierniki elektromagnetyczne włączane bezpośrednio do mierzonego obwodu mają zakres na-

pięciowy od kilku woltów do około 600 V, a mierzone prądy mogą mieć wartość od 50 mA do 
ok. 300 A. 

Zakres pomiarowy woltomierzy zmienia się przez zastosowanie dodatkowych rezystorów, a 
amperomierzy - przez zastosowanie cewek z odczepami o różnej liczbie zwojów. 

Do pomiaru wysokich napięć albo bardzo dużych natężeń prądów stosuje się transformatory 
pomiarowe o odpowiednio dobranych przekładniach, nazywane: 

- przekładnikami napięciowymi, 
- przekładnikami prądowymi. 

916. Jaka jest budowa i zasada działania mierników elektrodynamicznych?  
Główną dziedziną zastosowań mierników elektrodynamicznych jest pomiar mocy prądu prze-

miennego. Przyrząd taki nazywa się watomierzem elektrodynamicznym. 
Miernik elektrodynamiczny zbudowany jest z dwóch cewek: 

a) cewki nieruchomej – włączonej szeregowo w obwód mierzonego prądu (cewka prądowa), 
b) cewki ruchomej – z włączonym szeregowo rezystorem dodatkowym (cewka napięciowa). 

Obie cewki łączy się odpowiednio szeregowo (amperomierz) albo równolegle (woltomierz) 
i włącza do obwodu pomiarowego.  

Zasada działania mierników elektrodynamicznych polega na wzajemnym oddziaływaniu dwóch 
cewek, w uzwojeniach których płyną prądy i . 

Wychylenie wskazówki jest proporcjonalne do kwadratu prądu płynącego przez ustrój pomia-
rowy. 

Moment napędowy powstaje w wyniku współdziałania pola wytworzonego przez prąd  płyną-
cy przez cewkę stałą, z prądem  płynącym w cewce ruchomej. 

Jeżeli przez cewki 1 i 2 płyną prądy stałe i , to moment napędowy  

=
Δ

Δ  
gdzie:  

    -  jest stałą zależną od wymiarów miernika i liczby zwojów, 
Δ

Δ
 jest zamianą indukcyjności wzajemnej między cewkami 1 i 2 w funkcji kąta . 

Jeżeli obwody miernika zasilane są prądem przemiennym, wówczas moment napędowy średni 
można wyrazić z zależności: 
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= n  cos  
Δ

Δ  
gdzie: 

,  - wartość skuteczna prądów przepływających przez cewki, w A; 
 - kąt przesunięcia fazowego między prądami i . 

Ustalony kąt wychylenie wskazówki miernika jest proporcjonalny do średniego momentu napę-
dowego, czyli: 

=   cos  
Δ

Δ  

Prąd, który płynie przez cewkę napięciową 

=  

to kąt wychylenia wskazówki miernika można zapisać w postaci: 

= cos = cosφ = cosφ =  

gdzie  jest stałą miernika. 
 

Budowę miernika elektrodynamicznego przedstawia rysunek 255. 

 
Rys. 255. Budowa miernika elektrodynamicznego 

Oznaczenia: 1. Cewka nieruchoma, 2. Cewka ruchoma, 3. Sprężyna. 

917. Co jest główną dziedziną zastosowań mierników elektrodynamicznych?  
Główną dziedziną zastosowań mierników elektrodynamicznych jest pomiar mocy prądu prze-

miennego. Przyrząd taki nazywa się watomierzem elektrodynamicznym. Mierniki elektrodyna-
miczne i ferromagnetyczne służą do pomiaru prądów stałych i przemiennych.  

Stosowane są jako: 
- amperomierze, 
- woltomierze, 
- watomierze. 

Amperomierze i woltomierze elektrodynamiczne mają bardziej złożoną budowę, są droższe od 
mierników magnetoelektrycznych i elektromagnetycznych, dlatego rzadziej są stosowane, głównie 
jako laboratoryjne przyrządy wzorcowe o dużej dokładności. 

Mierniki ferromagnetyczne działają w oparciu o tę samą zasadę, co mierniki elektrodynamiczne. 
Różnica w budowie pomiędzy nimi polega na tym, że w mierniku elektrodynamicznym linie sił pola 
magnetycznego wytworzonego przez cewkę nieruchomą zamykają się przez powietrze, a w ferro-
magnetycznym - przez szczelinę i rdzeń ferromagnetyczny. 

918. Jaka jest zasada działania mierników indukcyjnych?  
W miernikach indukcyjnych wykorzystuje się oddziaływanie strumienia magnetycznego, wytwo-

rzonego przez prąd płynący w cewce elektromagnesu, na prądy wirowe indukowane w tarczy meta-
lowej. Dla zwiększenia momentu napędowego stosuje się mierniki dwustrumieniowe (Rys. 256). 



424 
 

Prądy i  płynące w cewkach elektromagnesów wytwarzają strumienie magnetyczne pulsują-
ce, które indukują prądy wirowe w tarczy umieszczonej w szczelinie powietrznej elektromagnesów. 

Na prądy płynące w tarczy umieszczonej w polu magnetycznym elektromagnesów działają siły, 
które powodują jej obrót. Współdziałanie indukowanych w tarczy prądów wirowych ze strumie-
niami magnetycznymi ∅   ∅  przesuniętymi względem siebie w przestrzeni i w fazie powoduje 
powstanie momentu napędowego , wprawiającego wirnik w ruch obrotowy. 

Moment ten jest określony wzorem 
= cos  

gdzie: 
- stała konstrukcyjna, 
 – częstotliwość, w Hz; 
 - kąt fazowy między strumieniami ∅   ∅ ;   
i   - prądy płynące w cewkach elektromagnesów, w A. 

 
Rys. 256. Budowa miernika indukcyjnego 

Mierniki indukcyjne są obecnie używane wyłącznie jako liczniki energii elektrycznej w obwo-
dach prądu przemiennego. 

 

8 . 4 .  P om i a r y  r ez y st a nc j i  p r z ewo d ów  i  k ab l i  

919. Czym jest rezystancja w obwodach prądu stałego i prądu przemiennego i jak dzielą się elemen-
ty rezystancyjne?  

Rezystancja jest wielkością charakteryzującą obiekt w obwodach prądu stałego lub składową 
czynną impedancji w obwodach prądu przemiennego. 

W zależności od kształtu charakterystyki napięciowo-prądowej elementy rezystancyjne dzielą 
się na elementy liniowe i nieliniowe (Rys. 257). 

 
Rys.257. Charakterystyki napięciowo-prądowe elementów rezystancyjnych 

Oznaczenia: a) liniowe, b) nieliniowe. 
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1) Rezystancje liniowe (Rys. 257a) mają stałą wartość rezystancji ( ), niezależnie od warto-
ści prądu w elemencie, przy którym wykonano pomiar. Rezystancję liniową oblicza się ze 
wzoru 

= = tg  
2) Rezystancje nieliniowe (Rys. 257b) zmieniają wartość w zależności od wartości prądu w 

elemencie. Nieliniowy element rezystancyjny określają trzy różne rezystancje: statyczną, 
przyrostową i dynamiczną. 

a) Rezystancję statyczną ( ) określa stosunek napięcia i prądu stałego występujących w 
elemencie w warunkach, gdy temperatura elementu ma stałą wartość. Wówczas 

= = tg  
b) Rezystancję przyrostową ( ) określa stosunek przyrostu napięcia stałego (∆ ) do 

przyrostu prądu (∆ ) wywołującego przyrost ∆  w warunkach, gdy temperatura ma 
stałą wartość. Rezystancje przyrostową oblicza się ze wzoru  

=
Δ
Δ  

c) Rezystancję dynamiczną ( ) określa stosunek składowej zmiennej napięcia ( ~) do 
składowej zmiennej prądu ( ~) występującej w elemencie razem z prądem stałym. Skła-
dowa zmienna prądu powinna mieć wartość znacznie mniejszą niż prąd stały, wtedy 

= ~

~
 

 Nowoczesne przyrządy pomiarowe (najczęściej cyfrowe) pracują z wstępnym przetwarzaniem 
rezystancji na napięcie lub, na proporcjonalny przedział czasu. Ze względu na to, że w miernikach 
takich występuje ta sama wielkość pośrednia (tj. przedział czasu); dlatego wykonuje się je jako 
przyrządy kombinowane (woltoomomierze), przystosowane zarówno do pomiaru rezystancji, jak i 
napięcia. 
     Mierniki rezystancji są najczęściej częścią funkcjonalną multimetrów cyfrowych, do których 
należą: 

a) omomierze cyfrowe z przetwarzaniem rezystancji na napięcie mierzone woltomierzem cyfro- 
      wym, 
b) mierniki rezystancji, w których parametry obwodów elektrycznych są przetwarzane na prze- 
      dział czasu. 

920. Jakie stosuje się metody do pomiaru rezystancji przewodów i uzwojeń? 
Istnieje wiele metod i narzędzi pomiarowych przeznaczonych do pomiaru rezystancji, których 

wybór powinien być uzależniony od rodzaju badanej rezystancji, zakresu jej wartości oraz od wy-
maganej dokładności pomiaru. 

Pomiary rezystancji przeprowadza się najczęściej w obwodach prądu stałego, a pomiary rezy-
stancji strat w elementach impedancyjnych dokonuje się przy użyciu prądu przemiennego i odpo-
wiedniej częstotliwości. 

Pomiary rezystancji przewodów i uzwojeń urządzeń elektrycznych przeprowadza się metodą: 
1) techniczną w układzie: 

a) z poprawnie mierzonym napięciem oraz 
b) z poprawnie mierzonym prądem.  

2) mostkową. 
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921. Na czym polega pomiar rezystancji metodą poprawnie mierzonego napięcia?  
W układzie do pomiaru rezystancji metodą poprawnie mierzonego napięcia woltomierz wskazu-

je spadek napięcia na mierzonej rezystancji . Do pomiarów małych rezystancji zaleca się stoso-
wać układ pomiarowy przedstawiony na rysunku 258. 

 
Rys. 258. Schemat układu do pomiaru rezystancji metodą  

poprawnie mierzonego napięcia 
 

Układ z poprawnie mierzonym napięciem powinno stosować się do pomiaru małych rezystancji, 
gdy zachodzi nierówność:                                  ≫ . 

Wartość mierzonej rezystancji wyznacza się ze wzoru: 

=  

gdzie    są wartościami odczytanymi odpowiednio z woltomierza i amperomierza. 
Obliczona wartość rezystancji ( ) przy poprawnie mierzonym napięciu jest obarczona błędem 

metody, wynikającym z pominięcia poboru prądu ( ) przez ustrój woltomierza. A zatem błąd ten 
ma wartość ujemną, a uzyskana wartość rezystancji jest mniejsza od wartości rzeczywistej (praw-
dziwej). 

Poprawną wartość mierzonej rezystancji należy obliczyć ze wzoru: 

= − =  

 
 Błąd względny metody pomiaru, w układzie jak na rysunku 258, oblicza się z następujących zależ-
ności: 

 

Jeśli w pomiarach wykorzystane są przyrządy elektroniczne, to na ogół spełniony jest warunek:  

≫   

      który wskazuje, że i należy stosować układ z poprawnie mierzonym napięciem. 
      Pomiary małych rezystancji wykonuje się najczęściej przy badaniu: 

- uzwojeń urządzeń elektrycznych, takich jak: transformatory lub silniki, 
- połączeń: spawanych, szyn wyrównawczych, styków, 
- połączeń kabli oraz cewek o niskiej oporności, 
- połączeń lutowanych, 
- ciągłości przewodów ochronnych. 
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922. Na czym polega pomiar rezystancji metodą poprawnie mierzonego prądu?  
W układzie do pomiaru rezystancji metodą poprawnie mierzonego prądu (Rys. 259) przez am-

peromierz płynie ten sam prąd, co przez badany rezystor  (stąd nazwa układu). Natomiast wol-
tomierz wskazuje napięcie nie na rezystorze badanym, lecz na szeregowym połączeniu rezystora 
badanego i amperomierza, który charakteryzuje się rezystancją wewnętrzną . 

 
Rys. 259. Schemat układu do pomiaru rezystancji metodą poprawnie mierzonego prądu 

Układ z poprawnie mierzonym prądem powinno stosować się do pomiaru dużych rezystancji, 
tzn, takich, które spełniają nierówność:            ≫ . 

Wartość mierzonej rezystancji wyznacza się ze wzoru: 

=  

Uzyskany wynik pomiaru przy poprawnym pomiarze prądu jest obarczony błędem metody (jest 
zawsze dodatni), wynikającym z pominięcia spadku napięcia (  ) na amperomierzu. 
Poprawną wartość rezystancji należy obliczyć ze wzoru: 

 
 Względny błąd metody w układzie jak na rysunku 259, oblicza się z zależności: 

 

923. Według jakich kryteriów klasyfikuje się mostki pomiarowe? 
Mostki pomiarowe klasyfikuje się według następujących kryteriów: 

1) Mostek zrównoważony – przeprowadzany pomiar kończy się stanem równowagi, sygnał 
wyjściowy z mostka przyjmuje wartość zerową, np. wartość napięcia wyjściowego jest rów-
na zeru; 

2) Mostek niezrównoważony - poziom (wartość) sygnału wyjściowego jest miarą zmian mie-
rzonego parametru obwodu; 

3) Mostki czteroramienne i sześcioramienne - ze względu na liczbę ramiom w mostku; 
4) Mostki prądu stałego i przemiennego - ze względu na przebieg czasowy napięcia (zasilanie 

napięciowe) lub prądu (zasilanie prądowe). 
Mostki pomiarowe prądu stałego zrównoważone wykonuje się jako mostki równoważone ręcz-

nie, np. mostek czteroramienny Wheatstone’a lub sześcioramienny Thomsona. Mostki prądu stałe-
go zrównoważone mogą być one również równoważone automatycznie – za pomocą sterowania 
źródła napięciowego lub przez zastąpienie regulowanej rezystancji w jednym z ramion mostka tzw. 
rezystancją aktywną, którą stanowi nieregulowany rezystor zasilany ze sterowanego źródła prą-
dowego; 

Mostki należą do układów pomiarowych umożliwiających pomiar następującymi podstawowymi 
metodami: 

a) metodę zerową, gdy w wyniku zrównoważenia różnica dwóch porównywanych wielkości 
osiąga zero, 
b) metodę różnicową, gdy nie osiąga się stanu pełnego zrównania wielkości kompensowanych 
(tę niewielką różnicę mierzy się fizycznie). 
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924. Jaka jest budowa i zasada działania mostka Wheatstone’a?  
Układ pomiarowy zrównoważonego mostka Wheatstone'a (mostek czteroramienny, pojedyn-

czy) przedstawiono na rysunku 260. Rezystory , , ,  stanowią ramiona mostka, przy czym 
rezystor  jest elementem o mierzonej rezystancji . Mostek posiada dwie przekątne: w przekąt-
nej a-b jest włączone źródło zasilające prądu stałego, a w przekątnej c-d wskaźnik równowagi (np. 
galwanometr magnetoelektryczny). Pomiar rezystancji . można dokonać drogą porównania 
spadku napięcia na tej rezystancji, pochodzącego od przepływającego przez nią prądu ( ), ze spad-
kiem napięcia na rezystancji ( ), przez którą przepływa prąd (I ). Pomiar rezystancji Rx polega na 
doprowadzeniu mostka do stanu równowagi, przy zerowym wskazaniu galwanometru.  

 
Rys. 260. Schemat mostka Wheatstone'a 

W stanie równowagi mostka (  = 0) zachodzą następujące zależności: 
=     =  

czyli: 

=  
=  

Po przekształceniu równoważne sobie warunki można zapisać w postaci: 

=  

natomiast mierzoną rezystancję oblicza się ze wzoru: 

= =  

przy czym: 
=  - jest rezystancją mierzoną; 

, ,  - rezystancje wzorcowe lub precyzyjne o znanych wartościach. 
Przy pomiarze rezystancji czteroramiennym mostkiem Wheatstone'a mostek można również 

doprowadzić do stanu równowagi:  
- przez zmianę rezystancji  przy stałym stosunku / , lub  
- przez zmianę rezystancji  przy stałym stosunku /  albo też 
- przez zmianę stosunku /  przy stałej wartości .  
Należy podkreślić, że w stanie równowagi mostka iloczyny rezystancji przeciwległych ramion są 

sobie równe: 
=  

925. Jakimi błędami obarczone są pomiary rezystancji mostkiem Wheatstone’a?  
Pomiary rezystancji mostkiem Wheatstone'a są obarczone błędami wykonania rezystorów 

i niedostateczną czułością mostka. Niedokładność wykonania rezystorów w mostkach określana 
jest ich klasą dokładności, czyli błędami systematycznymi granicznymi mostka, które można przed-
stawić następująco: 

= | | + | | + | | 
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W bardzo dokładnych mostkach rezystory wykonuje się i wzorcuje w taki sposób, aby ich od-
chyłki i zmiany rezystancji były możliwie jednakowe. Wówczas błędy względne: 

    
odejmują się, a błąd względny ilorazu /  może być bardzo mały, na przykład rzędu 0,001%. 

W takim przypadku błąd systematyczny oblicza się ze wzoru: 
= + /  

926. Jaka jest budowa i zasada działania mostka technicznego Wheatstone’a z drutem ślizgowym?  
W mostku technicznym Wheatstone'a rezystancje    zastąpione zostały oporowym drutem 

ślizgowym łączącym punkty A-B, po którym przesuwa się ruchomy styk zaopatrzony w tarczę z 
podziałką pozwalającą odczytać wartość stosunku /  (Rys. 261). 

 
Rys.261. Mostek techniczny Wheatstone'a z drutem ślizgowym 

Rezystor , wykonany jest jako dekadowy, umożliwiający nastawienie następujących wartości: 
0,01Ω; 0,1Ω; 1Ω; 0,01Ω; 10Ω; 100Ω; 1000Ω. 

Zakres pomiarowy mostka Wheatstone’a zawiera się najczęściej w granicach od 1Ω. do 10  Ω.  
Wpływ rezystancji przewodów pomiarowych mostka Wheatstone; a oraz rezystancji miejsc sty-

ku przewodów z badanym rezystorem  ogranicza jego dolny zakres pomiarowy do 1Ω. 
Górna granica zakresu pomiarowego jest uzależniona od czułości zastosowanego wskaźnika 

równowagi mostka (galwanometru), wartości napięcia źródła zasilania oraz pozostałych rezystan-
cji , , . 

927. Kiedy dokładność mostka technicznego, wyrażona jako jego względna czułość, jest największa?  
Dokładność mostka technicznego, wyrażona jako jego względna czułość jest największa, gdy: 

- napięcie zasilające mostek będzie miało wartość maksymalną, 
- czułość prądowa galwanometru będzie jak największa, 
- rezystancja w gałęzi drugiej będzie równa rezystancji mierzonej, a rezystancja w gałęzi trze-

ciej będzie zawarta w przedziale  (0,01...0,1) . 
Dokładność pomiaru w mostkach technicznych o drucie ślizgowym jest rzędu kilku procent.  

Znacznie większą dokładność oraz lepszy zakres pomiarowy zapewnia układ dekadowy mostka 
Wheatstone’a. W układzie tym rezystory , ,  wykonane są jako oporniki dekadowe, czyli 
oporniki o dużej dokładności i wartościach różniących się dziesięciokrotnie np. 1Ω, 10Ω, 100Ω, 
1000Ω, 10000Ω. 

928. Jaka jest budowa i zasada działania mostka Thomsona?  
Mostek Thomsona lub mostek podwójny w układzie sześcioramiennym jest modyfikacją mostka 

Wheatstone'a (Rys. 262). W konstrukcji mostka Thomsona wyeliminowano wpływ przewodów 
pomiarowych na wynik pomiaru, przez zastosowanie osobnych zacisków prądowych i napięcio-
wych przy rezystorach   , natomiast wszystkie pozostałe rezystory mają rezystancję 1000-
krotnie większą niż rezystancja przewodów pomiarowych. 

Rezystancja połączenia " r", którą jest rezystancja przewodu łączącego zacisk prądowy przy re-
zystancji =  z zaciskiem prądowym przy wzorcowej rezystancji , zostaje w mostku Thom-
sona zbocznikowana rezystorem +  podzielonym w punkcie C w stosunku  : . Rezystancje 

   oraz rezystancje    mają zawsze jednakowe wartości i są regulowane jednocześnie. 
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Prąd płynący przez ustrój galwanometru w chwili równowagi mostka jest sprowadzony do zera. 
Pomiar rezystancji w mostku Thomsona opiera się na tej samej zasadzie jak w mostku czterora-
miennym Wheatstone'a. 

Mostek nadaje się do pomiaru małych wartości rezystancji w zakresie od 10  do 6 Ω. 
Ogólnie, pomiary małych rezystancji, dla których znaczącą rolę odgrywa rezystancja przewodów 

pomiarowych oraz rezystancje zestyków w miejscach połączeń, można wykonywać kilkoma meto-
dami. 

Najpopularniejsze, to metoda techniczna przy poprawnym pomiarze napięcia oraz pomiar rezy-
stancji mostkiem Thomsona (mostkiem sześcioramiennym). 

 
Rys. 262. Schemat mostka Thomsona 

W stanie równowagi mostka obowiązuje zależność: 
+

=
+

 

po przekształceniu otrzymuje się: 

+ + +  

Równanie to można uprościć do postaci, jak dla czteroramiennego mostka Wheatstone'a: 

= =  

gdzie:  
 - rezystancja mierzona, w Ω; 
, ,  - rezystancje wzorcowe lub precyzyjne o znanych wartościach. 

929. Jaka jest budowa i zasada działania mostka prądu stałego niezrównoważonego?  
Układ pomiarowy wykonany jako mostek czteroramienny, w którym co najmniej jedno z ramion 

jest zmieniającą się rezystancją (czujnik rezystancyjny wielkości nieelektrycznej np. tensometr, 
termorezystor), nazywa się mostkiem niezrównoważonym (Rys. 263).  

 
Rys. 263. Mostek prądu stałego niezrównoważony 
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Mostek pomiarowy niezrównoważony przeznaczony jest do pomiaru małych i szybko zachodzą-
cych zmian rezystancji w obwodach prądu stałego..  

Pomiar polega wtedy na pomiarze napięcia lub prądu na wyjściu z mostka i wyznaczeniu na tej 
podstawie mierzonej rezystancji. Obliczenia są w tym przypadku bardziej skomplikowane niż dla 
stanu równowagi. Uzyskany w postaci napięcia wynik pomiaru jest łatwy do dalszego przetwarzania. 

W mostku niezrównoważonym z jedną rezystancją zmieniającą swoją wartość pod wpływem 
mierzonej wielkości fizycznej, o = ∆ /  napięcie między punktami c i d jest funkcją . 

Uwzględniając relacje liczbowe zachodzące między wartościami rezystancji ramion mostka 
zrównoważonego czteroramiennego uzyskuje się zależność napięcia wyjściowego ( = ) 
z mostka od względnej zmiany rezystancji: 

= =  1 +  

przy czym: 
  - względna czułość napięciowa mostka zrównoważonego; 

 - współczynnik nieliniowości.  
 Przyjmując, że we wszystkich ramionach mostka znajdują się czujniki rezystancyjne oraz, że 

odstrojenie od stanu równowagi jest niewielkie, to napięcie wyjściowe jest w przybliżeniu równe: 
wy ≈ 1/4 z (ϰR1 − ϰR2 + ϰR3 − ϰR4) 

przy czym: 

 
     Ze wzoru na napięcie wy wynika, że mostek niezrównoważony jest przetwornikiem zmian re-
zystancji na napięcie (ϰR / ) o nieliniowej charakterystyce przetwarzani. 

Dokładność pomiaru mostkiem niezrównoważonym zależy od dokładności stosowanych rezy-
storów wzorcowych oraz dokładności woltomierza mierzącego napięcie wyjściowe. Na dokładność 
pomiaru wpływają ponadto zmiany napięcia zasilającego, rezystancja wewnętrzna źródła oraz re-
zystancja wejściowa woltomierza. 

930. Jaka jest budowa i zasada działania mostka prądu przemiennego?  
Konstrukcje stosowanych powszechnie mostków prądu przemiennego różnią się: zakresem po-

miaru, przeznaczeniem i rodzajem włączonych elementów (rezystory, kondensatory, cewki, trans-
formatory). 

Przeznaczone są do pomiarów wartości parametrów elektrycznych w obwodach prądu prze-
miennego, w których występują indukcyjności lub pojemności (Rys. 264).  

Mostki prądu przemiennego wykonane jako układy czteroramienne, zasilane napięciem sinusoi-
dalnym, ze wskaźnikiem równowagi, dzielą się na mostki zrównoważone i niezrównoważone. 

Mostki zrównoważone prądu przemiennego są stosowane do pomiarów: 
- impedancji, pojemności, rezystancji lub kąta stratności kondensatorów (np. mostek Wiena), 
- indukcyjności i rezystancji (lub dobroci) cewek (np. mostek Maxwella-Wiena). 

 
Rys. 264. Schemat ogólny mostka prądu przemiennego 

Wskaźnikiem równowagi mostka zmiennoprądowego może być oscyloskop lub selektywny wol-
tomierz napięcia przemiennego o wysokiej czułości.  
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Mostek pozostaje w stanie równowagi, gdy napięcie  jest równe zeru. Wówczas spełnione 
jest podstawowe równanie równowagi mostków: 

 =   
 

gdzie: , , ,  - są zespolonymi impedancjami ramion mostka (Rys 264). 
W stanie równowagi mostka wskaźnik równowagi wskazuje zerowe napięcie, co świadczy o tym, 

że wartości chwilowe napięcia w punktach a-b przyłączenia wskaźnika są jednakowe.  
Z postaci zespolonej otrzymuje się dwa równania, które wynikają z porównania osobno części 

rzeczywistych i osobno części urojonych.  
Korzystając z postaci wykładniczej otrzymuje się równanie modułów 

 =   
gdzie; , , ,  - są modułami poszczególnych impedancji lub w postaci równania kątów 

fazowych: 
+ = +  

 
gdzie: , , ,  - są kątami fazowymi tych impedancji. 
 

Moduły , , ,  są znane, ponieważ są znane wartości wzorcowych (lub precyzyjnych) re-
zystancji, pojemności oraz indukcyjności, włączonych w odpowiednie ramiona mostka. 
      W zależności od rodzaju impedancji mierzonej należy w odpowiednie ramiona mostka włączyć 
takie impedancje, aby również był spełniony warunek równości sumy odpowiednich kątów fazo-
wych. 

Opisane wyżej dwa warunki równowagi wskazują na konieczność równoważenia mostka dwo-
ma regulowanymi elementami mostka, które przeprowadza się metodą kolejnych przybliżeń, 
sprowadzając do minimum odchylenie wskaźnika równowagi dwoma elementami równoważącymi.  

W większości mostków czteroramiennych rozróżnia się dwa ramiona podstawowe: impedancję 
mierzoną i impedancję odwzorowująca wielkość mierzoną - jej moduł i fazę oraz dwa ramiona po-
mocnicze służące do zmiany zakresu mostka. 

931. Jaka jest budowa i zasada działania mostka prądu przemiennego jako układu dwóch impedan-
cyjnych dzielników napięcia?  

Układ dwóch impedancyjnych dzielników napięcia zasilanych z tego samego źródła napięcia 
przemiennego można przedstawić jako mostek prądu przemiennego(Rys. 265). 

 
Rys. 265. Mostek prądu przemiennego jako dwa impedancyjne dzielniki napięcia 

Stan równowagi mostka można osiągnąć wtedy, gdy przy użyciu elementów regulacyjnych 
   doprowadzi się do zrównoważenia wartości napięć   . W stanie równowagi, napięcie 
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= − = 0 jest nazywane napięciem nierównowagi mostka. W praktyce mostki niezrów-
noważone są wykorzystywane jako przetworniki zmian mierzonej wielkości na wartość napięcia 
nierównowagi. 

Do obecnie stosowanych odmian mostków czteroramiennych prądu przemiennego zalicza się: 
mostek Maxwella, Maxwella-Wiena, Sauty'ego-Wina, Scheringa, z gałęzią Wagnera i mostki specjali-
styczne o innych konstrukcjach. 

 
8 . 5 .  P o m i a r y  r e z y s t a n c j i  i z o l a c j i  

932. Jakie znaczenie w ochronie przed porażeniem elektrycznym ma stan izolacji?  
Izolacja jest jednym z najczęściej stosowanych elementów ochrony podstawowej (ochrony 

przed dotykiem bezpośrednim). Stan izolacji ma decydujący wpływ na prawidłowe funkcjonowanie 
urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Dobry stan izolacji podstawowej jest gwarancją 
skutecznej ochrony przed porażeniem elektrycznym. 

Proces pogarszającego się stanu izolacji w czasie normalnej pracy instalacji i urządzeń elek-
trycznych związany jest z oddziaływaniem czynników wewnętrznych i zewnętrznych, wpływają-
cych na stopniową degradację układów izolacyjnych oraz z długotrwałą eksploatacją prowadzoną 
często w bardzo niekorzystnych warunkach środowiskowych. 

Do podstawowych czynników powodujących stopniową degradację izolacji należą: narażenia elek-
tryczne i mechaniczne, agresja chemiczna, narażenia termiczne oraz zanieczyszczenie środowiska. 

Starzenie izolacji w czasie normalnej pracy urządzeń elektrycznych jest złożonym procesem de-
gradacji, a wystąpienie uszkodzenia, np. awarii układu izolacyjnego spowodowane jest najczęściej 
efektem oddziaływania kilku czynników wpływających w różnym stopniu na procesy starzeniowe.  

933. Na czym oparte jest praktyczne podejście do oceny stopnia wieloczynnikowej degradacji izola-
cji?  

Praktyczne podejście do oceny stopnia wieloczynnikowej degradacji izolacji oparte jest na dia-
gnostyce określonej w wymaganiach przepisów i norm, a także zawartych w nich zasadach wiedzy 
technicznej. 
      Systematyczne i udokumentowane kontrole stanu technicznego urządzeń i instalacji elektrycz-
nych, w tym badanie stanu izolacji w warunkach eksploatacyjnych, pozwalają na tworzenie bazy 
informacyjnej umożliwiającej: 
     - wcześniejsze wykrycie pogarszającego się stanu izolacji i podjęcie działań zapobiegawczych, 
     - zapobieganie awariom i pożarom, które mogą wystąpić wskutek pogorszenia właściwości  
       izolacji, 
     - prowadzenie właściwej i bezpiecznej eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. 

934. Jakie czynności należy wykonać przed badaniem stanu izolacji urządzeń i instalacji elektrycz-
nych w obiekcie? 
Przed badaniem stanu izolacji urządzeń i instalacji elektrycznych  obiekcie należy: 

1) Sprawdzić prawidłowość doboru i funkcjonowania przyrządów pomiarowych; 
2) Dokonać oględzin badanego obiektu dla stwierdzenia jego kompletności, braku usterek i 

prawidłowości wykonania, sprawdzenia stanu ochrony podstawowej, stanu urządzeń 
ochronnych oraz prawidłowości połączeń; 

3) Zapoznać się z dokumentacją techniczną obiektu, celem ustalenia poprawnego sposobu wy-
konania badań poprzez: 

- dokonanie wyboru poprawnej metody pomiaru, 
- ustalenie jednoznaczności kryteriów oceny wyników, 
- uwzględnienie możliwości popełnienia błędów lub uchybów pomiarowych i zastosowa-

nia odpowiednich współczynników poprawkowych do wartości zmierzonych. 
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935. Jakie prądy składowe tworzą całkowity prąd płynący przez izolację? 
W czasie pomiaru rezystancji izolacji napięciem stałym w izolacji zachodzą zjawiska fizyczne, w 

wyniku których następuje przepływ prądu. 
Całkowity prąd płynący przez izolację (Rys 266 oznaczenie 3) jest sumą trzech prądów składo-

wych, wynikających z przyłożenia napięcia stałego ( ): 

 
Rys. 266. Prądy płynące przez izolację 

Oznaczenia: 1- Prąd przewodzenia (upływności), 
2- Prąd ładowania pojemności ,  3 - Prąd całkowity, 4- Prąd absorpcji. 

 
1) Prądu przewodzenia (upływności) (oznaczenie 1) - w stanie ustalonym o niewielkiej usta-

lonej wartości, składa się z dwóch prądów: 
a) prądu płynącego przez układ izolacyjny (upływność skrośna , która zależy od rodzaju 

materiału izolacyjnego), 
b) prądu płynącego po powierzchni materiału izolacji (upływność powierzchniowa , za-

leżna od czystości lub zawilgocenia materiału izolacyjnego), Na schemacie zastępczym 
(Rys. 267) rezystancja R jest wypadkową rezystancji    połączonych równolegle; 

2) Prądu pojemności C (oznaczenie 2) - jest prądem ładowania pojemności izolacji i zależy od 
pojemności C badanego obiektu; wartość prądu początkowo duża a następnie spada w mia-
rę jak ładowana jest pojemność. Obiekty o większej pojemności ładują się dłuższy czas(na 
przykład długie kable energetyczne); 

3) Prądu absorpcji Ca (oznaczenie 4) - prąd ten jest początkowo duży, lecz maleje dużo wolniej 
niż prąd ładowania pojemności (zawsze, gdy izolator jest zanieczyszczony, zabrudzony lub 
zawilgocony). Prąd absorpcji związany z ustawianiem się ładunków w linii pola elektrycz-
nego wewnątrz materiału izolacyjnego. Ten proces wynika z natury zjawisk fizycznych za-
chodzących w materiałach izolacyjnych. 

 
Rys.267. Schemat zastępczy izolacji 

Oznaczenia: - Napięcie probiercze stałe; – Rezystancja izolacji, która jest wypadkową 
rezystancji skrośnej ( ) i rezystancji powierzchniowej ( ), połączonych równolegle; 

– Pojemność izolacji; , – Odpowiednio rezystancja i pojemność absorpcyjna. 
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936. Jaki wpływ na pomiar rezystancji izolacji ma wilgotność powietrza i temperatura?  
Wilgotność ma niewątpliwie istotny wpływ na rezystancję izolacji. Stopień absorbowania wilgo-

ci przez izolatory jest różny w zależności od rodzaju i stanu izolatora. Z tego względu, w czasie wy-
konywania pomiaru rezystancji izolacji (np. uzwojeń transformatora suchego) należy uwzględnić 
wpływ wilgotności powietrza na wynik pomiaru. 

Zmiany temperatury mogą mieć znaczący wpływ na wyniki pomiarów rezystancji izolacji. 
Rezystancja izolacji maleje ze wzrostem temperatury (Rys. 268a). Każdy rodzaj materiału izola-

cyjnego ma różny stopień zmian rezystancji izolacji w zależności od temperatury. 
Przy pomiarze rezystancji izolacji w temperaturze innej niż temperatura odniesienia (20 C) 

wynik pomiaru ( ) należy przeliczyć do temperatury odniesienia przez zastosowanie współczyn-
nika korekcji temperaturowej (K ), według wzoru: 

= ∙ K  
gdzie: 

 - Rezystancja zmierzona w temperaturze t, w Ω; 
 - Rezystancja po przeliczeniu do temperatury odniesienia, w Ω; 

K  - Współczynnik korekcji temperaturowej. 
Pomiary rezystancji izolacji zaleca się przeprowadzać: 

- w temperaturze od 10 do 25 C,  
- przy wilgotności względnej od 40% do 70%, 
- po przygotowaniu izolacji powierzchni izolatora, 
- w stanie nagrzanym uzwojeń urządzenia nagrzewających się w czasie pracy 

Wartości współczynnika korekcji temperaturowej dla wybranych przewodów i kabli elektro-
energetycznych przedstawia tablica 37. 

 
Tablica 37. Wartość współczynnika korekcji temperaturowej  

      
 Charakterystyki określające zależność rezystancji izolacji od temperatury, wartości napięcia pro-
bierczego i czasu pomiaru przedstawia rysunek 268. 

 
Rys. 268. Charakterystyki przedstawiające zależność rezystancji izolacji 

od: a) Temperatury, b) Wartości napięcia probierczego, c) Czasu pomiaru. 
 

Współczynniki korekcji temperaturowej dla różnych urządzeń i aparatów elektrycznych poda-
wane są przez producentów w instrukcjach techniczno-ruchowych. Często też współczynniki ko-
rekcji temperaturowej opracowywane są przez użytkowników w trakcie eksploatacji urządzeń 
i instalacji elektrycznych. 

 

Temperatura oC 4 8 10 12 16 20 24 26 28 
Izolacja uzwojenia silnika 0,63 0,67 0,70 0,77 0,87 1,00 1,13 1,21 1,30 
Izolacja papierowa kabla 0,21 0,30 0,37 0,42 0,61 1,00 1,57 2,07 2,51 
Izolacja gumowa kabla 0,47 0,57 0,62 0,68 0,83 1,00 1,18 1,26 1,38 
Izolacja polwinitowa kabla 0,11 0,19 0,26 0,33 0,62 1,00 1,85 2,38 3,12 
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937. Jaki wpływ na pomiar rezystancji izolacji ma wartość napięcia probierczego? 
W zależności od wartości napięcia probierczego (Rys.268b) uzyskuje się różne wartości rezy-

stancji izolacji, ponieważ prąd upływowy nie jest proporcjonalny do napięcia w całym zakresie.  
Ze wzrostem napięcia probierczego rezystancja maleje początkowo szybciej, potem wolniej, po 

czym ustala się. Po przekroczeniu pewnej granicy charakteryzującej wytrzymałość danej izolacji 
następuje przebicie i wartość rezystancji izolacji spada do małych wartości lub zera. 

Pomiar należy wykonywać napięciem wyższym od nominalnego - zgodnie z wymaganiami nor-
my PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie. 

Napięcie pomiarowe powinno być napięciem stałym o pomijalnym tętnieniu, aby wyeliminować 
wpływ pojemności na wynik pomiaru. Wartości napięć probierczych d.c. w zależności od napięcia 
znamionowego badanego urządzenia oraz wymagane minimalne wartości rezystancji izolacji poda-
no w tablicy 39. 

938. Jaki wpływ na pomiar rezystancji izolacji ma czas pomiaru i czystość powierzchni izolacji? 
Przy utrzymywaniu przez pewien czas napięcia podczas pomiaru rezystancji izolacji jej wartość 

nie jest stała, lecz stopniowo wzrasta i stabilizuje się w czasie (Rys.268c). Spowodowane jest to 
zmianami fizycznymi lub chemicznymi zachodzącymi w materiale izolacyjnym pod wpływem pola 
elektrycznego i przepływającego prądu. Izolowane części metalowe (np. w kablu chronionym meta-
lowym płaszczem) stanowią kondensator i dlatego początkowo płynie prąd pojemnościowy łado-
wania kondensatora, większy od docelowego prądu upływowego. 

Sprawdzana drogą pomiarów rezystancja izolacji to połączona równolegle rezystancja skrośna, 
która zależy od rodzaju materiału izolacyjnego i rezystancja powierzchniowa, która zależy od czy-
stości powierzchni izolacji.  

W przebiegu pomiaru rezystancji izolacji występuje prąd przewodzenia (upływności), który 
składa się z dwóch składowych: 

- prądu płynącego przez izolację (upływność skrośna), która jest celem pomiaru oraz  
- prądu płynącego po powierzchni izolacji (upływność powierzchniowa), który mierzony łącz-
nie z prądem płynącym skrośnie przez izolację - zniekształca wynik pomiaru i w efekcie daje 
fałszywe wrażenie uszkodzenia izolacji.  

Przy pomiarach dużych wartości rezystancji izolacji należy ograniczyć  lub wyeliminować prąd 
powierzchniowy jako niemiarodajny dla oceny stanu izolacji. 

939. Jak drogą pomiarów ustala się rezystancję izolacji obwodu instalacji elektrycznej i/lub poje-
dynczego odbiornika? 

Rezystancję izolacji obwodu instalacji elektrycznej i/lub pojedynczego odbiornika elektrycznego 
ustala się, w zależności od potrzeb i wymaganej dokładności, drogą pomiarów:  

a) punktowych, które pozwalają ogólnie ocenić stan sprawdzanej izolacji, 
b) w funkcji czasu, które umożliwiają dokładnie ocenić stan izolacji. 

940. Na czym polega pomiar punktowy rezystancji izolacji? 
Pomiar punktowy jest najprostszym sposobem kontroli stanu izolacji. Polega na pomiarze rezy-

stancji badanej izolacji raz na określony czas. Sam pomiar wykonuje się napięciem pomiarowym 
stałym przez krótki okres czasu (najczęściej po 60 sekundach), umożliwiający zredukowanie 
wpływu ładowania pojemności, po którym następuje odczyt wartości zmierzonej. 

Przy pomiarach miernikiem analogowym (induktorowym), ze względu na drganie wskazówki 
podczas kręcenia korbką prądnicy, odczyt wartości zmierzonej możliwy jest po ustabilizowaniu się 
wskazówki, gdy wynik pomiaru nie zmienia się już znacząco. 

Prowadzona w ramach działalności eksploatacyjnej konsekwentna diagnostyka stanu izolacji 
pozwala na: 

- wcześniejsze wykrycie pogarszającego się stanu izolacji, 
- zapobieżenie awariom i pożarom, które mogą wystąpić wskutek pogorszenia stanu izolacji, 
- prowadzenie właściwej i bezpiecznej eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych. 

Punktowe pomiary rezystancji izolacji zależą od temperatury i wymagają korekcji temperatu-
rowej. 
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941. Na czym polega pomiar rezystancji izolacji w funkcji czasu? 
Pomiary rezystancji izolacji w funkcji czasu polega na ładowaniu dielektryka i dokonywaniu od-

czytów w ściśle określonych odcinkach czasu. Pomiary w funkcji czasu mają ogromną przewagę 
nad pomiarem punktowym, ponieważ są niezależne od temperatury.  

Dielektryk o dobrej kondycji wykazuje wzrost rezystancji, nawet po czasie 10 minut od chwili 
przyłożenia napięcia (Rys. 269 - oznaczenie 1). W dielektryku zanieczyszczonym lub zawilgoco-
nym, przez który przepływa o wysokiej wartości prąd upływowy (zmniejszający znacznie rzeczy-
wistą wartość prądu przewodzenia), zmierzona wartość rezystancji izolacji jest znacznie mniejsza, 
a przebieg charakterystyki = f( ) jest bardziej płaski (Rys. 269 oznaczenie 2). 

 
Rys. 269. Przebieg charakterystyki rezystancji izolacji w funkcji czasu 

 
Do oceny stanu izolacji stosuje się dwa wskaźniki rezystancyjne:  
1) Współczynnik absorpcji DAR, określany jako  

=  

gdzie: 
 – rezystancja zmierzona po 60 sekundach od chwili przyłożenia napięcia, 
 – rezystancja zmierzona po 15 sekundach od chwili przyłożenia napięcia. 

2) Wskaźnik polaryzacji PI - jest stosunkiem wartości rezystancji izolacji zmierzonych po 
10 i 1 minucie: 

=  

gdzie: 
 – rezystancja zmierzona po 10 minutach od chwili przyłożenia napięcia, w Ω; 

– rezystancja zmierzona po 1 minucie od chwili przyłożenia napięcia, w Ω. 
Pomiar wskaźnika polaryzacji jest szczególnym przypadkiem pomiaru rezystancji izolacji w ści-

śle określonym czasie, bez konieczności stosowania korekcji temperaturowej. Z uwagi na niezależ-
ność od temperatury ten sposób oceny stanu izolacji ma ogromną przewagę nad pomiarem punk-
towym. 

942. Jak wykonuje się pomiar rezystancji izolacji odcinka przewodu elektrycznego? 
Pomiar rezystancji izolacji odcinka przewodu elektrycznego wykonuje się prądem stałym, aby 

wyeliminować wpływ pojemności na wynik pomiaru. Odczyt zmierzonej wartości rezystancji izola-
cji w miernikach analogowych następuje po ustaleniu się wskazania (tj. po ok. 30 sek. do 1 min.).  

W czasie pomiaru megaomomierz (Rys. 270) mierzy natężenie prądu płynącego przez izolację 
pod wpływem przyłożonego napięcia stałego; wartość zmierzonej rezystancji izolacji odczytuje się 
na skali przyrządu w MΩ. Wymagana dokładność pomiaru rezystancji izolacji wynosi do 20%. 

W procesie pomiaru rezystancji izolacji występuje prąd przewodzenia (upływności) , który 
składa się z dwóch składowych: 

- prądu  płynącego przez izolację (upływność skrośna),  
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- prądu  płynącego po powierzchni izolacji (upływność powierzchniowa). 
Prądy składowe  i  prądu przewodzenia (upływności) , są połączone i mierzone łącznie 

przez megaomomierz (Rys.270). 
Napięcie stałe o pomijalnym tętnieniu, w stanie jałowym ≤ 1,5 , 

gdzie:  
  - nominalne napięcie wyjściowe. 
Prąd  ≥ 1 mA (  ≤ 1,5 mA). 

Poglądowy układ pomiaru rezystancji izolacji odcinka przewodu elektrycznego przedstawia ry-
sunek 270. 

 
Rys. 270. Pomiar rezystancji izolacji odcinka przewodu elektrycznego 

Oznaczenia:  - Prąd przewodzenia (upływu),  - Prąd płynący przez izolację (upływność skro-
śna),  - Prąd płynący po powierzchni izolacji (upływność powierzchniowa). 

 - Napięcie pomiarowe stałe. 

943. Jakie wymagania powinny spełniać mierniki przeznaczone do kontroli stanu technicznego in-
stalacji i urządzeń elektrycznych?  

Mierniki przeznaczone do kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych po-
winny spełniać wymagania normy PN-EN 61557-10:2013-11 Bezpieczeństwo elektryczne  
w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V 
i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania 
środków ochronnych -- Część 10: Wielofunkcyjne urządzenia pomiarowe do sprawdzania, pomia-
rów lub monitorowania środków ochronnych. 

Pomiary rezystancji izolacji można wykonać:  
a) miernikiem rezystancji izolacji (megaomomierzem) o własnym źródle napięcia probiercze-

go d.c): 
- o napięciu probierczym: 250 V, 500 V, 1000 V i 2500 V, 
- i zakresach pomiarowych: 50 MΩ, 200 MΩ, 1 GΩ, 20 GΩ, 

b) napięciem sieciowym za pomocą miliamperomierza,  
c) innymi metodami specjalnymi. 

944. Jakie wymagane minimalne wartości rezystancji izolacji ustalono dla obwodu o określonym 
napięciu znamionowym i wymaganym napięciu pomiarowym?  

W normie HD 60364-6:2016-07 ustalone zostały najmniejsze dopuszczalne wartości rezystancji 
izolacji pojedynczego obwodu instalacji elektrycznej (odbiorczego z odłączonymi odbiornikami 
albo rozdzielczego począwszy od złącza). Napięcie pomiarowe powinno być napięciem stałym o 
pomijalnym tętnieniu, aby wyeliminować wpływ pojemności na wynik pomiaru. 

W tablicy 38. podano najmniejsze dopuszczalne wartości rezystancji izolacji przewodów instala-
cji elektrycznej dla obwodu o określonym napięciu znamionowym i wymaganym napięciu pomia-
rowym. 
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Tablica 38. Najmniejsze dopuszczalne wartości rezystancji izolacji przewodów  
instalacji niskiego napięcia 

Napięcie znamionowe obwodu 
V 

Wymagane napięcie po-
miarowe DC 

V 

Wymagana rezystancja 
izolacji 

MΩ 
Obwody SELV lub PELV 250 ≥ 0,5 
Nie większe niż 500 V, w tym FELV 500 ≥ 1,0 
Większe niż 500V 1000 ≥ 1,0 

W normie PN-HD 60364-6_2016-07 nie wymaga się przy sprawdzaniu okresowym pomiaru re-
zystancji izolacji w instalacji z monitorowaniem stanu izolacji, np. przy wykorzystującym urządze-
nia RCM lub IMD. 

Rezystancja izolacji jest zadawalająca, jeżeli uzyskana wartość, przy określonym napięciem po-
miarowym, w każdym obwodzie z odłączonymi odbiornikami, jest nie mniejsza niż odpowiednia 
wartość podana w tablicy 38. 

Jeżeli zmierzona rezystancja jest mniejsza niż wymieniona w tablicy 38, to należy ustalić, drogą 
kolejnych prób, miejsce i przyczynę niższej od wymaganej rezystancji izolacji. 

945. Jak mierzy się rezystancję izolacji w obwodach, w których występują ograniczniki przepięć? 
W przypadku, gdy w mierzonych obwodach występują ograniczniki przepięć (SPD), które mogą 

mieć wpływ na wynik pomiaru albo ulec uszkodzeniu, to przed pomiarem rezystancji izolacji należy 
je odłączyć od instalacji. Po wykonaniu pomiaru urządzenia te należy je ponownie przyłączyć.  

Jeżeli wyłączenie urządzeń przeciwprzepięciowych jest w sposób uzasadniony niemożliwe, na-
pięcie probiercze dotyczące tego obwodu może być obniżone do 250 V d.c., przy zachowaniu wy-
maganej rezystancji izolacji o wartości co najmniej 1 MΩ.  

W obwodach elektrycznych z układami elektronicznymi pomiar rezystancji izolacji należy wy-
konać między przewodami czynnymi połączonymi razem a ziemią, celem uniknięcia uszkodzenia 
elementów elektronicznych. Zainstalowane w obwodach elektrycznych bloki (panele) zawierające 
elementy elektroniczne, o ile to możliwe, należy na czas pomiarów wyjąć z obudowy urządzenia. 

946. Ile cząstkowych rezystancji występuje przy pomiarach rezystancji izolacji w przewodach 
o trzech lub pięciu żyłach nieuziemionych? 

Przy pomiarach rezystancji izolacji przewodu o trzech żyłach nieuziemionych powszechnie 
uważa się, że rezystancja izolacji mierzona pomiędzy dowolnymi parami żył tego przewodu jest 
rezystancją tylko pomiędzy tymi żyłami. W rzeczywistości jednak, w przewodzie o trzech żyłach 
nieuziemionych, występuje szczęść cząstkowych rezystancji izolacji, jak na rysunku 271. 

 
Rys. 271. Cząstkowe rezystancje izolacji przewodu o trzech żyłach nieuziemionych 

Na przykład rezystancja izolacji zmierzona pomiędzy żyłami L1 - PE w trójprzewodowym ob-
wodzie jednofazowym jest rezystancją wypadkową wszystkich sześciu cząstkowych rezystancji 
izolacji pokazanych na rysunku 272. 
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Rys. 272. Cząstkowe rezystancje izolacji w trójprzewodowym obwodzie jednofazowym 

przy pomiarze L-PE 

Podobnie wygląda sytuacja w pięcioprzewodowym obwodzie trójfazowym, gdzie cząstkowych 
rezystancji jest więcej. W obwodzie zawierającym  biegunów nieuziemionych, liczba cząstkowych 
rezystancji izolacji ( ) mających wpływ na wynik pojedynczego pomiaru wynosi: 

=
( + 1)!

2( − 1)! 

947. Jak mierzy się rezystancję izolacji przewodów w obwodach instalacji elektrycznej? 
Zgodnie z PN-HD 60364-6:2016-07 rezystancję izolacji w obwodach instalacji elektrycznej mie-

rzy się: 
a) między przewodami czynnymi.  
b)  między  przewodami  czynnymi  a  uziemionym  przewodem  ochronnym  bądź ochronno-  neu-

tralnym (w pomieszczeniach zagrozonych pożarem). Podczas tego pomiaru wszystkie prze-
wody czynne mogą być zwarte ze sobą. 

Zgodnie z normą przy sprawdzaniu okresowym pomiar rezystancji izolacji nie jest konieczny w 
instalacjach z monitorowaniem stanu izolacji, np. przy użyciu urządzenia RCM lub IMD. Przewody 
ochronne (PE) oraz ochronno-netralne (PEN) należy traktować jako ziemię, a przewód neutralny 
(N) – jako przewód czynny. 

Pomiary rezystancji izolacji poszczególnych obwodów instalacji elektrycznej należy wykonywać 
od strony zasilania, po wyłączeniu zasilania i po odłączeniu odbiorników oraz zapewnieniu sku-
tecznej ochrony przed możliwością przypadkowego, ponownego włączenia napięcia zasilającego. 

948. Jak mierzy się rezystancję izolacji przewodów w instalacji o układzie TN-C i TN-S?  
1) Rezystancję izolacji przewodów w instalacji o układzie TN-C należy zmierzyć: 

a) między każdym przewodem czynnym a przewodem ochronno-neutralnym (PEN),  
     np. L1- PEN,  L2- PEN,  L3- PEN *) (Rys. 273). Przewody czynne na czas pomiaru mogą 

być połączone.  

 
Rys. 273. Pomiar rezystancji izolacji przewodów w instalacji o układzie TN-C 

między każdym przewodem czynnym a przewodem ochronno-neutralnym (PEN) 
b) między kolejnymi parami przewodów czynnych, np.: L1- L2, L1- L3, L2- L3 (Rys. 274). 
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Rys. 274. Pomiar rezystancji izolacji przewodów w instalacji o układzie TN-C 

między kolejnymi parami przewodów czynnych 
 

2) Rezystancję izolacji przewodów w instalacji o układzie TN-S należy zmierzyć:  
      a) między każdym przewodem czynnym a przewodem ochronnym (PE),  
         np.: L1- PE, L2- PE, L3- PE, N-PE*)  
         (Przewody czynne na czas pomiaru mogą być połączone – Rys. 275).  

    *) do celów pomiarowych przewód neutralny (N) odłącza się od przewodu  
       ochronnego   (PE). 

 
Rys. 275. Pomiar rezystancji izolacji przewodów w instalacji o układzie TN-S 

między każdym przewodem czynnym a przewodem ochronnym (PE) 
              b) między kolejnymi parami przewodów czynnych, 
                   np.: L1- L2, L1- L3, L2 - L3, L1- N, L2- N, L3- N (Rys. 276). 

 
Rys. 276. Pomiar rezystancji izolacji przewodów w instalacji o układzie TN-S 

między kolejnymi parami przewodów czynnych 
 

949. Jak mierzy się rezystancję izolacji przewodów w obwodach rozdzielczych i odbiorczych? 
Rezystancję izolacji przewodów w obwodach rozdzielczych należy zmierzyć od strony zasilania, 

po wyłączeniu zasilania dla określonego odcinka obwodu między kolejnymi zabezpieczeniami. 
Na czas pomiarów należy skutecznie zabezpieczyć sprawdzane obwody przed możliwością 

przypadkowego, ponownego włączenia zasilania. 
Pomiary rezystancji izolacji przewodów w obwodach odbiorczych powinny być wykonywane, 

po wyłączeniu zasilania dla określonego obwodu pomiarowego, między wyłącznikiem nadprądo-
wym, a punktem przyłączenia odbiornika. Na czas wykonania pomiaru odbiornik powinien być 
wyłączony od instalacji. 

W przypadku odbiorników zasilanych przewodami ruchomymi (np. z przedłużacza), na czas 
pomiaru przewód należy wyłączyć zarówno od zasilania (najczęściej przez wyjęcie wtyczki), jak i 
od zasilanego odbiornika. 
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950. Jak mierzy się rezystancję izolacji w obwodach oświetleniowych? 
Rezystancję izolacji w obwodach oświetleniowych mierzy się przy wyłączonym zasilaniu obwo-

dów oświetleniowych oraz przy zamkniętych wyłącznikach poszczególnych obwodów oświetle-
niowych. 

Przygotowanie układu obwodów oświetleniowych do pomiaru rezystancji izolacji polega na: 
a) sprawdzeniu, czy wszystkie obwody oświetleniowe są włączone (czy świecą źródła światła),  
b) wyłączeniu zasilania badanych obwodów - łączniki w badanych obwodach pozostają włą-

czone, 
c) wyłączeniu zabezpieczeń nadprądowch i/lub wyjęciu bezpieczników topikowych,  
d) usunięciu źródeł światła z opraw oświetleniowych lub odłączeniu opraw od badanych ob-

wodów, 
e) sprawdzeniu skuteczności zabezpieczenia badanych obwodów przed przypadkowym po-

nownym włączeniem zasilania. 
Przygotowane zgodnie z powyższymi wskazaniami obwody oświetleniowe mogą być przedmio-

tem pomiarów rezystancji izolacji. 
951.  W jakim przypadku wykonuje się badania zastępcze odbiorników klasy ochronności I, II i III? 

Pomiary rezystancji izolacji odbiorników klasy ochronności I, II i III (Rys. 277) wykonuje się 
podczas sprawdzenia odbiorczego lub okresowego instalacji i urządzeń elektrycznych, według po-
wszechnie stosowanych zasad wymaganych przy badaniu stanu izolacji.  

Jeżeli pomiar rezystancji izolacji odbiornika klasy ochronności I. nie jest możliwy, albo uzyskany 
wynik nie spełnia wymagań, to należy w tym przypadku wykonać badania zastępcze polegające na 
pomiarze prądu w przewodzie ochronnym. Po wykonaniu pomiaru należy każdorazowo sprawdzić, 
czy zmierzony prąd w przewodzie ochronnym nie przekracza granicznej dopuszczalnej wartości. 
Graniczne dopuszczalne wartości parametrów są w tablicy 39. 

Tablica 39. Graniczne dopuszczalne wartości parametrów odbiorników  
klasy ochronności I, II i III 

Klasa ochronności urządzenia I II III 
Rezystancja przewodu ochronnego Ω 0,3 1) - - 
Rezystancja izolacji MΩ 1,0 2) 3) 2,0 0,5 
Prąd w przewodzie ochronnym mA 3,5 4) - - 
Prąd dotykowy mA - 0,5 - 
Dotyczy urządzeń klasy ochronności I lub II o napięciu znamionowym 230 V 

1) ≤ 0,3 Ω przy długości do 5 m + 0,1 Ω na każde następne 7,5 m. ale razem nie więcej niż 1Ω; 
2) Dopuszcza się 0,3 MΩ, jeżeli urządzenie zawiera elementy grzejne; 
3) Wymaga się 2 MΩ w stosunku do drobnych części przewodzących dostępnych 
    niepołączonych z przewodem ochronnym (PE); 
4) Dla urządzeń z elementami grzejnymi 1 mA/W, ale nie więcej niż 10 mA. 

952. Na czym polega wykonanie pomiarów rezystancji izolacji odbiorników elektrycznych? 
Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji odbiorników elektrycznych polega głównie na: 

1) sprawdzeniu (po przygotowaniu odbiornika do pomiaru rezystancji izolacji), czy wszystkie 
składniki układu izolacyjnego zostaną objęte badaniem oraz czy jest zamknięty jego łącznik 
główny i inne zestyki aparatury (Rys. 277 a). W przypadku, gdy wymagania te nie są spełnio-
ne, to należy wykonać jako równoważny, pomiar prądu w przewodzie ochronnym albo po-
miar prądu dotykowego. Ponadto należy sprawdzić, czy uzyskane wartości prądów nie prze-
kraczają dopuszczalnych wartości podanych w tablicy 39; 

2) pomiarze rezystancji izolacji odbiornika klasy ochronności I., w układzie jak na rysunku 277 
b, c, megaomomierzem o nominalnym napięciu pomiarowym 500 V, między połączonymi 
częściami czynnymi, a częścią przewodzącą dostępną, do której jest przyłączony przewód 
ochronny; 

3) pomiarze rezystancji izolacji odbiornika klasy ochronności II. o ochronnej obudowie izola-
cyjnej (Rys. 278), pomiędzy częścią czynną a folią aluminiową ściśle przylegającą do obu-
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dowy izolacyjnej odbiornika na całej jego powierzchni (po uprzednim sprawdzeniu ciągło-
ści przewodów zasilających). 

Pomiar rezystancji izolacji uzwojenia odbiornika klasy ochronności II o ochronnej obudowie izo-
lacyjnej przedstawiono na rysunku 278. 

 
Rys. 277. Pomiary rezystancji izolacji odbiorników 

a) Klasy ochronności II i III o metalowej obudowie, b, c) Klasy ochronności I. 

 
Rys. 278. Pomiar rezystancji izolacji uzwojenia odbiornika klasy ochronności II 

o ochronnej obudowie izolacyjnej 

953. Jakie stosuje się inne równoważne sposoby oceny stanu izolacji odbiorników elektrycznych? 
W przypadkach, gdy wykonanie pomiaru rezystancji izolacji odbiornika nie jest możliwe, to stan 

jego izolacji można ocenić na podstawie pomiaru: 
a) prądu w przewodzie ochronnym odbiornika klasy ochronności I i sprawdzeniu, czy nie 

przekracza on największej dopuszczalnej wartości podanej w tablicy 39,  
b) prądu dotykowego, odbiorników klasy ochronności II, 
c) prądu upływowego zastępczego - dla pomiarów wymienionych w pkt. a) i b) jeżeli wymaga-

na wartość rezystancji izolacji nie jest dotrzymana: 
- w odbiornikach klasy ochronności I zawierających elementy grzejne,  
- w odbiornikach klasy ochronności I lub II zawierających wbudowane kondensatory 

przeciwzakłóceniowe i/lub rezystory rozładowcze. 

954. Kiedy zmierzoną wartość prądu w przewodzie ochronnym odbiornika klasy ochronności I 
można przyjąć jako równoważną ocenę stanu izolacji? 

Wartość prądu w przewodzie ochronnym odbiornika klasy ochronności I można ustalić drogą 
pomiarów: 

- bezpośrednich - polega na włączeniu w przewód PE miliamperomierza o pomijalnej impe-
dancji (rysunek 279a) albo przewód PE obejmuje się cęgowym miernikiem prądu upływo-
wego, 

- pośrednich - polega na tym, że wszystkie przewody czynne obwodu obejmuje się cęgowym 
miernikiem prądu upływowego (Rys. 279b). 
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Rys. 279. Pomiar prądu w przewodzie ochronnym odbiorników klasy ochronności I 

a) Pomiar bezpośredni, b) Pomiar pośredni. 
b)  

      Po każdym takim pomiarze należy sprawdzić, czy ustalona wartość prądu w przewodzie 
ochronnym nie przekracza wartości dopuszczalnej podanej w tablicy 39. 

 

955. Kiedy pomiar prądu dotykowego części dostępnych urządzenia klasy ochronności II będzie 
wystarczającym kryterium oceny stanu izolacji? 

W przypadkach, gdy pomiar rezystancji izolacji odbiornika klasy ochronności II nie jest możliwy 
do wykonania albo wynik pomiaru nie spełnia wymagań, to pomiar prądu dotykowego będzie wy-
starczającym kryterium oceny stanu izolacji odbiornika. Każdorazowo należy sprawdzić, czy zmie-
rzona wartość prądu dotykowego mieści się w granicach dopuszczalnych wartości ( Tab. 39). 

 
Rys. 280. Pomiar prądu dotykowego odbiorników klasy ochronności II 

a) Pomiar bezpośredni, b) Pomiar pośredni. 
 

Prąd dotykowy jest prądem płynącym do ziemi (lub do przewodu ochronnego PE) przez mode-
lową impedancję ciała człowieka (2 kΩ), odtwarzającą dotykanie części przewodzących dostępnych 
urządzenia elektrycznego (Rys. 280): 

- bezpośrednio  części przewodzących dostępnych urządzenia klasy ochronności II o izolacji 
podwójnej (np. głowicy do mocowania narzędzia roboczego, styku ochronnego gniazda 
wtyczkowego, itp. ), aby ustalić stan niekorzystny dla układu izolacyjnego, 

- za pośrednictwem elektrody przewodzącej - w takim miejscu obudowy urządzenia klasy 
ochronności II, w którym wynik pomiaru jest największy.  

956. Jak mierzy się prąd upływowy zastępczy odbiornika klasy ochronności I? 
Pomiar prądu upływowego zastępczego odbiornika klasy ochronności I. wykonuje się przykła-

dając pełne napięcie robocze (230 V, 50 Hz) między zwarte zaciski L-N, do których są przyłączone 
elementy czynne odbiornika, a przewód ochronny (PE) przyłączony do metalowej obudowy.  

Największe dopuszczalne wartości prądu upływowego zastępczego są takie same, jak dla prądu 
w przewodzie ochronnym lub prądu dotykowego dotyczące badanego odbiornika, podane w Tab. 39. 
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Pomiar zastępczego prądu upływowego wykonuje się w przypadkach, gdy, wymagana wartość 
rezystancji izolacji nie jest dotrzymana: 

- w odbiornikach klasy ochronności I zawierających elementy grzejne, 
- w odbiornikach klasy ochronności I lub klasy II zawierających wbudowane kondensatory 

przeciwzakłóceniowe i/lub rezystory rozładowcze. 

957. Na czym polega ocena stanu izolacji żył kabla?  
Ocena stanu izolacji żył kabla polega na wykonaniu pomiaru rezystancji izolacji i próby napię-

ciowej. Rezystancja izolacji każdej żyły kabla zmierzona względem pozostałych zwartych i uzie-
mionych, przeliczona do temperatury odniesienia 20 C, w linii o długości do 1 km, nie powinna być 
mniejsza niż: 

1) w linii kablowej o napięciu znamionowym do 1 kV: 
75 MΩ - w przypadku kabla o izolacji gumowej, 
20 MΩ - w przypadku kabla o izolacji papierowej, 
20 MΩ - w przypadku kabla o izolacji polwinitowej, 
100 MΩ - w przypadku kabla o izolacji polietylenowej, 

2) linii kablowej o napięciu znamionowym powyżej 1 kV: 
50 MΩ - w przypadku kabla o izolacji papierowej, 
40 MΩ - w przypadku kabla o izolacji polwinitowej, 
100 MΩ - w przypadku kabla o izolacji polietlenowej, 
1000 MΩ - w przypadku kabla o napięciu znamionowym 110 kV. 
 

Jeżeli wymaga się określnej wartości rezystancji izolacji żyły kabla o długości 1 km, to wymaga 
się tej samej wartości również dla każdego odcinka krótszego. 

Linię kablową dłuższą niż 1 km należy rozpatrywać jako linię długą, czyli obwód elektryczny 
składający się z dwóch odcinków połączonych równolegle o stałych rozłożonych, w której parame-
trem poprzecznym jest rezystancja izolacji. Ze zwiększeniem długości linii kablowej najmniejsza 
dopuszczalna wartość rezystancji izolacji jednorodnego kabla maleje odwrotnie proporcjonalnie do 
długości. 

Przy pomiarze rezystancji izolacji w temperaturze innej niż temperatura odniesienia (20 C), 
zmierzoną rezystancję izolacji ( ) należy przeliczyć do temperatury odniesienia, przez zastoso-
wanie odpowiedniego współczynnika korekcji temperaturowej (K ), zgodnie ze wzorem: 

= K ∙  
gdzie: 

 - rezystancja przeliczona do temperatury odniesienia, w Ω; 
 - rezystancja zmierzona w innej temperaturze niż temperatura odniesienia, w Ω; 

K .- współczynnik korekcji temperaturowej podany w tablicy 37. 

958. Na czym polega ograniczenie lub wyeliminowanie prądu upływu powierzchniowego  przy po-
miarach dużych rezystancji izolacji? 

Przy pomiarach dużych rezystancji izolacji uzwojeń transformatorów lub żył kabli (umownie 
powyżej 1000 MΩ) zachodzi potrzeba wyeliminowania lub co najmniej ograniczenia prądu upływu 
powierzchniowego, płynącego po zawilgoconej lub zabrudzonej powierzchni materiału izolacyjne-
go lub pomiędzy górnym i dolnym uzwojeniem transformatora. Zjawisko to jest szczególnie istotne 
przy pomiarach wykonywanych wysokimi napięciami probierczymi. 

Podczas takich pomiarów mogą wystąpić znaczne wartości prądu upływu powierzchniowego, 
który może zniekształcić wynik pomiaru i dawać fałszywe wrażenie uszkodzenia izolacji.  

Wykonanie ekranu polega głównie na owinięciu drutem lub metalową folią odsłoniętej po-
wierzchni izolacji żyły kabla lub wokół izolatora przepustowego transformatora i przyłączenie tak 
wykonanego ekranu do zacisku ekranującego "E" miernika, możliwie jak najbliżej połączenia ujem-
nego. W takim układzie pomiarowym prąd upływu powierzchniowego płynie do zacisku "E" mier-
nika, nie jest mierzony przez miernik i nie jest uwzględniany w wyniku zmierzonej rezystancji izo-
lacji. 
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959. Przy użyciu jakich mierników wykonuje się pomiary dużych rezystancji izolacji? 
Pomiary dużych rezystancji izolacji (umownie powyżej 1000 MΩ), należy wykonywać przy uży-

ciu mierników z wyższymi napięciami próby (2500 V i wyższym), wyposażonych w zacisk ekranu-
jący oznaczony literą "E". Podobnie mierniki rezystancji izolacji firmy Megger wyposażone są w 
zacisk ekranujący oznaczony literą „G” (Guard). 

Mirnikami rezystancji izolacji są najczęściej megaomomierze o własnym źródle napięcia stałego, 
które w stanie jałowym nie powinno przekraczać 1,5 , gdzie  jest minimalnym napięciem wyj-
ściowym (np. 2500 V). Prąd nominalny powinien mieć wartość, co najmniej 1 mA, a wartość szczy-
towa prądu pomiarowego nie powinna być większa od 15 mA (wartość szczytowa składowej prze-
miennej nie powinna przekraczać 1,5 mA). Największy dopuszczalny błąd roboczy wynosi ±30%. 

Wymaga się, aby przyrządy pomiarowe były dobierane zgodnie z postanowieniami wieloarku-
szowej normy PN-EN 61557 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroe-
nergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia przeznaczone do 
sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. 

960. Na czym polega przygotowanie i wykonanie pomiaru rezystancji izolacji żył kabli? 
Przed pomiarem rezystancji izolacji linię kablową należy wyłączyć spod napięcia, rozładować i 

zabezpieczyć przed ponownym (przypadkowym) włączeniem jej pod napięcie.  
Pomiar wykonuje się przy zadanym napięciu pomiarowym stałym, ponieważ w ogólnym przy-

padku jest to rezystancja zależna od napięcia i czasu jego przyłożenia. Wskazanie miernika izolacji 
należy odczytać po 1 minucie od chwili rozpoczęcia pomiaru. 

Stosunek wyników pomiaru otrzymywanych po upływie 15 s i 60 s (np. / ),  od  chwili  
przyłożenia napięcia, może być wskaźnikiem zabrudzonej lub zawilgocenia izolacji. Po pomiarze 
rezystancji izolacji żył kabla, ale przed odłączeniem przewodów miernika, kabel należy rozładować. 

Jeżeli pomiar rezystancji izolacji żył kabla wykonywany jest przy użyciu miernika wyposażonego 
w zacisk ekranujący E, wówczas stosuje się, jeżeli jest to uzasadnione, układy pomiarowe przed-
stawione poniżej na rysunkach 281, 282 i 283. 

961. Jakie układy pomiarowe stosuje się w celu wyeliminowania lub ograniczenia prądu upływowe-
go podczas pomiaru rezystancji izolacji żył kabla? 

W celu wyeliminowania lub ograniczenia prądu upływowego podczas pomiaru rezystancji izo-
lacji żył kabla, stosuje się następujące układy pomiarowe: 

1) Układ pomiarowy z ekranem wykonanym z gołego drutu (lub opaski z folii aluminiowej), 
nawiniętego na odsłoniętej izolacji kabla, przyłączony do zacisku ochronnego E miernika, 
eliminuje (lub ogranicza) prąd upływu powierzchniowego na izolacji kabla, jak na rys. 281. 

 

 
Rys. 281. Pomiar rezystancji izolacji żył kabla z wykorzystaniem ekranu ochronnego (E) 

 
2) Układ pomiarowy, w którym ekran ochronny wykonany jak w pkt. 1), został przyłączony 

również do wolnych żył kabla L2 i L3 eliminuje (lub ogranicza) prąd upływu powierzch-
niowego na izolacji kabla oraz między żyłami w kablu, w układzie jak na rysunku 282. 
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Rys. 282. Pomiar rezystancji izolacji kabla z wykorzystaniem ekranu ochronnego (E) przyłączonego 

do wolnych żył kabla 
3) Układ pomiarowy, w którym jedna żyła w kablu została użyta do połączenia ekranów 

ochronnych E wykonanych po obu stronach kabla jak na rysunku 283, eliminuje (lub ogra-
nicza) bardziej skutecznie prąd upływu powierzchniowego na izolacji kabla oraz między ży-
łami w kablu. Pomiar w tym układzie jest jednak rozwiązaniem pracochłonnym. 

 
Rys. 283. Pomiar rezystancji izolacji kabla z wykorzystaniem ekranów ochronnych (E) wykonanych 

po obu końcach kabla 

962. Jak należy przygotować i wykonać próbę wytrzymałości elektrycznej izolacji żył kabla wyso-
kiego napięcia?  

Próba wytrzymałości elektrycznej izolacji żył kabla umożliwia wykrywanie i lokalizowanie po-
stępujących uszkodzeń izolacji oraz pomiar innych parametrów układu izolacyjnego, które kontro-
luje się w urządzeniach wysokiego napięcia. 

Według normy SEP N-E-004 próbę napięciową izolacji żył kabla należy wykonać na wszystkich 
żyłach linii kablowej. Podczas próby pozostałe żyły kabla, żyła powrotna i pancerz, powinny być 
zwarte i uziemione. 

Izolacja każdej żyły powinna wytrzymywać napięcie probiercze stałe, wyprostowane lub prze-
mienne 50 Hz, o wartości równej 0,75 napięcia probierczego fabrycznego, w czasie 20 minut, bez 
przeskoku i przebicia. 

W przypadku kabli o izolacji polietylenowej dopuszcza się wykonie próby napięciowej napię-
ciem wolnozmiennym 0,1 Hz, o wartości 3 , w czasie 60 minut. 

Izolacja kabla o napięciu 110 kV powinna wytrzymywać bez przebicia i bez przeskoków w czasie 
15 minut napięcie probiercze stałe lub wyprostowane o wartości: 

- 4,5  - kable olejowe, 
- 3  - kable o izolacji polietylenowej. 

Po wykonaniu próby napięciowej i rozładowaniu linii kablowej wykonanej kablem o izolacji po-
lietylenowej należy żyły linii uziemić i na co najmniej 3 godziny. 

W linii kablowej o napięciu znamionowym 1 kV <  ≤ 30 kV, przy wykonywaniu próby napię-
ciem stałym lub wyprostowanym, należy mierzyć prąd upływu każdej żyły. 

Wartość prądu upływu poszczególnych żył nie powinna przekroczyć 300 μA/km i nie powinna 
wzrastać w czasie ostatnich 4 minut próby. 

Dopuszcza się w liniach kablowych o długości nieprzekraczającej 300 m prąd upływu o wartości 
nie większej niż 100 μA. 
Dla kabli o napięciu znamionowym 110 kV nie normalizuje się prądu upływu. 

W przypadku kabli o napięciu znamionowym 15 kV <  ≤ 30 kV należy rejestrować przebieg 
wszystkich prób napięciowych danej linii. 
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Dopuszcza się niewykonywanie próby napięciowej izolacji linii kablowej o napięciu znamionowym 
do 1 kV, pod warunkiem wykonania pomiaru rezystancji izolacji miernikiem o napięciu 2500 V. 

963. Z wykorzystaniem jakich napięć probierczych wykonuje się badania diagnostyczne 
kabli i linii kablowych? 

Badania diagnostyczne kabli i linii kablowych nowo budowanych, przebudowywanych, remon-
towanych lub znajdujących się w eksploatacji wykonuje się z wykorzystaniem napięć probierczych 
dobranych w zależności od wartości napięcia znamionowego linii i określonego czasu próby. 

Wartość napięcia probierczego w badaniach diagnostycznych nie powinna przekraczać wartości 
1,3 . Dopuszcza się również wykonanie badań diagnostycznych napięciem o innych kształtach 
i częstotliwościach. Zaleca się wykonywanie tych badań napięciem nie wyższym jak 0,7 . 

Badania diagnostyczne wykonane napięciem wyższym niż 1,3  wymagają wykonania badań 
odbiorczych linii kablowej w zakresie próby napięciowej izolacji kabli. 

Należy pamiętać, że badania diagnostyczne mogą być przeprowadzone tylko za zgodą właścicie-
la linii, który otrzymał pisemną informację o metodyce badań i spodziewanych efektach, a także o 
zagrożeniach linii spowodowanych przeprowadzeniem badań diagnostycznych.  

964. Jak należy przygotować pomiary rezystancji izolacji uzwojeń transformatora? 
Przed przystąpieniem do pomiarów rezystancji izolacji uzwojeń transformatora należy: 

- wyłączyć transformator spod napięcia, 
- odłączyć wszystkie zaciski uzwojeń od sieci, 
- oczyścić izolatory z brudu i osuszyć,  
- zmierzyć temperaturę uzwojeń przez pomiar temperatury oleju, 
- na czas pomiaru kadź transformatora uziemić, 
- badane uzwojenie uziemić przed pomiarem na około 2 minuty. 

Pomiary należy wykonać przy temperaturze uzwojeń od 15 do 45 C. Wyniki pomiarów wyko-
nanych w innej temperaturze należy traktować jako orientacyjne. 

Temperatura otaczającego powietrza powinna zawierać się w granicach od 5 do 35 C . 
Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń transformatora wykonuje się miernikiem izolacji (megao-

momierzem) o napięciu pomiarowym stałym, co najmniej 2500 V. 

965. W jaki sposób wykonuje się pomiary rezystancji izolacji uzwojeń transformatora? 
Pomiary rezystancji izolacji uzwojeń transformatora wykonuje się według następujących kom-

binacji połączeń: 
a) uzwojenie WN – uziemiona kadź - zacisk ekranujący E przyłącza się do uzwojenia n/n,  
b) uzwojenie n/n – uziemiona kadź - zacisk ekranujący E przyłącza się do uzwojenia WN, 
c ) uzwojenie WN – uzwojenie n/n - zacisk ekranujący E przyłącza się do kadzi.  

Podczas pomiaru wartości rezystancji izolacji uzwojeń transformatora odczytuje się po 15 s - 
 i po 60 s - , a dla transformatora o mocy większej niż 1,6 MVA - dodatkowo po 300 s - . 
Po każdym pomiarze transformator należy rozładować w czasie nie krótszym niż czas trwania 

pomiaru. 
Wyniki pomiarów rezystancji izolacji uzwojeń transformatora należy przeliczyć na umownie 

przyjętą temperaturę odniesienia 30 C według wzoru: 
= K ∙  

gdzie: 
Rt - zmierzona rezystancja izolacji uzwojenia transformatora w temperaturze innej niż tem-

peratura odniesienia, w MΩ, 
R30 - rezystancja izolacji uzwojenia transformatora po przeliczeniu do temperatury odnie-

sienia, w MΩ, 
Kp - współczynnik przeliczeniowy podany w tablicy 40. 
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Tablica 40. Współczynnik przeliczeniowy Kp dla rezystancji izolacji uzwojeń transformatorów 
T oC 0 5 10 15 18 21 24 27 30 33 36 38 39 42 50 55 
Kp 0,2

5 
0,3
2 

0,3
9 

0,5
0 

0,5
7 

0,6
6 

0,7
6 

0,8
7 

1,0
0 

1,1
4 

1,3
2 

1,5
2 

1,7
4 

2,0
0 

2,5
2 

3,1
8 

T – temperatura, w oC 
Kp - współczynnik przeliczeniowy 

Rezystancja izolacji transformatorów o mocy 1,6 MVA i mniejszej nie wymaga przeliczenia do 
temperatury odniesienia, jeżeli zmierzona rezystancja izolacji wynosi, co najmniej 200 MΩ. 

966. Ile wynoszą wymagane wartości rezystancji izolacji uzwojeń transformatora w zależności od 
mocy i napięcia znamionowego? 

Według PN-E-4700:1998 wymagane wartości rezystancji izolacji uzwojeń w zależności od mocy 
i napięcia znamionowego transformatora wynoszą:  

a) dla transformatorów olejowych o mocy do 315 kVA 
- o napięciu znamionowym do 10 kV - 70 MΩ, 
- o napięciu znamionowym powyżej 10 kV - 100 MΩ; 

b) dla transformatorów olejowych o mocy od 315 kVA do 1,6 MVA 
- o napięciu znamionowym do 10 kV - 35 MΩ, 
- o napięciu znamionowym powyżej 10 kV - 50 MΩ; 

c) dla transformatorów suchych w temp. 20 C przy wilgotności wzgl. 65 % 
- o napięciu znamionowym do 10 kV - 15 MΩ, 
- o napięciu znamionowym powyżej 10 kV - 25 MΩ. 

Dla pomontażowych badań odbiorczych rezystancja izolacji uzwojeń transformatora olejowego 
o mocy mniejszej niż 1,6 MVA zmierzona po 60 s od chwili przyłożenia napięcia nie powinna być 
mniejsza niż 70% wartości zmierzonej w wytwórni przy temperaturze uzwojeń  30 C. 

967. Jakie układy pomiarowe stosuje się w celu wyeliminowania lub ograniczenia prądu upływu 
powierzchniowego podczas pomiaru rezystancji izolacji uzwojeń transformatora? 

W celu wyeliminowania lub ograniczenia prądu upływu powierzchniowego podczas pomiaru re-
zystancji izolacji uzwojeń transformatorów, stosuje się następujące układy pomiarowe 

1) W układzie połączeń przedstawionym na rysunku 284 wykonano pomiar rezystancji izolacji 
uzwojenia wysokiego napięcia (WN) transformatora olejowego w stosunku do uziemionej 
kadzi, z użyciem zacisku ekranującego E miernika izolacji, przyłączonego do izolatora prze-
pustowego niskiego napięcia (n/n). Prąd upływu ( ) płynący po powierzchni izolatora 
przepustowego n/n do uziemionej kadzi oraz pomiędzy uzwojeniami WN i n/n zostały wye-
liminowane przez wprowadzony wysoki potencjał ekranu E. 

 
Rys. 284. Pomiar rezystancji izolacji uzwojenia WN transformatora 
w stosunku do uziemionej kadzi, z użyciem zacisku ekranującego E 



450 
 
 

2) W układzie połączeń przedstawionym na rysunku 285 wykonano pomiar rezystancji izolacji 
między uzwojeniami WN i n/n transformatora olejowego, z użyciem zacisku ekranującego E 
przyłączonego do kadzi. 
Wprowadzony wysoki potencjał ekranu E miernika izolacji uniemożliwił przepływ prądów 
upływu  po powierzchni izolatorów przepustowych WN i n/n i uziemioną kadzią. 

 

 
Rys. 285. Pomiar rezystancji izolacji między uzwojeniami WN i n/n,  

z użyciem zacisku ekranującego E, 
Wartość rezystancji izolacji uzwojeń transformatora, wskazana przez miernik izolacji, będzie w 

obu przykładach dokładniejsza po wyeliminowaniu prądów upływu. 
Ten sposób połączeń jest stosowany przy pomiarach dużych rezystancji lub przy neutralizacji 

sprzężeń. 

968. Jakie wykonuje się okresowe badania diagnostyczne silników? 
W trakcie eksploatacji wykonuje się następujące badania diagnostyczne silników, pozwalające 

określić ich stan techniczny oraz proces starzenia się układu izolacyjnego uzwojeń: 
1) Badania diagnostyczne napięciem stałym, które obejmują: 

- pomiar rezystancji izolacji  
- wyznaczenie wskaźnika zmian rezystancji /   i wskaźnika polaryzacji PI, 
- pomiar rozładowania dielektryka DD, 
- pomiar napięciem narastającym schodkowo SV; 

2) Badania diagnostyczne napięciem przemiennym, do których zalicza się: 
- pomiar współczynnika strat dielektrycznych tgδ oraz 
- pomiar poziomu wyładowań niezupełnych. 

969. Jak należy wykonać pomiar rezystancji izolacji uzwojeń silnika asynchronicznego o napięciu 
znamionowym do 1 kV?  

Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń silnika asynchronicznego o napięciu znamionowym do 1 kV 
należy wykonać: po wyłączeniu zasilania, odłączeniu przewodów zasilających i urządzeń pomocni-
czych. Temperatura izolacji w czasie pomiaru nie powinna być wyższa niż 10 C. Dla pomiarów 
wykonywanych przed rozruchem maszyn zainstalowanych w pomieszczeniach, po ich postoju 
dłuższym niż 7 dni, można przyjąć, że temperatura izolacji uzwojeń jest równa temperaturze po-
wietrza w pomieszczeniu. 

Pomiary rezystancji izolacji uzwojeń silnika asynchronicznego oraz urządzeń pomocniczych nale-
ży wykonać miernikiem izolacji (megaomomierzem) o napięciu znamionowym probierczym: 

- 500 V - dla uzwojeń maszyn na napięcie znamionowe do 500 V, 
- 1000 V - dla uzwojeń maszyn na napięcie znamionowe większe od 500 do 1000 V. 

Przed przystąpieniem do pomiaru badane uzwojenie należy uziemić na okres 1 minuty. 
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970. Jak należy zmierzyć rezystancję izolacji uzwojeń silnika asynchronicznego trójfazowego o  na-
pięciu znamionowym do 1 kV?  

Rezystancję izolacji uzwojeń silnika asynchronicznego trójfazowego o napięciu znamionowym 
do 1 kV należy zmierzyć: 

a) przy zwartych, na czas pomiaru, początkach uzwojeń U1, V1, W1, a przewodem ochronnym 
przyłączonym do metalowej obudowy silnika. Jeżeli w wyniku pomiaru stwierdzono zani-
żoną rezystancję izolacji - poniżej wartości dopuszczalnej - wówczas należy zmierzyć rezy-
stancję izolacji osobno każdego uzwojenia U1, V1 i W1 do przewodu ochronnego PE, w celu 
ustalenia, które z badanych uzwojeń posiada zaniżoną rezystancję izolacji, czyli: U1-PE, V1-
PE, W1-PE przy pozostałych zwartych i uziemionych, 

b) między poszczególnymi uzwojeniami, czyli: U1-V1, U1-W1, V1-W1. 
Wskazania miernika należy odczytać po upływie 1 minuty od chwili podania napięcia pomiaro-

wego. 
Po wykonaniu pomiaru rezystancji izolacji badane uzwojenie stojana silnika należy rozładować 

przez co najmniej czas trwania pomiaru. 
Uzwojenie trzech faz wirnika silnika pierścieniowego traktuje się jako jedno uzwojenie. Należy 

wykonać jeden pomiar między uzwojeniem a masą wirnika, przy podniesionych szczotkach. 
Uzyskane w czasie pomiarów wyniki rezystancji izolacji uzwojeń silnika należy przeliczyć do 

umownie przyjętej temperatury odniesienia 20 C , według wzoru: 
= K ∙  

gdzie: 
 - rezystancja izolacji uzwojenia silnika zmierzona w temperaturze innej niż temperatura 

odniesienia, w MΩ; 
 - rezystancja izolacji uzwojenia silnika po przeliczeniu do temperatury odniesienia, 

K  - współczynnik przeliczeniowy podany w tablicy 41. 
 
Tablica 41. Współczynniki przeliczeniowe  dla rezystancji izolacji uzwojeń silników 

Temp., w oC 0 11 14 17 20 23 26 29 32 35 44 52 62 
Wsp. Kp 0,67 0,73 0,81 0,90 1,0 1,10 1,21 1,34 1,48 1,64 2,50 3,33 5,00 

 

971. Kiedy, zmierzone wartości rezystancji izolacji uzwojeń silników asynchronicznych uznaje się za 
pozytywne? 

Zmierzone wartości rezystancji izolacji uzwojeń silników asynchronicznych uznaje się za pozy-
tywne, jeżeli: 

1) dla silników I grupy o mocy większej niż 250 kW: 
a) rezystancja izolacji uzwojeń przy temperaturze 75 C , zmierzona po upływie 60 s od 

chwili rozpoczęcia pomiaru, jest nie mniejsza od 1 MΩ na 1 kV napięcia znamionowego 
uzwojenia,  

b) rezystancja izolacji wirnika silnika asynchronicznego przy temperaturze 75 C  jest nie 
mniejsza niż 0,5 MΩ; 

2) dla silników asynchronicznych: 
     - II grupy o mocy od 50 kW do 250 kW o napięciu znamionowym 1 kV i niższym, 
     - III grupy o mocy poniżej 50 kW, ale nie mniej niż 5,5 kW oraz  
     - IV grupy o mocy poniżej 5,5 kW,  
     rezystancja izolacji   uzwojeń przy temperaturze 20 C  i wyższej nie powinna być mniejsza-

niż 5 MΩ. 

972. Na wpływy jakich czynników zewnętrznych narażony jest układ izolacyjny uzwojeń silnika 
asynchronicznego wysokonapięciowego? 

Układ izolacyjny uzwojeń silnika asynchronicznego wysokonapięciowego jest narażony na dzia-
łanie pola elektrycznego oraz wpływy następujących czynników zewnętrznych: 

a) Narażenia termiczne - mogą mieć charakter ciągły, kiedy na skutek strat w czasie normalnej 
pracy silnika izolacja jest poddana ciągłemu działaniu wysokiej temperatury, ze wzrostem 
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której zmniejsza się wytrzymałość elektryczna układu izolacyjnego. Zachodzące pod wpły-
wem temperatury zmiany fizykochemiczne w izolacji powodują pogorszenie jej właściwości 
mechanicznych; 

b) Narażenia mechaniczne - powstają w czasie normalnej pracy silnika, szkodliwe dla układu 
izolacyjnego, np.:  

- drgania w stojanie silnika - przenoszą się na część czołową uzwojeń, powodują korozję 
blach pakietu stojana i prowadzą do uszkodzeń: zawieszenia żelaza czynnego oraz do 
przecięcia izolacji głównej pręta stojana, 

- drgania zębów pakietu - powodują cykliczne wycieranie się klinów w żłobkach i poluzo-
wanie się uzwojeń, 

- drgania, które mogą spowodować uszkodzenie chłodnic wodoru bądź rurek chłodzących 
w prętach stojana, 

- ruchy dylatacyjne uzwojeń zarówno stojana, jak i wirnika mogą być skutkiem różnych 
rozszerzalności cieplnych izolacji oraz miedzi. Prowadzi to najczęściej do rozwarstwie-
nia izolacji pręta stojana; 

c) Czynniki środowiskowe działające w szczególności na układy elektroizolacyjne można po-
dzielić na: 

- pyły i inne zanieczyszczenia przemysłowe, 
- agresywne związki chemiczne, 
- wilgotność.  

973. Jak należy wykonać pomiar rezystancji izolacji uzwojeń silnika asynchronicznego wysokiego 
napięcia? 

Rezystancja izolacji uzwojeń silnika asynchronicznego wysokiego napięcia (WN), wyrażona w 
megaomach, w temperaturze odniesienia 75 C, nie powinna być liczbowo mniejsza niż wartość 
napięcia znamionowego wyrażonego w kilowoltach (powinna być nie mniejsza niż 1 MΩ na 1 kV 
napięcia znamionowego). 

Pomiar jest wykonywany przy stałej wartości napięcia stałego, a do jego wykonania zaleca się 
stosować megaomomierze o napięciu: 

- 500 V dla uzwojeń na napięcie niższe od 1000 V, 
- 500 - 1000 V dla uzwojeń na napięcie 1000 - 2500 V, 
- 1000 - 2500 V dla uzwojeń na napięcie 2501 - 5000 V, 
- 2500 - 5000 V dla uzwojeń na napięcie 5001 - 12000 V, 
- 5000 - 10000 V dla uzwojeń na napięcie wyższe od 12000 V. 

Przed pomiarem badane uzwojenie na napięcie powyżej 1 kV należy uziemić na okres, co naj-
mniej 5 minut. 

Pomiar uzwojenia wirnika lub stojana wykonuje się między uzwojeniem i ziemią. W przypadku 
uzwojeń trójfazowych stojana tam, gdzie połączenia między uzwojeniami faz i przewodem neutral-
nym można rozewrzeć, należy wykonać badania między uzwojeniami poszczególnych faz i ziemią 
oraz między uzwojeniami poszczególnych faz. 

Negatywne wyniki pomiarów świadczyć mogą o zawilgoceniu, zabrudzeniu lub uszkodzeniu izo-
lacji uzwojeń silnika albo urządzeń pomocniczych. 

974. Jakie wskaźniki rezystancji izolacji określają stan zmian zachodzących w układzie izolacyjnym 
silnika asynchronicznego wysokiego napięcia? 

Stan zmian zachodzących w układzie izolacyjnym silnika asynchronicznego wysokiego napięcia 
określa: 

a) wskaźnik zmian rezystancji izolacji /  jako stosunek rezystancji izolacji zmierzonej po 
60s ( ) od chwili przyłożenia napięcia, do rezystancji zmierzonej po 15s ( ), nie powi-
nien być mniejszy niż: 

- 1.5 w temperaturze 20 C, 
- 1.4 w temperaturze 40 C, 
- 1.3 w temperaturze 60 C.  
Wartości rezystancji izolacji poszczególnych faz silnika WN zmierzonej po 60 s ( ) nie 

powinny różnić się między sobą więcej niż o 30% oraz 
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b) wskaźnik polaryzacji ( ), którego wartość jest ilorazem rezystancji izolacji zmierzonych po 
10 i 1 minucie: 

=  

W czasie procesu pomiarowego wskaźnik polaryzacji daje w krótkim czasie obraz stanu zawil-
gocenia lub zanieczyszczenia izolacji - nie wymaga korekcji temperaturowej. 

W czasie badań okresowych wskaźnik polaryzacji ( ) może być używany do obserwacji zmian 
zachodzących w układzie izolacyjnym. 

975. Na czym polega pomiar parametru rozładowania dielektryka DD i jak się go oblicza oraz ile 
wynoszą inne wielkości określające stan izolacji uzwojeń silników asynchronicznych wysoko-
napięciowych?  

Pomiar rozładowania dielektryka DD (ang. Dielectric Discharge) należy do nowych metod bada-
nia stanu izolacji. Pomiar parametru rozładowania dielektryka DD polega na wyznaczeniu prądu 
płynącego w układzie izolacyjnym podczas rozładowania dielektryka. 

Układ izolacyjny ładowany jest przez długi czas - około 30 minut, a następnie przeprowadzane 
jest szybkie rozładowanie układu, w trakcie którego mierzona jest pojemność. 

Aby wyeliminować składową rozładowania pojemności, pomiar prądu rozpoczyna się po 
1 minucie, a wartość parametru DD obliczana jest z zależności: 

= .

∙  
gdzie:  

. - prąd mierzony po 1 minucie od rozpoczęcia rozładowywania izolacji, w mA, 
 - napięcie próby, w V,  
- pojemność badanego układu izolacyjnego, w F.  

W tablicy 42 przedstawiono wartości wielkości PI, DAR i DD, określające stan izolacji uzwojeń 
silników asynchronicznych wysokonapięciowych. 

Tablica 42. Wielkości określające stan izolacji uzwojeń silników WN 
Stan izolacji PI DAR DO 

Definicja 10 
1  

60 
15  Prąd rozładowania 

(po 60 s)/(U x C) 
Słaby < 1 < 1 > 4 

Niejasny 1 do 2 1 do 1,4 2 do 4 
OK 2 do 4 1,4 do 1,6 < 2 

Dobry > 4 > 1,8 - 

976. Na jakim założeniu opiera się i jak wykonuje się pomiar napięciem narastającym schodkowo? 
Pomiar napięciem narastającym schodkowo SV (ang. step voltage) opiera się na założeniu: 

a) że układ izolacyjny w dobrym stanie będzie posiadał jednakową wartość rezystancji nieza-
leżnie od napięcia probierczego,  

b) natomiast izolacja z wadami ma rezystancję wyraźnie zmniejszającą się przy wyższych na-
pięciach próby. 

Pomiar napięciem narastającym schodkowo wykonuje się przy ciągłej rejestracji wartości rezy-
stancji izolacji i pojemności, a napięcie jest stopniowo podnoszone w pięciu równych krokach. 

Zakłada się, że odchyłki rezystancji większe niż 25% wskazują na obecność zanieczyszczeń lub 
wilgoci. 

977. Jakie znaczenie ma stan izolacji uzwojeń w eksploatacji silników asynchronicznych wysokona-
pięciowych i co obejmują badania diagnostyczne? 

Stan izolacji uzwojeń silników asynchronicznych wysokonapięciowych (WN) jest istotnym 
czynnikiem decydującym o prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji i dlatego powinien być on pod-
dawany wiarygodnej ocenie podczas odbiorczych i okresowych kontroli stanu technicznego.  
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Badania diagnostyczne silników asynchronicznych wysokonapięciowych napięciem przemien-
nym obejmują: 

- pomiar współczynnika strat dielektrycznych tgδ, 
- pomiar poziomu wyładowań niezupełnych. 

978. Czym dla układów izolacyjnych silników asynchronicznych wysokiego napięcia są pomiary 
współczynnika strat dielektrycznych tgδ i jak się je wykonuje? 

Pomiary współczynnika strat dielektrycznych tgδ w warunkach eksploatacyjnych w zakładach 
przemysłowych są niezbędnym składnikiem oceny procesu starzenia izolacji maszyn elektrycz-
nych. 

Każda zmiana współczynnika strat dielektrycznych i pojemności w układzie izolacyjnym wska-
zuje ona na degradację izolacji pod wpływem oddziaływania temperatury, zawilgocenia, obecności 
zanieczyszczeń i substancji chemicznych. 

Zwiększeniu współczynnika strat dielektrycznych towarzyszy również wzrost pojemności 
obiektu, co oznacza zawilgocenie izolacji. Jeżeli natomiast obserwuje się wyłączny wzrost współ-
czynnika strat dielektrycznych – oznacza to jego termiczną degradację lub obecność zanieczyszczeń 
chemicznych. 

Jeżeli przy różnych napięciach krzywa współczynnika strat dielektrycznych w funkcji napięcia 
próby (Rys. 286) zmienia swój kąt nachylenia, oznacza to, że przy określonej wartości napięcia 
ujawniają się zjawiska jonizacji.  

W przypadku, gdy wartość napięcia progowego jest mniejsza od znamionowego napięcia pracy 
danego obiektu, wówczas procesy jonizacji występują w sposób ciągły powodując degradację izola-
cji. 

Wykrycie procesów jonizacji wymaga wykonania, co najmniej dwóch pomiarów współczynnika 
strat dielektrycznych przy różnych napięciach próby: 

- przy napięciu około 25% wartości znamionowej napięcia (procesy jonizacji z reguły nie wy-
stępują), 

- przy napięciu wyższym, równym lub nieco wyższym od wartości znamionowej napięcia. 
Pomiary współczynnika strat dielektrycznych tgδ wykonane przy różnych napięciach próby 

wskazują wartość progową napięcia, przy której składowa czynna prądu płynącego przez izolację 
zaczyna nieliniowo wzrastać (Rys. 286). 

 
Rys. 286. Zależność współczynnika strat dielektrycznych 

od napięcia próby w obecności zjawiska jonizacji 

979. W jakich przypadkach zaleca się wykonanie pomiaru współczynnika strat dielektrycznych tgδ? 
Wykonanie pomiaru współczynnika strat dielektrycznych tgδ zaleca się w następujących przy-

padkach: 
a) dla nowych silników po próbie odbiorczej, 
b) w czasie okresowego przeglądu oraz przed i po remoncie silnika, 
c) w trudnych warunkach eksploatacyjnych. 

Pomiar ten wykonuje się wysokonapięciowym mostkiem Scheringa, podając na badany układ 
napięcie zmienne o częstotliwości 50 Hz. 
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Przy pomiarze należy uwzględniać wpływ czynników zewnętrznych takich jak: temperatura, 
wilgotność, zanieczyszczenia czy wpływy pola elektrycznego. Największy wpływ na wynik po-
miaru mają jednak zmiany temperatury i wilgotności. 

980. Czym w układzie elektroizolacyjnym urządzenia elektrycznego jest wyładowanie niezupełne i 
na czym polega wyeliminowanie tego zjawiska? 

Wyładowanie niezupełne (ang. Partial Discharge) definiuje się jako lokalne wyładowanie elek-
tryczne zachodzące w części układu elektroizolacyjnego generatora synchronicznego, silnika asyn-
chronicznego, kabla energetycznego, transformatora - bez utraty przez ten układ własności izola-
cyjnych. Jednak długotrwałe działanie wyładowań niezupełnych, powiązane z postępującym proce-
sem starzenia się izolacji uzwojeń silnika, prowadzi w konsekwencji do wyładowania zupełnego 
(czyli przebicia izolacji). Tak więc szacowanie zaawansowania procesów wyładowań niezupełnych 
jest bardzo istotnym kryterium oceny stanu izolacji. 

Wyeliminowanie lub ograniczenie zjawiska wyładowań niezupełnych polega przede wszystkim 
na właściwym doborze materiałów izolacyjnych, których struktura powinna posiadać dużą odpor-
ność na wyładowania niezupełne. Takim materiałem jest na przykład mika. Silniki asynchroniczne 
wysokiego napięcia, w których w układzie izolacyjnym zastosowano mikę, mogą pracować przy 
ładunku wyładowań niezupełnych rzędu tysięcy pikokulombów ( C).  
 

8 . 6 .  Spr a wd z a ni e  śr od k ów  o ch ro n y 

981. W odniesieniu do jakich przewodów instalacji elektrycznej wymagane jest sprawdzanie ich 
ciągłości elektrycznej? 

Ciągłość przewodów ochronnych przyjmowana jest jako jeden z warunków koniecznych, po-
twierdzających skuteczność ochrony przed prażeniem prądem elektrycznym oraz zapewniających 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i instalacji elektrycznych. 

Brak ciągłości przewodów w obwodach instalacji elektrycznej niekorzystnie wpływa na: 
1) normalne funkcjonowanie instalacji i wyposażenia, 
2) skuteczność ochrony od porażeń, 
3) poprawne przeprowadzanie prób bądź pomiarów. 
 

Zgodnie z PN-HD 60364-6:2016-07 instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Spraw-
dzanie, próba ciągłości przewodów jest wymagana w odniesieniu do: 

a) przewodów czynnych - w obwodach odbiorczych pierścieniowych. 
b) przewodów ochronnych - przy sprawdzaniu połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych 

oraz połączeń przewodów z częściami przewodzącymi dostępnymi, oraz gdy rezygnuje się z 
pomiaru impedancji pętli zwarciowej lub pomiaru rezystancji uziemienia. 

Próba ciągłości przewodów sprowadza się w zasadzie do pomiaru  rezystancji. 

982. Jakie wymagania instalacyjne dotyczą układów pomiarowych sprawdzających ciągłość elek-
tryczną przewodów?  

Sprawdzenie ciągłości przewodów sprowadza się w zasadzie do pomiaru rezystancji. 
Pomiar małych rezystancji z równoczesnym sprawdzaniem ciągłości elektrycznej przewodów 

można wykonać miernikiem o bardzo niskim napięciu pomiarowym i dostatecznie dużym prądem.  
Sprawdzenie ciągłości elektrycznej przewodów ochronnych można wykonać metodą techniczną 

(Rys. 289) lub przy użyciu miernika spełniającego wymagania normy PN-EN 61557-10:2013-11 
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach 
przemiennych do 1 000 V i stałych do 1 500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomia-
rów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 10: Wielofunkcyjne urządzenia pomiarowe 
do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. 

Pomiar rezystancji metodą techniczną związany ze sprawdzeniem ciągłości elektrycznej prze-
wodów powinien być wykonany przy użyciu źródła prądu stałego (d.c.) lub przemiennego (a.c.) o 
wartości napięcia od 4 do 24 V, w stanie bez obciążenia (przy obwodzie otwartym) oraz prądem 
pomiarowym mniejszym niż 0,2 A.  
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Przepływ prądu pomiarowego (czas pomiaru) powinien być ≥ 10 s. Największy dopuszczalny 
błąd roboczy ±30% w zakresie pomiarowym od 0,2 Ω do 2 Ω. Wymaga się, aby niezależnie od dłu-
gości badanego odcinka przewodów i ilości znajdujących się tam połączeń elektrycznych, rezystan-
cja całego sprawdzanego odcinka nie przekroczyła wartości 1,0 Ω.  
      Do sprawdzania ciągłości przewodów nie powinno się stosować megaomomierzy ani zwykłych 
multimetrów, ze względu na zbyt mały prąd wyjściowy i zbyt duży błąd w wymaganym zakresie 
pomiarowym. 

983. Jak wykonuje się poróby ciągłości elektrycznej przewodów  ochronnych i przewodów czynnych 
w obwodach pierścieniowych? 

1) Próba ciągłości elektrycznej głównych przewodów wyrównawczych przy użyciu miernika  
Ciągłość elektryczną głównych przewodów wyrównawczych sprawdza się między każdą częścią 

przewodzącą, a główną szyną wyrównawczą, która ma zachowaną ciągłość z uziemieniem budynku 
W układzie jak na rysunku 287 miernik do pomiaru małych rezystancji został przyłączony 

w miejscach obejmujących wszystkie połączenia elektryczne na badanym odcinku głównego prze-
wodu wyrównawczego. Zmierzona rezystancja (  ≤ 1 Ω) potwierdza zachowanie ciągłości elek-
trycznej na badanym odcinku głównego przewodu wyrównawczego. 
 

 
 

Rys. 287. Sprawdzenie ciągłości elektrycznej głównego przewodu wyrównawczego 

Przykład próby ciągłości elektrycznej przewodów czynnych w pierścieniowym obwodzie gniazd 
wtyczkowych przedstawiono na rysunku 288. 

Rys. 288 Pierścieniowy obwód gniazd wtyczkowych 
 

Sprawdzenie skuteczności ochrony przy uszkodzeniu przez samoczynne wyłączenie zasilania 
sprowadza się zwykle do wykonania pomiaru impedancji pętli zwarciowej (L – PE) w całym torze 
zasilania i dlatego nie ma potrzeby w tym przypadku sprawdzać dodatkowo ciągłość pętli zwarcio-
wej. 
     W niektórych wymaganiach norma zezwala, pod pewnymi warunkami, na odstąpienie od pomia-
ru impedancji pętli zwarciowej, w zamian za sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych. 
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2) Próba ciągłości elektrycznej przewodów ochronnych metodą techniczną 
Układ do pomiaru rezystancji przewodów wyrównawczych ochronnych (głównych, miesco-

wych, uziemiających) metodą techniczną, przedstawia rysunek 289. 

 
Rys. 289. Układ do pomiaru rezystancji przewodów ochronnych metoda techniczną 

Oznaczenia: - prąd obciążenia,  - rezystancja przewodów pomiarowych; Tr – transformator zasila-
jący 50 VA;  W - wyłącznik,  – rezystor regulacyjny; GSW – główna szyna wyrównawcza. 

 
Rezystancję głównego przewodu wyrównawczego mierzy się pomiędzy główną szyną wyrów-

nawczą a ustalonym odcinkiem głównego przewodu wyrównawczego (Rys. 289).  
W metodzie tej mierzy się dwa napięcia: 

-  przy wyłączonym wyłączniku W, 
- przy włączonym wyłączniku W i prądzie obciążenia  w obwodzie. 

W pomiarze należy również uwzględnić wartość rezystancji przewodów pomiarowych . 
Rezystancję odcinka głównego przewodu wyrównawczego oblicza się ze wzoru: 
 

≤
−

−  

Skuteczność ochrony przy uszkodzeniu przez samoczynne wyłączenie zasilania sprawdza się 
wykonując pomiar impedancji pętli zwarcia L-PE, co jednocześnie potwierdza ciągłość elektryczną 
przewodu ochronnego (PE).  

Można jednak, zgodnie ze wytycznymi PN-HD 60364-6 odstąpić od pomiaru impedancji pętli 
zwarciowej, w zamian za sprawdzenie ciągłości elektrycznej przewodu ochronnego. 
984. Na czym polega sprawdzenie stanu ochrony podstawowej urządzeń elektrycznych?  

Sprawdzenie stanu ochrony podstawowej urządzeń elektrycznych polega na: 
a) oględzinach w celu potwierdzenia czy urządzenie elektryczne stanowiące część instalacji 

stałej: 
- spełnia wymagania bezpieczeństwa odpowiednich norm wyrobu (oznaczenia lub świa-

dectwa), 
- zostało prawidłowo dobrane i zainstalowane zgodnie z HD 60364 i instrukcjami produ-

centa, 
- nie posiada widocznych uszkodzeń, wpływających na pogorszenie stanu bezpieczeństwa, 

b) badaniu stanu izolacji obwodów instalacji i urządzeń elektrycznych. 
 
996. Co powinny obejmować oględziny urządzeń i instalacji elektrycznych? 

      Według normy HD 60364-6 oględziny urządzeń i instalacji elektrycznych powinny obejmować: 
       a) rodzaj ochrony i zastosowane środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
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       b) rodzaj zastosowanych budowlanych środków ochrony przeciwpożarowej, obecność  
           przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się ognia oraz 
           ochrony przed skutkami działania ciepła, 
      c) dobór przewodów i ich środki ochrony z uwagi na obciążalność prądową i spadek napięcia, 
      d) dobór i nastawienie urządzeń monitorujących i sygnalizacyjnych, 
      e) dobór i usytuowanie urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia, 
      f) dobór urządzeń i środków ochrony, właściwych ze względu na wpływy zewnętrzne,    
      g) oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych, 
      h) przyłączenie łączników jednobiegunowych do przewodów fazowych, 
       i) wymagane schematy i napisy ostrzegawcze, 
       j) poprawność połączeń i oznaczanie przewodów liniowych i ich zacisków oraz urządzeń 
          ochronnych, 
      k) poprawność połączeń przewodów połączeń wyrównawczych głównych i połączeń 
          wyrównawczych miejscowych, 
      l) dostępność urządzeń w celu obsługi, identyfikacji i konserwacji (niezastawione przejścia  
         i dojścia). 

985. Na co należy zwrócić szczególną uwagę w trakcie oględzin środków ochrony podstawowej? 
W trakcie oględzin środków ochrony podstawowej należy zwrócić uwagę na to, czy: 

a) izolacja części czynnych wykonana jest w taki sposób, aby jej usunięcie było możliwe tylko 
przez zniszczenie i czy jest odporna na wilgoć, ciepło, drgania, zapylenie, na jakie może być 
narażona w warunkach eksploatacji, 

b) obudowy stosowane w celu zapewnienia ochrony podstawowej, skutecznie zapobiegają do-
stępowi do części czynnych i mają stopień ochrony zapobiegający wpływom zewnętrznym, 
co najmniej: IPXXB lub IP2X, natomiast górne powierzchnie przegród lub obudów, które są 
łatwo dostępne, posiadają stopień ochrony, co najmniej IPXXD lub IP4X,  

c) obudowy mają prawidłowo uszczelnione otwory do wprowadzania przewodów oraz mają 
zaślepione nieużywane otwory do wprowadzania przewodów, jeżeli to konieczne, 

d) obudowy są trwale zamocowane, a usuniecie ich powinno możliwe jedynie przy użyciu na-
rzędzi lub po wyłączeniu napięcia z części czynnych znajdujących się wewnątrz nich, 

e) przeszkody i umieszczenie poza zasięgiem ręki (stosowne tylko w instalacjach dostępnych 
dla osób wykwalifikowanych lub poinstruowanych lub pozostających pod ich nadzorem) 
uniemożliwiają przypadkowemu zbliżeniu ciała i niezamierzonemu dotknięciu części czyn-
nych w trakcie normalnej obsługi urządzeń czynnych oraz czy stosowane zwykle w po-
mieszczeniach ruchu elektrycznego przeszkody są zabezpieczone przed niezamierzonym 
ich usunięciem, bez użycia klucza lub narzędzia. 

986. Na czym polega sprawdzenie spełnienia warunków ochrony przy uszkodzeniu przez samo-
czynne wyłączenia zasilania? 

Sprawdzenie zgodności z postanowieniami normy PN-HD 60364-4-41 odnośnie spełnienia wa-
runków ochrony przy uszkodzeniu przez samoczynne wyłączenie zasilania polega na: 

1) pomiarze impedancji pętli zwarciowej, zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2016-07. 
Pomiar impedancji pętli zwarciowej powinien być wykonany wszędzie tam, gdzie jest to 
możliwe. W przypadku, gdy są dostępne obliczenia impedancji pętli zwarciowej lub rezy-
stancji przewodów ochronnych, a sposób wykonania instalacji umożliwia sprawdzenie dłu-
gości i przekroju przewodów, wystarczające jest sprawdzenie ciągłości elektrycznej prze-
wodów ochronnych; 

2) sprawdzeniu danych znamionowych i/lub skuteczności współdziałającego urządzenia 
ochronnego. w przypadku: 

a) zabezpieczeń przetężeniowych - poprzez oględziny nastawienia wyzwal nia wyłączników 
i sprawdzenie wartości prądu znamionowego i typu bezpieczników, 

b) wyłączników różnicowoprądowych - sprawdzenie powinno być wykonane przez oglę-
dziny i wymagane próby. 
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Skuteczność ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania za pomocą urządzeń RCD należy 
sprawdzić z użyciem odpowiednich urządzeń pomiarowych, odpowiadających wymaganiom normy 
PN-EN 61557-10:2013-11. 

Jeżeli urządzenia RCD są stosowane również do ochrony przed pożarem, to sprawdzenie warun-
ków ochrony za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania można uważać za sprawdzenie posta-
nowień zawartych w PN-IEC 60364-4-42:2011 dotyczących ochrony przed skutkami oddziaływania 
cieplnego. 

987. W jakich sytuacjach zalecany jest pomiar czasu zadziałania wyłączników różnicowoprądo-
wych? 

Pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego jest wymagany tylko przy spraw-
dzaniu odbiorczym w przypadkach, jeżeli: 

- w nowej instalacji zostały zastosowane wyłączniki różnicowoprądowe z odzysku, 
- zainstalowane w instalacji wyłączniki różnicowoprądowe będą użyte również do ochrony 

obwodów w rozbudowanej lub przebudowanej instalacji. 
Norma PN-HD 60364-4-41 stanowi odpowiednio dla układów TN, TT i IT; czasy wyłączenia po-

dane w Tablicy 35 odnoszą się również do spodziewanych prądów różnicowych uszkodzeniowych 
znacząco większych niż znamionowe prądy różnicowe RCD, zwykle (1- 5) ∆ . 

988. Kiedy w układzie TN powinno nastąpić samoczynne wyłączenie zasilania? 
Samoczynne wyłączenie zasilania instalacji w układzie TN powinno nastąpić w razie: 

- uszkodzenia izolacji podstawowej w obwodzie,  
- przepływu prądu zwarciowego o określonej wartości (w pętli oznaczonej na rysunku 292 li-

nią przerywaną), wystarczającej do zadziałania urządzenia ochronnego w wymaganym cza-
sie. 

Pętla zwarcia doziemnego w poprawnie wykonanym układzie TN, z wielokrotnym uziemianiem 
przewodu ochronnego, obejmuje wyłącznie przewody elektroenergetyczne i metalową obudowę 
urządzenia, dzięki czemu prąd zwarcia doziemnego L-PE posiada dużą wartość, wystarczającą do 
spełnienia warunku samoczynnego wyłączenia zasilania. 

Celem wielokrotnego uziemiania przewodów ochronnych jest obniżenie wartości napięcia 
przewodów ochronnych PE (PEN) względem ziemi odniesienia i w konsekwencji - wartości napięć 
dotykowych. Warunkiem skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania jest dostatecznie mała 
impedancja ZS pętli zwarciowej L-PE (Rys. 290). 

 
Rys. 290. Pętla zwarcia L- PE w układzie TN 
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989. Na czym polega sprawdzenie skuteczności ochrony przy uszkodzeniu przez samoczynne wyłą-
czenie zasilania w układzie TN? 

Sprawdzenie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN pole-
ga na ustaleniu, czy zmierzona impedancja pętli zwarciowej spełnia warunek: 

≤  

w którym:  
 - impedancja pętli zwarciowej obejmującej źródło zasilania, przewód czynny aż do punk-

tu zwarcia i przewód ochronny między punktem zwarcia a źródłem, w Ω; 
 - prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego, w określonym czasie, 

w A; 
 - wartość skuteczna napięcia przewodu liniowego względem ziemi, w V. 

W przypadku, gdy warunek samoczynnego wyłączenia zasilania został potwierdzony w punkcie 
znajdującym się za RCD (po stronie odbiorów), to ochronę instalacji po stronie odbiorów można 
wykazać przez sprawdzenie ciągłości elektrycznej przewodów ochronnych. 

Jeżeli warunki skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania nie są spełnione, to sprawdza 
się skuteczność połączeń wyrównawczych miejscowych; natomiast jeżeli nie dochodzi do samo-
czynnego wyłączenia zasilania w wymaganym czasie, to sprawdza się, czy utrzymujące się długo-
trwale napięcia dotykowe nie przekraczają wartości dopuszczalnych. 

990. Jaką kolejność należy zachować podczas sprawdzania skuteczności ochrony przez samoczynne 
wyłączenie zasilania w układzie TN? 

Podczas sprawdzania skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie 
TN należy zachować następującą kolejność:  

a) ustalenie wartości prądu znamionowego urządzenia ochronnego  ( ∆  dla RCD); 
b) wyznaczenie z charakterystyki czasowo - prądowej wartości prądu wyłączającego  

( ∆ dla RCD), gwarantującej samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego w wymaganym 
czasie; 

c) obliczenie dopuszczalnej impedancji pętli zwarciowej ze wzoru: 

. =  

d) wykonanie pomiaru impedancji pętli zwarciowej ( .). 
Jeżeli zmierzona impedancja pętli zwarciowej L-PE ma wartość nie większą niż największa do-

puszczalna dla badanego obwodu, czyli: .≤ ., to warunek: 

≤  

potwierdza skuteczność zastosowanej ochrony przed porażeniem elektrycznym przez zastoso-
wanie samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie TN, w wymaganym czasie. 

W ogólnej ocenie sprawdzenia skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania na-
leży również uwzględnić wyniki oględzin badanego obiektu, sprawdzenia ciągłości elektrycznej 
przewodów ochronnych i ochronnych połączeń wyrównawczych, przeglądów wyłączników różni-
cowoprądowych itp. 
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991. Przy zastosowaniu jakich metod można wykonać pomiar impedancji pętli zwarciowej w ukła-
dzie TN? 

Pomiar impedancji pętli zwarciowej w układzie TN można wykonać: 
1) Metodą techniczną - przy użyciu woltomierza i amperomierza w układzie jak na rysunku 291. W 
metodzie technicznej osobno mierzy się rezystancję ( ), a następnie reaktancję ( ) badanej pętli 
zwarciowej. 

 
Rys. 291. Pomiar impedancji pętli zwarciowej metodą techniczną 

 
Impedancja pętli zwarciowej ( ) jest sumą geometryczną zmierzonych: rezystancji ( )  

i reaktancji ( ): 
= +  

Stosowanie tej metody w układzie TN-C związane jest z zagrożeniem pojawienia się niebez-
piecznego napięcia dotykowego na częściach przewodzących dostępnych odbiorników, które może 
wystąpić w wyniku przerwy w przewodzie ochronno-neutralnym (PEN). Z tego względu, przy po-
miarze impedancji pętli zwarciowej metodą techniczną zaleca się, aby w badaną pętlę zwarcia włą-
czyć rezystor ograniczający ( ) o wartości 6 kΩ i zapewnić niezbędne środki ostrożności. Metoda 
techniczna pomiaru impedancji pętli zwarciowej jest obecnie stosowana bardzo rzadko. 

 
2) Metodą spadku napięcia (sztucznego zwarcia) - w układzie jak na rysunku 292. 

 
Rys. 292. Pomiar impedancji pętli zwarciowej metodą spadku napięcia w układzie TN 

przy czym: = + j . 
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      W metodzie tej mierzy się dwa napięcia:  przed włączeniem obciążenia pomiarowego i  – po 
włączeniu na krótki okres obciążenie o znanej rezystancji . 

Zmierzoną impedancję pętli zwarcia  oblicza się z zależności: 
 

=
−

= − 1  

gdzie: 
 - impedancja zmierzona, w Ω; 
 - impedancja obciążenia pomiarowego, w Ω; 
 - napięcie zmierzone przed włączeniem obciążenia pomiarowego, w V; 
 - napięcie zmierzone po włączeniu obciążenia pomiarowego, w V; 
 - prąd obciążenia - płynący w pętli "sztucznego zwarcia", w A. 

 
Zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2016-07 pomiar impedancji pętli zwarciowej powinien być 

wykonany wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. W innym przypadku wystarczające może być 
sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych oraz wykonanie obliczeń impedancji pętli zwarcio-
wej lub rezystancji przewodów ochronnych. 

Jeśli urządzeniem wyłączającym jest urządzenie różnicowoprądowe o IΔn ≤ 500 mA, to pomiar 
impedancji pętli zwarcia nie jest konieczny. Wystarczy kontrola ciągłości przewodów ochronnych.  

992. Kiedy, przy pomiarze impedancji pętli zwarciowej w temperaturze pokojowej małym prądem, 
należy uwzględnić zwiększenie rezystancji przewodów ze wzrostem temperatury na skutek zwarcia 
oraz jakie w związku z tym mogą zachodzić uwarunkowania i zależności? 

Jeżeli pomiary impedancji pętli zwarcia wykonuje się w temperaturze pokojowej małym prą-
dem, to należy uwzględnić zwiększenie rezystancji przewodów ze wzrostem temperatury na skutek 
zwarcia, aby potwierdzić, w przypadku układu TN, zgodność zmierzonej wartości impedancji pętli 
zwarcia z wymaganiami PN-HD 60364-4-41. Wymagania te będą spełnione, jeżeli zmierzona impe-
dancja pętli zwarciowej spełnia następującą zależność: 

( ) ≤
2
3

 

w której:  
( ) - jest zmierzoną wartością impedancji pętli zwarciowej przy zwarciu w rozpatrywa-

nym miejscu, w Ω; 
 - jest napięciem między przewodem fazowym, a uziemionym przewodem neutralnym, w 

V; 
 - jest prądem powodującym samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego w czasie 

określonym w tablicy 36, zgodnie z warunkami określonymi w normie PN-HD 60364-4-
41, w A. 

Jeżeli zmierzona wartość impedancji pętli zwarciowej przekracza wartość 2 /3 , to zgodność 
z normą HD 60364-4-41 można dokładniej ocenić określając wartość pętli zwarciowej w następują-
cy sposób: 

a) mierzy się impedancję pętli zwarcia  przy złączu instalacji, obejmującej przewód fazowy i 
uziemiony punkt neutralny; 

b) mierzy się rezystancję przewodu fazowego i przewodu ochronnego w obwodzie rozdziel-
czym; 

c) mierzy się rezystancję przewodu fazowego i przewodu ochronnego w obwodzie odbior-
czym; 

d) wartości rezystancji zmierzonych według a), b) i c) zwiększa się stosownie do przyrostu 
temperatury, przyjmując za podstawę, w przypadku zwarcia, całkę Joule'a wyłączania urzą-
dzenia zabezpieczającego*; 

e) te zwiększone wartości rezystancji według d) dodaje się odpowiednio do impedancji pętli 
zwarciowej , otrzymując realną wartość  w rzeczywistych warunkach zwarcia. 
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*Z charakterystyk czasowo – prądowych bezpieczników wynika, że im wartość prądu jest więk-
sza, tym czas przerywania obwodu jest krótszy. Do zadziałania bezpiecznika potrzebna jest od-
powiednia ilość energii cieplnej. Ciepło to powstaje podczas przepływu prądu przez rezystancję 
bezpiecznika - jest to tak zwane ciepło Joule’a. Powstającą ilość ciepła określa wzór: 

= ( )  
Czas od momentu powstania zwarcia do wyłączenia prądu zwarciowego powinien być na tyle 

krótki, aby temperatura żył przewodów nie przekroczyła wartości granicznej dopuszczalnej przy 
zwarciu dla danego typu przewodów. Czas ten nie powinien przekroczyć wartości dopuszczalnej 
wyznaczonej wg wzoru: 

=
∙

 
gdzie: 

 – wartość prądu zwarciowego, w A, 
 – przekrój przewodu, w mm2, 
 – czas zadziałania urządzenia ochronnego, w sekundach, 
 – współczynnik, którego wartość zależy od rodzaju materiału i warunków użytkowania. 

 
Jeżeli czas ten będzie krótszy od 0,1 s, to należy sprawdzić, czy wyznaczona całka Joule’a dla za-

bezpieczenia jest mniejsza od dopuszczalnej obciążalności cieplnej zwarciowej dla przewodów, 
czyli: 

≤  
gdzie:  

 - całka Joule’a wyłączania urządzenia ochronnego, wyznaczona z katalogu producenta. 
Wytrzymałość zwarciowa przewodu jest wystarczająca, gdy ≥  

993. Jakie warunki powinny być spełnione przy zastosowaniu ochrony przy uszkodzeniu przez sa-
moczynne wyłączenie zasilania w układzie TT?  

Przy zastosowaniu ochrony przy uszkodzeniu przez samoczynne wyłączenie zasilania 
w układzie TT wszystkie części przewodzące dostępne, chronione wspólnie przez to samo urządze-
nie ochronne, powinny być połączone ze sobą przewodem ochronnym i przyłączone do tego same-
go uziemienia ochronnego ( ) niezależnego od uziemienia punktu neutralnego sieci ( ), jak na 
rysunku 293. 

Jeżeli stosuje się kilka urządzeń ochronnych połączonych szeregowo, wymaganie to odnosi się 
oddzielnie do wszystkich części przewodzących dostępnych, chronionych przez każde z tych urzą-
dzeń. 

 

994. Kiedy powinno nastąpić samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TT? 
Samoczynne wyłączenie zasilania instalacji w układzie TT powinno nastąpić w razie: 

- uszkodzenia izolacji podstawowej w obwodzie,  
- przepływu prądu zwarciowego o wartości wystarczającej do zadziałania urządzenia ochron-

nego, w wymaganym czasie.  
Spełnienie tego warunku zależy od wartości rezystancji uziemienia ochronnego ( ). 
W przypadku uszkodzenia izolacji podstawowej w odbiorniku pętla zwarcia doziemnego zamy-

ka się przez ziemię i obejmuje rezystancję uziemienia ochronnego ( ), rezystancję uziemienia 
roboczego ( ) oraz przewód liniowy L3 (Rys. 293). 
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Rys. 293. Pętla zwarcia doziemnego w układzie TT 

 
Impedancja pętli zwarciowej  ma charakter rezystancyjny, jest stosunkowo duża i w pewnych 

warunkach, zależnych od wartości rezystancji uziemienia ochronnego ,, może nie spełnić warun-
ku samoczynnego wyłączenia zasilania. 

Zgodnie z PN-HD 60364-6:2016-07 pomiar rezystancji uziemienia ochronnego ( ) należy 
przeprowadzić w celu sprawdzenia, czy rezystancja uziemienia jest dostatecznie mała i czy speł-
niony jest warunek skutecznej ochrony przed porażeniem elektrycznym przez obniżenie napięcia 
dotykowego poniżej wartości dopuszczalnej długotrwale ( ). Jeżeli pomiar rezystancji uziemienia 
ochronnego nie jest możliwy, to można go zastąpić pomiarem impedancji pętli zwarciowej. 

995. Na czym polega sprawdzenie skuteczności ochrony przy uszkodzeniu przez samoczynne wyłą-
czenie zasilania w układzie TT? 

Sprawdzenie skuteczności ochrony przy uszkodzeniu przez samoczynne wyłączenie zasilania 
w układzie TT polega na sprawdzeniu zgodności z postanowieniami normy PN-HD 60364-4-41, 
przez dokonanie: 

a) pomiaru rezystancji uziemienia ochronnego ( ). Jeżeli pomiar rezystancji uziemienia nie 
jest możliwy, można zastąpić go pomiarem impedancji pętli zwarciowej; 

b) sprawdzenia charakterystyk i/lub skuteczności współdziałającego urządzenia ochronnego. 
      Sprawdzenie to powinno obejmować: 

- w przypadku urządzeń nadprądowych - oględziny nastawienia wyzwalania wyłączników, 
prądu znamionowego i typu bezpieczników, 

- w przypadku urządzeń różnicowoprądowych - sprawdzenie i wymagane próby. 

996. Na czym polega sprawdzenie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania w 
układzie TT, jeżeli urządzeniem ochronnym jest urządzenie różnicowoprądowe? 

Jeżeli w układzie TT urządzeniem ochronnym jest wyłącznik różnicowoprądowy, to należy 
sprawdzić, czy spełniony jest warunek obniżenia napięcia dotykowego poniżej wartości dopusz-
czalnej długotrwale ze wzoru: 

≤  

w którym: 
 - jest rezystancją uziemienia ochronnego części przewodzących dostępnych, w Ω;  
 - napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale, w V;  
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 - prąd wyłączający, powodujący zadziałanie urządzenia ochronnego w wymaganym cza-
sie, w A.  

Jeżeli urządzeniem ochronnym jest urządzenie różnicowoprądowe, to prąd wyłączający  jest 
znamionowym prądem różnicowym ∆ . 

Skuteczność samoczynnego wyłączenia zasilania dla urządzeń różnicowoprądowych powinna 
być sprawdzana przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń pomiarowych, zgodnie z PN-EN 
61557-6 potwierdzając, że są spełnione wymagania PN-HD 60364-4-41. 

997. Na czym polega sprawdzenie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania w 
układzie TT, jeżeli urządzeniem ochronnym jest wyłącznik nadprądowy? 

Jeżeli urządzeniem ochronnym jest wyłącznik nadprądowy, to sprawdzenie skuteczności ochro-
ny przeciwporażeniowej w układzie TT polega na ustaleniu (podobnie jak w układzie TN), czy 
spełniony jest warunek samoczynnego wyłączenia zasilania przy prądzie wyłączającym  określo-
ny zależnością: 

≤  

w którym: 
 - jest impedancją pętli zwarciowej, w Ω; 
 – jest prądem wyłączającym w określonym czasie, w A; 
 - wartość skuteczna napięcia przemiennego względem ziemi, w V. 

998. Jakie warunki powinny być spełnione przy zastosowaniu ochrony przy uszkodzeniu przez sa-
moczynne wyłączenie zasilania w układzie IT?  

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41 w układach IT części czynne powinny być odizolowane od ziemi 
(Rys. 294) lub połączone z ziemią przez odpowiednio dużą impedancję  jak na rysunku 296.  

To połączenie, w zależności od potrzeb, może być wykonane albo w punkcie neutralnym lub w 
punkcie środkowym układu albo w sztucznym punkcie neutralnym, który może być bezpośrednio 
połączony z ziemią, jeżeli wypadkowa impedancja do ziemi dla częstotliwości sieciowej jest odpo-
wiednio duża.  

Jeżeli nie ma punktu neutralnego lub punktu środkowego, może być połączony z ziemią przez 
dużą impedancję przewód liniowy. 

Wszystkie części przewodzące dostępne w układzie IT powinny być uziemione, przyłączone do 
uziemienia ochronnego ( ) indywidualnie grupowo lub zbiorowo (jak na rysunku 295).  

Według PN-HD 60364-4-41 powinny być spełnione warunki: 
- w układzie prądu przemiennego (a.c.)  ∙  ≤ 50 V, 
- w układzie prądu stałego (d.c.)  ∙  ≤ 120 V, 

gdzie: 
  - rezystancja uziemienia ochronnego części przewodzących dostępnych, w Ω; 

 - jest prądem uszkodzeniowym, pierwszego zwarcia z ziemią o pomijalnej impedancji 
pomiędzy przewodem liniowym i częścią przewodzącą dostępną, w A. 

999. Jakie skutki wywołuje pojedyncze zwarcie z ziemią w układzie IT?  
Prąd uszkodzeniowy  pojedynczego zwarcia z częścią przewodzącą dostępną ma charakter 

prądu pojemnościowego (oznaczony na rysunku 294 kreskowaną linią) o wartości zwykle poniżej 
1A, nie wystarcza do spełnienia warunku samoczynnego wyłączenia, ale za to z reguły występuje 
skuteczne obniżenie napięcia dotykowego do bezpiecznego w danych warunkach środowiskowych. 
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Rys. 294. Pętla zwarciowa przy pojedynczym zwarciu z ziemią w układzie IT 

1000.  Na czym polega sprawdzenie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania w 
układzie IT? 

Według normy HD 60364 skuteczność ochrony przeciwporażeniowej w układzie IT należy 
sprawdzić ustalając wartość prądu pierwszego doziemienia  przewodu fazowego lub jeżeli istnie-
je, neutralnego:  

- w pierwszej kolejności na podstawie obliczeń lub gdy przeprowadzenie obliczeń jest niemoż-
liwe,  

- drogą pomiarów, przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, aby uniknąć niebez-
pieczeństwa podwójnego lub wielomiejscowego doziemienia. 

Celem umożliwienia wykonania pomiaru impedancji pętli zwarciowej w układzie IT konieczne 
jest wykonanie połączenia o pomijalnej impedancji między punktem neutralnym sieci a przewodem 
ochronnym, najlepiej w złączu instalacji, lub gdy jest to niemożliwe – w miejscu pomiaru.  

Przy pojedynczym zwarciu z ziemią w układzie IT należy sprawdzić, czy spełniony jest warunek: 

≤  

gdzie: 
 - rezystancja uziemienia ochronnego części przewodzących dostępnych, w Ω; 

 - prąd pojemnościowy przy pojedynczym zwarciu z ziemią, przy pomijalnej impedancji 
między przewodem liniowym i częścią przewodzącą dostępną, w A; 
 - napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale, w V. 

Przy wyznaczaniu prądu pojedynczego zwarcia ( ) należy uwzględnić: 
- prądy upływowe oraz 
- całkowitą impedancję uziemień w układzie, to jest reaktancje pojemnościowe i rezystancje 

pomiędzy przewodami liniowymi a ziemią oraz impedancję między punktem neutralnym 
transformatora, a ziemią (jeżeli istnieje). 

1001.  Kiedy pojedyncze zwarcie w układzie IT przekształca się w dwumiejscowe zwarcie z ziemią? 
Pojedyncze zwarcie z ziemią wywołuje w układzie IT wzrost napięcia w pozostałych fazach w 

stosunku do ziemi o √3 i stwarza zagrożenie porażeniem w przypadku zwarcia z ziemią drugiej 
fazy, które może wystąpić w zupełnie innym miejscu układu. Wówczas zwarcie pojedyncze prze-
kształca się w dwumiejscowe zwarcie z ziemią, podczas którego przepływający prąd osiąga dużą 
wartość (Rys. 296). 
      W układzie IT powinny być zapewnione odpowiednie urządzenia zabezpieczające, aby uniknąć 
zagrożenia porażeniem elektrycznym u osoby dotykającej jednocześnie dostępne części przewo-
dzące, w przypadku wystąpienia dwu uszkodzeń jednocześnie. 
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1002.  Od czego zależą warunki wielomiejscowego zwarcia z ziemią w układzie IT? 
Warunki wyłączenia wielomiejscowego zwarcia z ziemią w układzie IT zależą od sposobu uzie-

mienia części przewodzących dostępnych. Przykłady uziemienia odbiorników: indywidualne, gru-
powe i zbiorowe przedstawia rysunek 295. 

 
Rys. 295. Sposoby uziemienia odbiorników w układzie IT 

1003.  Kiedy w układzie  IT  powinno nastąpić samoczynne wyłączenie  zasilania  przy  zwarciu  dwu-
miejscowym? 

Samoczynne wyłączenie zasilania instalacji elektrycznej w układzie IT przy zwarciu dwumiej-
scowym powinno nastąpić w przypadkach: uszkodzenia izolacji podstawowej w obwodzie, prze-
pływu prądu zwarciowego w pętli (oznaczonej na rysunku 296 przerywaną linią) o określonej war-
tości, wystarczającej do zadziałania urządzeń ochronnych w wymaganym czasie. 

 
Rys, 296. Przepływ prądu  zwarciowego w pętli 

 przy dwumiejscowym zwarciu z ziemią w układzie IT 
 

1004.  Od czego zależą warunki do samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie IT  w przypadku 
wystąpienia drugiego zwarcia w innym przewodzie czynnym?  

      Warunki do samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie IT, w przypadku wystąpienia dru-
giego zwarcia w innym przewodzie czynnym, zależą od sposobu uziemienia części przewodzących 
dostępnych: 
 

1) przy uziemieniu zbiorowym części przewodzących dostępnych (warunki ochrony analogicz-
ne jak dla układu TN) 

a) jeżeli w układzie IT nie jest stosowany przewód neutralny (N), to 
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≤
√3 ∙

2 ∙  
b) jeżeli w układzie IT jest stosowany przewód neutralny (N), to: 

≤
∙

  
gdzie: 

 - prąd powodujący zadziałanie urządzenia zabezpieczającego w określonym czasie, 
w A; 

- napięcie nominalne sieci względem ziemi (w układzie IT napięcie między fazą i 
punktem neutralnym, w V; 

 - impedancja pętli zwarciowej od źródła zasilania do rozpatrywanego odbiornika 
obejmująca przewód liniowy (fazowy) i przewód ochronny, w Ω;  

′ - impedancja pętli zwarciowej od źródła zasilania do rozpatrywanego odbiornika 
obejmująca przewód liniowy, przewód neutralny i przewód ochronny, w Ω.  

Współczynnik 2 w obu wzorach uwzględnia przypadek jednoczesnego wystąpienia dwóch 
zwarć, przy czym zwarcia te mogą wystąpić w różnych obwodach.   
 
Zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2016-07,przy ocenie skuteczności ochrony przed pora-
żeniem elektrycznym przy zwarciu dwumiejscowym w układzie IT o uziemieniu zbioro-
wym części przewodzących dostępnych, rozważa się dwa przypadki:  

a) Jeżeli badana instalacja elektryczna jest zasilana z własnego transformatora - należy 
uziemić jeden przewód liniowy (fazowy) na początku instalacji, a następnie zmierzyć 
impedancję pętli na końcu badanego obwodu, przyłączając miernik do innego prze-
wodu liniowego i ziemi (przewodu PE). Ochrona jest skuteczna, jeżeli zmierzona im-
pedancja ma wartość nie większą niż 50% wartości dopuszczalnej impedancji pętli 
obliczonej na podstawie podanych wyżej zależności. 

b) Jeżeli badana instalacja elektryczna jest zasilana z sieci publicznej - należy sprawdzić 
ciągłość przewodów ochronnych, a następnie zmierzyć impedancję pętli, przyłączając 
miernik do dwóch przewodów liniowych na końcu badanego obwodu. Ochrona jest 
skuteczna, jeżeli zmierzona impedancja ma wartość nie większą niż 50% wartości do-
puszczalnej pętli obliczonej na podstawie wyżej podanych zależności. W przeciwnym 
razie należy wykonać dokładniejsze pomiary.  

Dla badań instalacji omówionych w pkt. b) nie ma obecnie konieczności wykonywania na 
czas pomiarów połączenia między punktem neutralnym sieci a przewodem ochronnym. 
 

2) przy uziemieniu indywidualnym lub grupowym części przewodzących dostępnych (warunki 
ochrony analogiczne jak dla układu TT) ma zastosowanie następująca zależność 

≤  

gdzie: 
 - rezystancja uziemienia ochronnego części przewodzących dostępnych, w Ω; 

 - prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego w wymaga-
nym czasie, w A; 
 - napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale, w V. 

Jeżeli spełnienie tego wymagania jest zapewnione przez wyłącznik różnicowoprądowy, 
zgodność z czasem wyłączenia wymaganym dla układu TT podanym w tablicy 36 może 
wymagać prądów różnicowych znacząco wyższych niż znamionowy prąd zadziałania ∆ , 
zwykle (przyjmuje się zwykle 1 - 5 ∆ ). 
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1005.  Na czym polega sprawdzenie skuteczności oddzielenia części czynnych obwosu SELV od części 
innych obwodów i od ziemi?  

Obwody SELV powinny mieć izolację podstawową między częściami czynnymi a ziemią 
(Rys.297). 

Sprawdzenie skuteczności oddzielenia części czynnych obwodu SELV od części czynnych innych 
obwodów i od ziemi polega na:  

a) oględzinach urządzeń i zasilanych obwodów SELV,  
b) sprawdzeniu ciągłości elektrycznej przewodów obwodu SELV, 
c) wykonaniu pomiaru rezystancji izolacji pomiędzy: 

- częściami czynnymi obwodu SELV a częściami czynnymi innych obwodów, 
- częściami czynnymi obwodu SELV a ziemią. 

 
Rys. 297. Schemat obwodu SELV 

W normie PN-HD 60364-6 zostały określone wartości napięcia pomiarowego oraz najmniejsze 
dopuszczalne wartości rezystancji izolacji, podane w tablicy 39.  
      Rezystancja izolacji jest zadawalająca, jeżeli jej wartość, zmierzona przy napięciu pomiarowym 
według tablicy 39, w każdym obwodzie z odłączonymi odbiornikami jest nie mniejsza niż odpo-
wiednia wartość rezystancji izolacji podana w tablicy 39. 

1006.  Na czym polega sprawdzenie skuteczności oddzielenia części czynnych obwosu PELV od części 
innych obwodów? 

Obwody PELV i/lub części przewodzące dostępne urządzenia zasilanego przez obwody PELV 
mogą być uziemione (Rys. 298). 

Sprawdzenie skuteczności oddzielenia części czynnych obwodu PELV od części czynnych innych 
obwodów polega na:  

a) oględzinach urządzeń i zasilanych obwodów PELV;  
b) sprawdzeniu ciągłości elektrycznej przewodów obwodu PELV; 
c) wykonaniu pomiaru rezystancji izolacji pomiędzy częściami czynnymi obwodu PELV, a czę-

ściami czynnymi innych obwodów. 
 

 
Rys. 298. Obwód PELV 

      Wartość napięcia pomiarowego oraz najmniejsze dopuszczalne wartości rezystancji izolacji po-
winny być zgodne z podanymi w tablicy 39. 

W każdym z wyżej omówionych przypadków zmierzona wartość rezystancji izolacji powinna 
być zgodna z wymaganiami stawianymi dla obwodu o najwyższym z występujących napięć. 
Wymagania dotyczące czasów wyłączania są takie same, jak dla układu TN (Tab. 36). 
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1007.  Na  czym polega  sprawdzenie  stanu ochrony za pomocą separacji elektrycznej pojedynczego 
odbiornika? 

Kontrola stanu ochrony za pomocą separacji elektrycznej pojedynczego odbiornika polega na 
sprawdzeniu ciągłości elektrycznej obwodu separowanego oraz na pomiarze rezystancji izolacji 
pomiędzy: 

- częściami czynnymi obwodu separowanego a częściami czynnymi innych obwodów, 
- częściami czynnymi obwodu separowanego a ziemią. 

      Napięcie pomiarowe stałe nie powinno być większe niż 500 V. Uzyskane wartości rezystancji 
izolacji powinny być nie mniejsze niż 1,0 MΩ.  

1008.  Na czym polega  sprawdzenie stanu ochrony za pomocą separacji elektrycznej więcej niż jed-
nego odbiornika? 

Kontrola stanu ochrony za pomocą separacji elektrycznej więcej niż jednego odbiornika, pod ką-
tem zgodności z wymaganiami PN-HD 60364-4-41, polega na sprawdzeniu: 

a) zachowania ciągłości izolowanych, nieuziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych, 
łączących części przewodzące dostępne w obwodzie separowanym obejmującym więcej niż 
jeden odbiornik; 

b) czy zmierzona wartość rezystancji przewodów nieuziemionych połączeń wyrównawczych 
jest tak dobrana, aby największy spodziewany prąd, nie powodujący samoczynnego wyłą-
czenia zasilania, wywoływał na niej spadek napięcia nieprzekraczający dopuszczalnej w da-
nych warunkach środowiskowych wartości napięcia dotykowego bezpiecznego; 

c) połączenia części przewodzących dostępnych obwodu separowanego przez izolowane, nieu-
ziemione połączenia wyrównawcze miejscowe;  

d) czy nieuziemione połączenia wyrównawcze nie są przyłączone do przewodów ochronnych 
lub części przewodzących dostępnych innych obwodów lub jakiejkolwiek części przewo-
dzącej obcej; 

 
Rys. 299. Schemat separacji ochronnej więcej niż jednego odbiornika 

Oznaczenia - PBU - nieuziemione ochronne połączenie wyrównawcze 
 

e) jeżeli separacja elektryczna obejmuje więcej niż jeden odbiornik (Rys. 299), to za pomocą 
pomiaru lub obliczeń należy sprawdzić, czy w przypadku dwumiejscowego zwarcia, za po-
średnictwem nieuziemionych połączeń wyrównawczych, nastąpi samoczynne wyłączenie 
zasilania w wymaganym czasie. Wymagania dotyczące czasów wyłączania są takie same jak 
dla układu TN (Tablica 36); 

f) czy iloczyn nominalnego napięcia znamionowego obwodu separowanego (500 V) i łącznej 
długości oprzewodowania (do 500 m w przypadku zasilania więcej niż jednego odbiornika), 
nie przekracza 100 000 V·m. 
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Na podstawie uzyskanych wyników oględzin i pomiarów należy dokonać oceny skuteczności 
ochrony przez zastosowanie separacji elektrycznej więcej niż jednego odbiornika. Uzyskane warto-
ści rezystancji izolacji powinny być nie mniejsze niż wartości podane w tablicy 39. 

1009.  Na czym polega sprawdzenie stanu ochrony przy uszkodzeniu - nieprzewodzące pomieszcze-
nie? 

Środek ochrony przy uszkodzeniu - nieprzewodzące pomieszczenie – jest środkiem ochrony za-
pobiegającym jednoczesnemu dotykowi części, które mogą posiadać różny potencjał, w skutek 
uszkodzenia izolacji podstawowej części czynnych. 
      Środek ten przeznaczony jest do stosowania tylko wtedy, gdy instalacja jest sterowana lub znaj-
duje się pod nadzorem osób wykwalifikowanych lub poinstruowanych. 

Według PN-HD 60364-6:2016-07 pomiar impedancji lub rezystancji izolacji podłóg i ścian wy-
konuje się w instalacjach, w których zastosowano nieprzewodzące pomieszczennie jako środek 
ochrony przy uszkodzeniu.   

W instalacjach elektrycznych o napięciu przemiennym, do pomiaru impedancji/rezystancji pod-
łóg i ścian, stosuje się metodę techniczną lub metodę woltomierzową. 

Stan izolacji podłóg i ścian ustala się drogą pomiarów, według następujących zasad:  
1) pomiar rezystancji izolacji podłóg i ścian przy napięciu przemiennym a.c. o wartości: 

a) równej napięciu znamionowemu instalacji przy tej samej częstotliwości, ale 
b) nie niższej niż 25 V, pod warunkiem wykonania dodatkowo pomiaru rezystancji izolacji 

napięciem pomiarowym o wartości co najmniej: 
- 500 V napięcia stałego – dla napięć znamionowych instalacji nieprzekraczających 

500 V, 
- 1000 V napięcia stałego – dla napięć znamionowych układu powyżej 500 V;  

2) pomiar rezystancji izolacji podłóg i ścian przy napięciu stałym sprowadza się do wykonania 
pomiaru rezystancji izolacji, jak wyżej.  

Jeżeli napięcia pomiarowe przekraczają 50 V, to ze względów bezpieczeństwa należy ograniczyć 
maksymalny prąd wyjściowy do 3,5 mA. 

Aby wyniki pomiarów były wiarygodne, pomiary impedancji izolacji należy wykonać, co naj-
mniej w trzech miejscach wybranych losowo, z tym, że jeden pomiar należy wykonać w odległości 1 
m od części przewodzących obcych. 

1010.  Jak wykonane są elektrody probiercze do stosowania w zależności od miejsca pomiaru?  
Pomiary rezystancji bądź impedancji podłóg i ścian można wykonać, w zależności od miejsca 

pomiaru, przy użyciu elektrody probierczej 1 lub elektrody probierczej 2. 
Elektroda probiercza 1 (Rys. 300) jest metalowym statywem trójnożnym o kształcie trójkąta 

równobocznego, którego elementy stykające się z podłogą (podpórki) tworzą wierzchołki trójkąta 
równobocznego. Każda z podpórek, wyposażona w gumę przewodzącą, zapewnia odpowiednią 
styczność z badaną powierzchnią na płaszczyźnie o polu powierzchni około 900 mm2. Rezystancja 
przejścia elektrody powinna wynosić około 5000 Ω.  

W przypadku wykonywania pomiarów podłóg elektroda probiercza 1 powinna być dociśnięta si-
łą 750 N, a w przypadku ścian 250 N. 

Przed pomiarami badaną powierzchnię podłogi lub ściany czyści się przy użyciu odpowiedniego 
płynu czyszczącego.  

 
Rys. 300. Elektroda probiercza 1 
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Elektroda probiercza 2 (Rys. 301) jest metalową płytką o wymiarach (25 x 25) cm, na której 
umieszcza się płytę drewnianą o tych samych wymiarach, która powinna być dociśnięta do podłogi 
siłą 750 N (do ściany – 250 N). Pomiędzy elektrodą a badaną powierzchnią umieszcza się, dla za-
pewnienia dobrego styku, gumę przewodzącą lub zwilżoną tkaninę, o wymiarach (27 x 27) cm.  

1011.  Jak mierzy się rezystancję bądź impedancję podłóg i ścian metodą techniczną? 
W instalacjach o napięciu przemiennym pomiar rezystancji podłóg i ścian wykonuje się metodą 

techniczną lub metodą woltomierzową.  
W czasie pomiaru metodą techniczną (Rys. 301) prąd  z zewnętrznego źródła napięcia lub z 

przewodu liniowego (L) płynie przez amperomierz do elektrody probierczej, a następnie skrośnie 
przez mierzoną izolację podłogi do przewodu ochronnego instalacji. Napięcie  na elektrodzie 
względem ziemi mierzy się woltomierzem o wewnętrznej rezystancji co najmniej 1 MΩ. 

Impedancję podłogi wyznacza się z zależności:   

=  

 

 
Rys. 301. Elektroda probiercza 2 - pomiar metodą techniczną 

Ip - prąd pomiarowy,  - napięcie względem ziemi,  - rezystancja ograniczająca prąd pomiarowy 
R  - rezystancja wewnętrzna woltomierza, 1 - płyta drewniana, 2 - płyta metalowa, 

3 - wilgotna tkanina, 4 - izolacja podłogi, 5 - podłoże. 
 

W instalacjach napięcia stałego, pomiar rezystancji podłóg i ścian sprowadza się do wykonania 
pomiaru napięciem pomiarowym stałym. 

1012.  Jak mierzy się rezystancję izolacji podłóg i ścian metodą woltomierzową?  
      Pomiar rezystancji podłogi (rezystancji izolacji stanowiska) metodą woltomierzową przy użyciu 
elektrody probierczej 2 przedstawia rysunek 302. 
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Rys. 302. Pomiar rezystancji podłogi metodą woltomierzową 

Oznaczenia:  - rezystancja wewnętrzna woltomierza, W - łącznik, 1 - płyta drewniana, 
2 - płyta metalowa, 3 - wilgotna tkanina, 4 - izolacja podłogi, 5 - podłoże. 

 
Układ jest zasilany napięciem sieci 230 V. Rezystancję podłogi mierzy się pomiędzy elektrodą 

probierczą a przewodem ochronnym instalacji lub uziemioną konstrukcją.  
W metodzie tej mierzy się dwa napięcia: 

 - napięcie względem ziemi (łącznik W w położeniu 1); 
 - napięcie na rezystancji wewnętrznej woltomierza  (łącznik W w położeniu 2). 

Szukaną wartość rezystancji podłogi oblicza się ze wzoru; 

 
Pomiar rezystancji ściany w pomieszczeniu nieprzewodzącym wykonuje się najczęściej metodą 

woltomierzową przy użyciu elektrody probierczej 1, w układzie jak na rysunku 303. Stosowana do 
pomiaru elektroda probiercza 1 powinna być dociśnięta do ściany siłą 250 N 

Wykonanie pomiaru i obliczenie zmierzonej rezystancji ściany wykonuje się podobnie jak w 
przypadku pomiaru rezystancji podłogi metodą woltomierzową. 
 

 
Rys. 303. Pomiar rezystancji ściany metodą woltomierzową 

Oznaczenia:  - rezystancja wewnętrzna woltomierza, W - łącznik. 

1013.  Kiedy uzyskane wyniki badań izolacji podłóg i ścian należy uznać za pozytywne? 
Według normy HD 60364-6:2016-07 uzyskane wyniki badań należy uznać za pozytywne, jeżeli 

spełnione są wszystkie wymagania dotyczące skuteczności ochrony przez stosowanie izolowania 
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podłóg i ścian oraz jeżeli uzyskane wyniki mieszczą się w granicach dopuszczalnych, dla których 
impedancja/rezystancja w każdym punkcie pomiaru nie powinna być mniejsza niż: 

- 50 kΩ, jeżeli napięcie nominalne instalacji nie przekracza 500 V, 
- 100 kΩ, jeżeli napięcie nominalne instalacji przekracza 500 V. 

Jeżeli warunki podane wyżej nie są spełnione to, z punktu widzenia ochrony przed porażeniem 
elektrycznym, te podłogi i ściany traktuje się jak części przewodzące obce. 

1014.  Jak należy sprawdzić, czy spełniony jest warunek doboru przekroju przewodów nieuziemio-
nych połączeń wyrównawczych? 

W czasie kontroli stanu technicznego instalacji nieuziemionych połączeń wyrównawczych łączą-
cych części przewodzące dostępne i nieuziemione części przewodzące obce (np. urządzeń 
w pomieszczeniu nieprzewodzącym lub w separacji ochronnej więcej niż jednego odbiornika) nale-
ży sprawdzić, czy spełniony jest warunek doboru przekroju przewodów nieuziemionych połączeń 
wyrównawczych.  

Rezystancja przewodów nieuziemionych połączeń wyrównawczych powinna być tak dobrana, aby 
największy spodziewany prąd nie zadziałania ( ) urządzenia ochronnego, niepowodujący samoczyn-
nego wyłączenia zasilania, wywoływał na niej spadek napięcia ( ) nieprzekraczający wartości do-
puszczalnej w danych warunkach środowiskowych.  
 

Powinien być spełniony warunek: 

≤  
gdzie: 

 - największy spodziewany prąd nie powodujący samoczynnego wyłączenia zasilania, w A; 
- rezystancja przewodu nieuziemionego połączenia wyrównawczego, w Ω; 
- napięcie bezpieczne dopuszczalne długotrwale, w V. 

Należy przewidzieć środki ostrożności zapobiegające narażeniu na niebezpieczną różnicę poten-
cjałów osób wchodzących do przestrzeni z nieuziemionymi połączeniami wyrównawczymi, szcze-
gólnie w przypadku, gdy przewodząca podłoga izolowana od ziemi jest połączona z nieuziemionym 
systemem połączeń wyrównawczych. 

1015.  Jakie inne sprawdzenia i próby należy również uwzględnić podczas kontroli stanu techniczne-
go urządzeń i instalacji elektrycznych? 

Podczas kontroli stanu technicznego urządzeń i instalacji elektrycznych należy również 
uwzględnić: 

1) Sprawdzenie biegunowości       
Według PN-IEC 60364-5-53:22016-02 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-
53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza, nie 
dopuszcza się instalowania łączników jednobiegunowych w przewodzie neutralnym (N). 
Próba biegunowości ma na celu sprawdzenie, czy łączniki jednobiegunowe ani bezpiecz-
niki nie są zainstalowane w przewodzie neutralnym obwodów. 
Przewód neutralny może być rozłączany jedynie łącznikiem wielobiegunowym, razem 
z innymi biegunami. Zestyk bieguna neutralnego powinien otwierać się nie wcześniej niż 
zestyki biegunów fazowych, a zamykać - nie później niż zestyki biegunów fazowych. 
W przypadku otwarcia jednobiegunowego łącznika w przewodzie neutralnym (albo prze-
palenie bezpiecznika) w obwodzie trójfazowym może doprowadzić do znacznej asymetrii 
napięć fazowych w instalacji i spowodować uszkodzenie odbiorników; 

2) Próby funkcjonalne i operacyjne 
Próby funkcjonalne i operacyjne dotyczą przede wszystkim rozdzielnic, sterownic, napędów, 
urządzeń sterowniczych, blokad i zabezpieczeń itp., które powinny być poddane próbie dzia-
łania przed przekazaniem do eksploatacji, w celu stwierdzenia, czy są zainstalowane i na-
stawione zgodnie z odpowiednimi wymaganiami normy PN-HD 60364-6:2016-07; 
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3) Sprawdzenie kolejności faz 
W przypadku obwodów wielofazowych należy sprawdzić czy kolejność faz jest zachowana.  
Ta próba jest konieczna w obwodach trójfazowych zasilających maszyny elektryczne, aby 
nie dopuścić do niewłaściwego kierunku wirowania; 

4) Sprawdzenie spadku napięcia 
Zgodnie z PN-HD 60364-5-52:2011należy sprawdzić, czy spadek napięcia nie przekracza 
wartości dopuszczalnych. Jeżeli instalacja elektryczna jest zasilana bezpośrednio z sieci pu-
blicznej spadek napięcia nie powinien przekraczać: 

- 3% w obwodach oświetleniowych, 
- 5% w innych obwodach. 

             Według PN-HD 60364-6:2016-07 spadek napięcia można sprawdzić: 
- wykonując pomiar impedancji pętli zwarciowej, 
- wykonując pomiar napięcia przed i po załączeniu znanego obciążenia, 
- na drodze obliczeń.  

8 . 7 .  S pr a wd z a ni e  r e z ys t an c j i  u z i em i eń  

1016.  W jakim celu wykonuje się pomiary rezystancji (impedancji) uziemień instalacji elektrycznej i 
piorunochronnej oraz badania systemów uziemiających?  

Kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych pod kątem spełnienia wymagań dotyczą-
cych ochrony przed porażeniem elektrycznym wymaga przeprowadzenia pomiarów rezystancji 
uziemień, dla określenia wartości napięcia dotykowego, jakie może powstać między różnymi czę-
ściami przewodzącymi przyłączonymi do przewodu ochronnego. 

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się w celu wyznaczenia maksymalnej wartości rezy-
stancji uziemienia dla sprawdzenia: 

- czy spełnia ona wymagania przedmiotowych norm i przepisów dotyczących ochrony prze-
ciwporażeniowej, odgromowej i przeciwprzepięciowej oraz  

- czy zapewnia warunki poprawnej pracy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. 
Pomiary rezystancji uziemień powinny być poprzedzone badaniem ciągłości połączeń przewo-

dów odprowadzających, wyrównawczych lub ekranujących. Za właściwą uznaje się wartość rezy-
stancji połączeń nieprzekraczającą 1 Ω. 

Pomiary rezystancji (impedancji) uziemień instalacji piorunochronnej przeprowadza się w celu 
uzyskania istotnych informacji niezbędnych do miarodajnej oceny stanu technicznego urządzeń 
ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej. Pomiary te wymagają gruntownej wiedzy o budowie 
instalacji uziemiającej i zjawiskach zachodzących podczas wykonywania pomiarów oraz umiejętno-
ści wykonywania badań często w trudnych warunkach środowiskowych lub terenowych.  

Do badania nieraz bardzo skomplikowanych systemów uziemiających powinny być zapewnione 
odpowiednie do potrzeb narzędzia i metody pomiarowe, umożliwiające wykonanie pomiarów re-
zystancji uziemienia nie tylko metodą techniczną (niskoczęstotliwościową), ale również metodą 
udarową. Pomiary rezystancji uziemień wykonuje się w celu sprawdzenia, czy spełnione są warun-
ki ochrony przed porażeniem elektrycznym, ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej oraz 
poprawnej pracy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w obiektach wyposażonych w 
uziemienia robocze i ochronne. 

1017.  Jakie normy określają wymagania dotyczące doboru, budowy i użytkowania instalacji odgro-
mowych? 

Wymagania dotyczące doboru, budowy i użytkowania instalacji odgromowych określają nastę-
pujące normy: 

- PN-EN 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne, 
- PN-EN 62305-2:2012 - Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem, 

Normy te zawierają opisy uszkodzeń i strat powodowanych przez piorun, klasyfikację poziomów 
ochrony odgromowej oraz parametry pioruna. Zdefiniowane zostało również pojęcie impedancji 
uziemienia. 

W dalszych wprowadzonych normach: 
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- PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagro-
żenie życia oraz 

- PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 
obiektach, zostały określone wymagania i sposoby praktycznych realizacji, które dotyczą 
projektowanych systemów ochrony odgromowej, metody konserwacji i weryfikacji popraw-
ności montażu. 

Szczegółowe wymagania dotyczące pomiarów rezystancji uziemienia w instalacjach elektrycz-
nych i piorunochronnych określone są w normie PN-HD 60364-6 2016 Instalacje elektryczne ni-
skiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie. 

1018.  Jakie w praktyce pomiarowej stosuje się metody pomiarowe uziemień? 
W praktyce pomiarowej stosuje się różne metody pomiarowe uziemień, ustalane w zależności 

od charakteru wielkości mierzonej i wymaganej dokładności oraz warunków, w których pomiar 
jest przeprowadzany.  

Ponieważ istotą pomiaru jest porównanie wielkości mierzonej z jednostką miary (wzorcem 
wielkości mierzonej), to metoda pomiarowa przede wszystkim opisuje zastosowany w pomiarze 
sposób porównania. 

Metody pomiarowe porównawcze polegają głównie na porównywaniu wartości wielkości mie-
rzonej ze znaną wartością tej samej wielkości (z wielkością wzorcową). 
Wśród metod pomiarowych porównawczych wyróżnia się: 

1) metodę odchyłową (wychyłową), w której wartość wielkości mierzonej określana jest na 
podstawie wychylenia organu ruchomego urządzenia wskazującego (np. pomiar miernika-
mi elektromechanicznymi); 

2) metodę różnicową, która polega na pomiarze różnicy między wartością wielkości mierzonej, 
a mało różniącą się od niej znaną wartością tej samej wielkości, np. pomiar siły elektromo-
torycznej; 

3) metodę zerową, w której różnice między wartością wielkości mierzonej, a wartością znaną tej 
samej wielkości sprowadza się do zera (np. pomiar napięcia za pomocą kompensatora). 

1019.  Jakie, w zależności od rodzaju przepływającego prądu, rozróżnia się rezystancje uziemienia? 
W zależności od rodzaju przepływającego prądu rozróżnia się: 

- rezystancję statyczną uziemienia odpowiadającą przewodzeniu prądów przemiennych o czę-
stotliwości 50 Hz oraz  

- rezystancję udarową uziemienia odpowiadającą przepływowi prądów piorunowych o charak-
terze udarowym między uziomem a ziemią odniesienia, charakteryzujących się dużą warto-
ścią prądu i bardzo krótkim czasem trwania. 

Rezystancja statyczna uziemienia występuje między uziomem badanym a ziemią odniesienia, 
zmierzona przy przepływie prądu przemiennego o częstotliwości sieciowej (przy pomiarach prą-
dem stałym na wyniki pomiarów miałby znaczący wpływ elektrolityczny charakter przewodności 
gruntu). 

Rezystancja statyczna jest miarą przydatności uziemień w ochronie przeciwporażeniowej, od-
gromowej i przeciwprzepięciowej. Rezystancja uziemienia zależy nie tylko od rezystywności grun-
tu, ale również od rodzaju i kształtu uziomu. 

1020.  Na czym polega przygotowanie układu do pomiaru rezystancji uziemienia metodą techniczną? 
Do pomiarów rezystancji uziemień najczęściej wykorzystywana jest metoda techniczna, nazy-

wana metodą spadku potencjału. Pomiar rezystancji uziemienia metodą techniczną należy wykonać 
z użyciem uziomów pomocniczych - sondy prądowej Sp i sondy napięciowej Sn. 

Układ do pomiaru rezystancji uziomu metodą techniczną ( Rys.1) tworzą dwa obwody:  
- Obwód prądowy składa się z obwodu wtórnego transformatora, amperomierza, uziomu bada-

nego  i sondy prądowej Sp, 
- Obwód napięciowy składa się z woltomierza, uziomu badanego ( ) i sondy napięciowej Sn. 
Zasadniczy wpływ na dokładność pomiarów rezystancji uziemienia ma sposób rozmieszczenia 

sond pomocniczych (Sn i  Sp) oraz odległości między uziomem badanym ( ), a sondą napięciową 
(Sn)i sondą prądową (Sp). 
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Przy rozmieszczaniu sond pomiarowych należy przestrzegać zasady, aby sonda napięciowa Sn 
znajdowała się w strefie potencjału zerowego [w połowie odległości między uziomem badanym 
( ), a sondą prądową (Sp)]. 

Zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2016-07 sondy pomiarowe powinny być rozmieszczone w taki 
sposób, aby wraz z uziomem badanym tworzyły trójkąt (Rys. 304). Ten sposób pomiaru jest wyma-
gany, aby uniknąć skutków sprzężeń elektromagnetycznych między przewodami pomiarowymi. 

 
Rys. 304. Zasada pomiaru rezystancji uziemienia metodą techniczną 

Oznaczenia: 1 - Uziom badany i sondy pomiarowe rozmieszczone w jednej linii,2 - Uziom badany i 
sondy pomiarowe rozmieszczone w układzie trójkąta,  - Prąd uziomowy, - Napięcie uziomowe,  

R  - Uziom badany, Sp - Sonda prądowa, Sn - Sonda napięciowa, Tr - Transformator. 
 

Dla poprawnego wykonania pomiaru napięcia uziomowego ( ) i prądu uziomowego ( ) ele-
menty obydwu obwodów powinny mieć określone parametry, a sondy pomiarowe powinny być 
odpowiednio oddalone od badanego uziomu. Poprawne wyniki pomiaru rezystancji uziomów sku-
pionych (czyli zajmujących niewielki obszar) i przy wymuszeniu niewielkich prądów pomiarowych 
uzyskuje się stosując odległość między uziomem badanym i sondą napięciową nie mniejszą niż 20 m. 

Podane wyżej minimalne odległości mogą okazać się niewystarczające, gdy stosuje się duże prą-
dy pomiarowe lub gdy między uziomem badanym na dużej odległości w gruncie znajduje się znacz-
ny przedmiot metalowy. W takim przypadku należy zwiększyć odległość lub kierunek położenia 
sond pomiarowych i sprawdzić rozkład potencjałów na powierzchni gruntu.  

Dla pomiarów rezystancji uziemień w układach wysokonapięciowej aparatury rozdzielczej 
i sterowniczej, wykonywanych specjalistycznymi przyrządami wymuszającymi małe prądy pomia-
rowe, odległość sondy napięciowej (Sn) od uziomu badanego, powinna być, co najmniej 2,5 razy 
większa od największego terenu zajętego przez układ uziomowy (odniesiona do kierunku pomia-
ru), ale nie mniejsza niż 20 metrów, a odległość elektrody prądowej - co najmniej 4 - krotnie więk-
sza, ale nie mniejsza niż 40 m. 
 
1021. Na czym polega pomiar statycznej rezystancji uziemienia? 
    W czasie pomiaru rezystancji uziemienia metodą techniczną (Rys. 304), prąd przepływający 
przez badane uziemienie ( ) i sondę prądową ( ) prąd uziomowy ( ) wywołuje spadek napięcia 
( ) na rezystancji uziemienia ( ). Na podstawie wskazań amperomierza - wartości prądu uzio-
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mowego ( ) i woltomierza - napięcia uziomowego ( ), można obliczyć rezystancję uziemienia 
( ) między uziomem badanym a ziemią odniesienia, ze wzoru: 

 
      Metoda techniczna pomiaru rezystancji uziomu nadaje się szczególnie do pomiaru małych rezy-
stancji - w granicach od 0,01-1Ω. 

Przy ocenie zmierzonej wartości rezystancji uziemienia należy uzyskane wyniki porównać 
z wynikami z poprzednich pomiarów i ewentualnie wskazać oraz uzasadnić występujące różnice, 
jeśli miały miejsce. 

1022.  Jakie są podstawowe wymagania  dotyczące  elementów układu do pomiaru rezystancji  uzie-
mienia metodą techniczną? 

        Podstawowe wymagania dotyczące elementów układu do pomiaru rezystancji uziemienia me-
todą techniczną są następujące: 

a) źródło prądu przemiennego powinno wymuszać prąd o wartości lub przebiegu pozwalają-
cym wyeliminować istotne wpływy prądów zakłóceniowych (np. prądów błądzących) na 
wyniki pomiarów, 

b) amperomierz powinien umożliwiać pomiar prądu o wartości i kształcie wymuszanym przez 
źródło prądu pomiarowego, 

c) sonda prądowa ( ) powinna być oddalona od badanego uziomu ( ) tak, aby między sondą 
 i badanym uziomem występowała strefa potencjału zerowego, V = 0,  zwana. ziemią od-

niesienia (Rys. 304),  
d) przewody pomiarowe i sonda prądowa powinny mieć ograniczoną rezystancję tak, aby za-

stosowane źródło prądu wymuszało prąd pomiarowy o wartości pozwalającej zmierzyć na-
pięcie uziomowe ( ), 

e) przewody łączące elementy obwodów pomiarowych powinny być izolowane od ziemi, usy-
tuowane względem siebie (obwodów prądowych i obwodów napięciowych) w sposób 
uniemożliwiający indukowanie się napięcia zakłócającego w obwodzie napięciowym, 

f) stosunek rezystancji wewnętrznej woltomierza ( ) do rezystancji uziemienia sondy napię-
ciowej ( ) powinien być na tyle duży, aby błąd pomiaru napięcia uziomowego ( ) mieścił 
się w granicach dopuszczalnych, 

g) woltomierz powinien mieć zakres pomiarowy pozwalający mierzyć występujące w czasie 
pomiaru napięcie uziomowe ( ). 

1023.  Jakie źródła prądu przemiennego stosuje się w metodzie technicznej do wymuszania prądu 
uziomowego? 

Najczęściej do wymuszania prądu uziomowego ( ) stosuje się źródła prądu przemiennego 
o częstotliwości sieciowej 50 Hz, pozwalające wymuszać prąd wielokrotnie większy od prądów 
zakłóceniowych tej samej częstotliwości. Przyjmuje się, że poprawne wyniki pomiarów rezystancji 
statycznej uziemień uzyskuje się przy wymuszeniu prądu pomiarowego o częstotliwości 50 Hz 
i amplitudzie około 20 - krotnie większej od amplitudy prądu zakłóceniowego o tej samej często-
tliwości. Źródła o napięciu 230 V i dużej mocy stosuje się przy wymuszaniu takich prądów na tere-
nach stacji elektroenergetycznych lub na terenach dużych zakładów przemysłowych. 

Wartości napięć wywołanych prądami zakłóceniowymi wyznacza się poprzez pomiar napięcia 
między badanym uziomem a ziemią odniesienia bez wymuszania prądu pomiarowego. W praktyce 
pomiarowej stosuje się również źródła wymuszające prąd przemienny o częstotliwości innej niż 50 
Hz (np. 150 Hz) lub prąd długotrwały o kształcie przebiegu innym od kształtu przebiegu prądów 
zakłócających.  

Stosowanie takich źródeł pozwala ograniczyć moc źródła prądu, lecz wymaga stosowania urzą-
dzeń wymuszających przepływ prądu wraz z pomiarem wartości napięcia uziomowego ( ) i prą-
du uziomowego ( ). 
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1024.  Jak należy sprawdzić wykonania pomiaru rezystancji uziemienia metodą techniczną? 
Zgodnie z normą PN-HD 60364-6 należy sprawdzić, czy zmierzona rezystancja uziemienia ( ) 

jest wartością prawidłową. W tym celu należy wykonać dwa dodatkowe pomiary: z przesuniętą 
sondą napięciową ( ) - raz o 6 metrów dalej od uziomu  -  drugi  raz  o  6  metrów  w  kierunku  
uziomu , jak na rys. 305.  

Jeżeli wyniki trzech kolejno wykonanych pomiarów są w przybliżeniu zgodne, to średnią war-
tość z tych trzech pomiarów należy uznać za miarodajną . Jeżeli nie ma takiej zgodności, pomiary 
sprawdzające należy powtórzyć zwiększając odpowiednio odległości usytuowania sondy napięcio-
wej. 

 
Rys. 305. Sposób sprawdzenia poprawności pomiaru rezystancji uziemienia mrtodą techniczną  

Oznaczenia: - Uziom badany odłączony od wszystkich innych źródeł zasilania;  
Sn - sonda napięciowa, Sp sonda prądowa; X - Usytuowanie  

Sn zmienione do sprawdzenia drugiego pomiaru; Y - kolejne usytuowanie  
Sn zmienione do sprawdzenia trzeciego pomiaru. 

 
Do wad metody technicznej zalicza się: 

      a) konieczność stosowania obcego źródła zasilania o stosunkowo dużej mocy, 
b) konieczność montażu układu pomiarowego, 
c) możliwość wpływu prądów błądzących na wynik pomiaru, 
d) brak możliwości bezpośredniego odczytu mierzonej rezystancji. 

1025.  W jakim celu stosowana jest metoda czteroprzewodowa (4p) pomiaru rezystancji uziemienia? 
Metoda czteroprzewodowa (4p) pomiaru rezystancji uziemienia stosowana jest w celu zapewnie-

nia wysokiej dokładności pomiarów, przez zastosowanie w układzie pomiarowym  kolejnego, czwar-
tego przewodu, przyłączonego między zaciskiem ES miernika a mierzonym uziemienim, eliminując 
w ten sposób wpływ rezystancji przewodów pomiarowych na wynik pomiaru. Na czas pomiaru ko-
nieczne jest rozłączenie złącza kontrolnego w przewodzie odprowadzającym instalacji odgromowej 
(w przeciwnym razie zmierzona zostanie rezystancja uziemienia całego systemu uziemień). 

Układ do wykonania pomiaru rezystancji uziemienia metodą czteroprzewodową (4p) przedsta-
wia rysunek 306. 
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Rys. 306. Pomiar rezystancji uziemienia metodą czteroprzewodową 

1026.  W jakim przypadku wykonuje się pomiar rezystancji uziemienia metodą 3p z wykorzystaniem 
cęgów? 

Pomiar rezystancji uziemienia metodą 3p z wykorzystaniem cęgów wykonuje się w przypadku, 
gdy nie ma możliwości rozłączenia złącza kontrolnego w przewodzie odprowadzającym instalacji 
odgromowej.  

W układzie pomiarowym przedstawionym na rysunku 307 stosuje się dwie elektrody pomocni-
cze: H i S. Ponieważ złącze kontrolne nie jest rozwarte, prąd pomiarowy z zacisku E miernika płynie 
zarówno przez mierzone uziemienie, jak i przez cęgi pomiarowe. Na podstawie ustalonego spadku 
napięcia na mierzonym uziomie i wartości zmierzonego prądu oblicza się wartość rezystancji uzie-
mienia.  

Podczas wykonywania pomiaru należy zwrócić uwagę na miejsce przyłączenia cęgów. Powinny 
one być założone poniżej przyłączenia przewodu E. W czasie pomiaru tylko część generowanego 
prądu przepływa przez mierzony uziom. Pozostała część prądu pomiarowego płynie przez resztę 
układu uziomów. Aby zapewnić najwyższą dokładność pomiaru, stosowane cęgi muszą być najwyż-
szej klasy.  

Układ wykonania pomiaru rezystancji uziemienia metodą 3p z wykorzystaniem cęgów przed-
stawia rysunek 307. 

 
Rys. 307. Układ wykonania pomiaru rezystancji uziemienia metodą 3p z cęgami 

1027.  Jak można wykonać pomiar rezystancji uziemienia bez elektrod pomocniczych, metodą dwu-
cęgową? 

Pomiary rezystancji uziemień na terenach miejskich przy zwartej zabudowie, często jest niemoż-
liwy, ponieważ nie ma żadnej możliwości pogrążenia w ziemi elektrod pomocniczych. 

W takich warunkach pomiar rezystancji uziemienia można wykonać bez elektrod pomocniczych, 
metodę dwucęgową. Wykonanie pomiaru rezystancji uziemienia polega na wygenerowaniu prądu, 
a następnie - na podstawie spadku napięcia, obliczeniu wartości rezystancji. 

Celem pomiaru jest zmierzenie rezystancji uziemienia ( ). Do tego uziemienia są przyłączone 
inne uziemienia o rezystancjach … .    
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W tej metodzie wykorzystuje się cęgi nadawcze (N-1), służące do wygenerowania napięcia 
w obwodzie oraz cęgi odbiorcze (C-3), które mierzą płynący w obwodzie prąd. Aby pomiar metodą 
dwucęgową był możliwy, musi być zamknięty obwód dla przepływu prądu. 

Z tego wynika, że nie jest możliwy pomiar pojedynczego uziemienia - rozwartego obwodu. Żeby 
dokonać pomiaru, należy pojedynczy uziom przyłączyć do innego uziomu. 

Zasadę pomiaru rezystancji uziemienia metodą dwucęgową przedstawia rysunek 308. System 
uziomów pokazany na rysunku 308 został zastąpiony schematem zastępczym na rysunku 309. 

 
Rys. 308. Zasada pomiaru rezystancji uziemienia metoda dwucęgową 

System uziomów z rysunku 308 został zastąpiony schematem zasępczym przedstawionym na ry-
sunku 309. 

 
Rys. 309. Schemat zastępczy systemu uziomów 

1028.  Jak można obliczyć wartość rezystancji uziemienia składającego się z systemu uziomów połą-
czonych równolegle i wykonać pomiar rezystancji tego uziemienia metodą dwucęgową? 

Wartość rezystancji uziemienia  składa się z mierzonego uziemienia  i wypadkowej rezy-
stancji równoległego połączenia pozostałych uziemień. 

Wartość rezystancji uziemienia  można obliczyć ze wzoru: 

= +
1

1 + 1 + 1 + 1 + 1  

Rezystancja wypadkowa dla równoległego połączenia pozostałych uziomów będzie tym mniej-
sza, im więcej będzie tych dodatkowych uziomów; zaleca się wykonywanie pomiarów tą metodą w 
systemach o wielu uziemieniach.  

Sposób wykonywania pomiarów metodą dwucęgową przedstawiono na rysunku 310. 
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Rys. 310. Pomiar rezystancji uziemienia metodą dwucęgową 

Ponieważ uziemienia robocze pracują przy częstotliwości sieciowej 50Hz, wskazane jest wyko-
nanie pomiarów sygnałem o częstotliwości możliwie bliskiej 50 Hz.  

W miernikach MRU-200, MRU-120, dla częstotliwości sieciowej 50 Hz, pomiar wykonywany jest 
prądem o częstotliwości 125 Hz. 

Dla pomiarów rezystancji uziemienia metodą dwucęgową ważna jest średnica wewnętrzna cę-
gów. Powinna ona, w przypadku usytuowania na bednarce, dla cęgów N-1 i C-3 wynosić 52 mm.  

Przy pomiarach metodą dwucęgową nie jest istotne, czy cęgi nadawcze N-1 znajdują się na górze 
czy na dole. Odległość między cęgami, dla eliminacji wpływu między nimi, powinna wynosić co 
najmniej 30 cm. 

1029.  Na czym polega pomiar rezystancji uziemienia metodą kompensacyjną? 
Do pomiaru statycznej rezystancji uziemień używany jest często induktorowy miernik uziemień 

IMU oparty na metodzie kompensacyjnej. Metoda ta stosowana jest do pomiarów rezystancji uzie-
mień od kilku do kilkuset Ω. Widok płyty górnej miernika przedstawiono na rysunku 311, nato-
miast uproszczony schemat układu do pomiaru rezystancji uziemienia metodą kompensacyjną - na 
rysunku 312.  

 
 

Rys. 311. Układ do pomiaru rezystancji uziemienia metodą kompensacyjną 
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Rys. 312. Uproszczony schemat układu do pomiaru  

rezystancji uziemienia metodą kompensacyjną 
Metoda kompensacyjna polega na porównaniu napięcia uziomowego ( ) ze spadkiem napięcia 

na rezystorze ( ) o regulowanej rezystancji. 
Źródłem prądu pomiarowego miernika IMU jest prądniczka prądu przemiennego (induktor 

korbkowy z napędem ręcznym) generująca napięcie o częstotliwości 60 Hz różnej od częstotliwości 
sieciowej, pozwalającej wyeliminować wpływ prądów błądzących o częstotliwości sieciowej na 
wynik pomiaru. Napięcie uziomowe ( ) względem elektrody napięciowej (spadek napięcia ∆  
pomiędzy elektrodami E a Sn ) kompensuje się spadkiem napięcia (∆ ) na regulowanym rezysto-
rze ( ). 

Kompensacja występuje w chwili, gdy galwanometr Ga wskazuje zero; a odczytana na skali wy-
cechowanej w omach ilość działek, pomnożona przez ustawiony zakres pomiarowy, wyznacza war-
tość mierzonej rezystancji uziemienia. Zachodzi wtedy równość: ∆ = ∆ . 

Na górnej płycie miernika IMU umieszczone jest pokrętło galwanometru, pokrętło zakresów 
miernika oraz pozycja K umożliwiająca, po przeniesieniu zwory dwóch zacisków lewych Rd Rx na 
dwa  prawe  Rs i  Rp, sprawdzenie poprawności działania miernika (prawidłowe ustawienie wska-
zówki).  

Na płycie górnej umieszczone są także: skala galwanometru i skala potencjometru. 

1030.  Jak wyznacza się maksymalną rezystancję, jaką badany uziom może osiągnąć? 
Po uwzględnieniu zmian rezystywności gruntu w ciągu roku, powodujących zmiany rezystancji 

uziemienia, wymagana jest dokładna informacja o maksymalnej rezystancji, jaką badany uziom może 
osiągnąć. Taką rezystancję  wyznacza się mnożąc wartość zmierzonej rezystancji ( ) przez 
współczynnik korekcyjny (k ), uwzględniający sezonowe zmiany rezystywności gruntu: 

= ∙ k  
Wartości współczynnika korekcyjnego (k ) podane są w tablicy 43. 
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Tablica 43. Współczynniki korekcyjne   

Rodzaj 
uziomu 

Rozmiar  
uziomu 

Zmierzona rezy-
stywność gruntu, 

Ω ∙  

Wartość kp 
grunt w czasie pomiarów 

suchy1) wilgotny2) mokry3) 
Pojedynczy 
uziom po-

ziomy4) 
 < 30 m dowolna 1,4 2,2 3,0 

Uziom kra-
towy4) 

SE < 900 m2) 
≤ 200 1,3 1,8 2,4 

> 200 1,4 2,2 3,0 

SE ≥ 900 m2) 
≤ 200 1,1 1,3 1,4 

> 200 1,2 1,6 2,0 

Uziom pio-
nowy 

 = 2,5÷ 5m dowolna 1,2 1,6 2,0 

 > 5 m dowolna 1,1 1,2 1,3 
1) W okresie od czerwca do września, z wyjątkiem trzydniowych okresów po długotrwałych 
    opadach. 
2) Poza okresem jw. z wyjątkiem trzydniowych okresów po długotrwałych opadach. 
3) W okresie trzech dni po długotrwałych opadach. 
4) Głębokość ułożenia uziomu od 0,6 do 1 m. 

1031.  Jak powinien być rozpatrywany model elektryczny przewodnika ułożonego w ziemi, dla wyso-
kich częstotliwości odpowiadających wyładowaniu piorunowemu? 

Dla częstotliwości sieciowej (50 Hz) uziemienie wykonane np. jako taśma metalowa zakopana 
w ziemi może być zmodelowane jako rezystancja, natomiast model tego samego przewodnika uło-
żonego w ziemi, dla wysokich częstotliwości odpowiadających wyładowaniu piorunowemu, powi-
nien być rozpatrywany jako linia długa. Wówczas indukcyjności przewodnika i pojemności do ziemi 
stają się znaczące w modelu elektrycznym przewodnika umieszczonego w ziemi dla wyładowania 
piorunowego. Impedancja  w tym układzie uzależniona jest nie tylko od rezystancji przewodnika, 
ale również od jego ułożenia w ziemi. 

Model elektryczny przewodnika umieszczonego w ziemi dla wyładowania piorunowego przed-
stawiono na rysunku 313. 

 

 
Rys. 313. Model elektryczny przewodnika umieszczonego w ziemi dla wyładowania piorunowego 

 
Największy udział w odprowadzaniu prądu piorunowego do ziemi ma początkowa cześć uzio-

mu. Reaktancja indukcyjna przewodu powoduje, że dalsze części uziemienia mają mniejszy wpływ 
na odprowadzanie prądu pioruna. Sposób umieszczenia zwodów, prowadzenia przewodów odpro-
wadzających i wykonania uziomu jest bardzo ważny dla skutecznej ochrony odgromowej. Uziom 
powinien być wykonany zgodnie z normą EN 62305. 

1032.  Czym jest i co uwzględnia pomiar impedancji uziemienia instalacji odgromowej oraz co powo-
duje impulsowy charakter wyładowania piorunowego? 

W normie PN-EN 62305 zdefiniowane zostało pojęcie impedancji uziemienia, która jest niejako 
wartością umowną, ponieważ na ogół szczyty napięciowy i prądowy nie występują równocześnie.  
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Impedancja uziemienia jest uznawana za wskaźnik skuteczności uziemienia w warunkach 
ochrony obostrzonej lub specjalnej. 

Wprowadzony przez normę pomiar impedancji uziemienia instalacji odgromowej uwzględnia 
składowe reaktancyjne (indukcyjność i pojemność uziemienia), wpływające zasadniczo na rozpływ 
prądu piorunowego.  

Impulsowy charakter wyładowania piorunowego powoduje, że istotny dla rozpływu prądu pio-
runowego staje się wpływ reaktancji indukcyjnej badanego uziomu. Sprawia to, że efektywnie wy-
korzystana do odprowadzenia prądu piorunowego jest jedynie część uziomu znajdująca się w bez-
pośredniej bliskości miejsca wyładowania. 

W konsekwencji, uziom o małej rezystancji dla prądów o częstotliwości sieciowej (50 Hz) za-
pewnia dobrą ochronę przeciwporażeniową, nie musi jednak zapewniać wystarczających parame-
trów dla ochrony odgromowej.  

W przypadku rozległych systemów uziomowych, które posiadając niską rezystancję, mogą one 
charakteryzować się kilkukrotnie wyższą impedancją uziemienia. 
      Impulsowy charakter pomiaru impedancji uziemienia metodą udarową powoduje, że nie jest 
konieczne rozłączanie uziemienia w przypadku uziemień wielokrotnych lub obiektów będących 
pod napięciem, gdyż impuls prądu pomiarowego, podobnie jak uderzenie pioruna, operuje jedynie 
w ograniczonej odległości. 

1033.  Jakie właściwości powinny charakteryzować pomiary uziemień instalacji odgromowej metodą 
udarową? 

Pomiary uziemień instalacji odgromowej metodą udarową powinny charakteryzować następu-
jące właściwości: 

a) pomiary powinny być wykonywane w sposób zbliżony do warunków w chwili uderzenia pio-
runa, 

b) prąd pomiarowy powinien mieć kształt jaki powstaje na skutek wyładowania atmosferycznego, 
c) parametry impulsu definiują dwie liczby: czas trwania czoła T  i czas trwania do półszczytu T ,  
d) miernik generuje impulsy o kształcie jak na rysunku 314, amplitudzie 1,5 kV i prądzie do 1A, 

e) miernik umożliwia, zgodnie z PN-EN 62305, wybór pomiędzy trzema kształtami impulsów:  
- impuls o kształcie 10/350 μs typowy dla pierwszego udaru prądu piorunowego, 
- impuls 8/20 μs, wykorzystywany do badania wpływu wyładowań, 
- impuls 4/10 μs, o kształcie powszechnie stosowanym. 

 
Kształt impulsu pomiarowego dla metody udarowej przedstawia rysunek 314. 

 

 
Rys. 314. Określenie parametrów udaru krótkotrwałego 

(kształt impulsu pomiarowego dla metody udarowej) 
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1034.  Jak wykonuje się pomiar impedancji uziemienia instalacji odgromowej metodą udarową? 
Do pomiaru stosowany jest ekranowany przewód przyłączony do zacisku E miernika, eliminują-

cy wpływ zakłóceń na wynik pomiaru. Podczas pomiaru przewody pomiarowe muszą być całe roz-
winięte ze szpul, by nie powodować dodatkowej indukcyjności. 

Aby nie było możliwości indukowania się napięcia w przewodzie S, spowodowanego przepły-
wem prądu w przewodzie H, przewód S powinien być oddalony od przewodu H (pod kątem więk-
szym od 60o). 

 
Rys. 315. Sposób przyłączenia przewodów podczas wykonywania pomiarów metodą udarową 

 

1035.  Jak można zmierzyć rezystancję uziemienia miernikiem impedancji pętli zwarciowej? 
W układzie TT jak na rysunku 316, zamiast zwykłego pomiaru rezystancji uziemienia z użyciem 

sondy prądowej i sondy napięciowej, zmierzono sumę rezystancji +  miernikiem impedancji 
pętli zwarciowej. 

 
Rys. 316. Pomiar rezystancji pętli w układzie TT miernikiem impedancji pętli zwarciowej (MIP) 
Jeżeli zmierzona w ten sposób rezystancja pętli nie przekracza dopuszczalnej wartości rezystan-

cji badanego uziemienia, to pomiar można uznać za miarodajny. 

1036.  Na czym polega pomiar rezystancji uziemienia metodą techniczną z wykorzystaniem sieci 
elektroenergetycznej jako źródła zasilania? 

Bardzo często, ze względu na ograniczoną moc wewnętrznych źródeł zasilania mierników prze-
znaczonych do pomiaru statycznej rezystancji uziemień, stosuje się układ do pomiaru rezystancji 
uziemienia metodą techniczną z wykorzystaniem sieci elektroenergetycznej jako źródła zasilania, 
jak na rysunku 317. Zastosowany w tym układzie transformator pozwala odseparować układ po-
miarowy od sieci i jej uziomów oraz obniżyć napięcie do wartości zapewniającej bezpieczeństwo 
przy wykonywaniu pomiarów. 



487 
 

 
Rys. 317. Układ do pomiaru rezystancji uziemienia metodą techniczną 

z wykorzystaniem sieci elektroenergetycznej jako źródła zasilania 

1037.  Jaką metodą wykonuje się pomiar rezystancji pętli uziemienia metodą cęgową? 
W normie PN-HD 60364-6:2016-07 określono pomiar rezystancji pętli uziemienia metodą cę-

gową, bez użycia sondy prądowej i sondy napięciowej. 
Do pomiaru zastosowano cęgowy miernik uziemień (CMU) wyposażony w transformator napię-

ciowy, który indukuje napięcie w pętli obejmującej uziom badany ( ) oraz pozostałe równolegle 
połączone uziomy o wypadkowej rezystancji uziemienia Σ. Drugi przetwornik cęgowy jest prze-
kładnikiem prądowym indukcyjnym, który mierzy prąd  o częstotliwości pomiarowej różnej od 
częstotliwości sieciowej. 

 
 

 
Rys. 318. Pomiar rezystancji pętli uziemienia metodą cęgową 

Oznaczenia:  - prąd pomiarowy;  - uziom w stacji zasilającej transformatora; - uziom badany;  
… - dodatkowe uziomy przyłączone do do głównej szyny wyrównawczej,  

CMU - cęgowy miernik uziemień. 

Ponieważ wypadkowa wartość połączonych równolegle rezystancji jest zwykle pomijalna, nie-
znana rezystancja jest równa zmierzonej rezystancji pętli lub nieznacznie mniejsza. 

W układzie jak na rysunku 318 mierzy się sumę rezystancji … Σ, uzyskując wartość rezystan-
cji większą niż poszukiwana. Jeżeli w wyniku pomiaru uzyskana wartość rezystancji nie przekracza 
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dopuszczalnej, to można ją zaakceptować; nie ma konieczności wykonywania dokładniejszych po-
miarów. 

Przedstawiona metoda pomiarowa ma zastosowanie do istniejących pętli uziemienia w obrębie 
kratowego układu uziemiającego, jak przedstawiono na rysunku 318. 

W praktycznych rozwiązaniach każdy zacisk może być indywidualnie podłączony do miernika 
cęgowego lub zespolony w jeden specjalny zacisk. 

Ten sposób pomiarów rezystancji pętli uziemienia, t.j. z użyciem zacisków prądowych, stosuje 
się bezpośrednio do układów TN oraz w uziemieniach kratowych układów TT, w których dostępne 
jest tylko nieznane połączenie z ziemią; pętla podczas pomiaru może być zamknięta krótkotrwałym 
połączeniem, wykonanym na czas pomiaru, między uziomem a przewodem neutralnym (układ qu-
asi TN). 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa w czasie wykonywania pomiarów, w szczególności uniknięcia 
ryzyka spowodowanego prądami powstałymi na skutek różnicy potencjałów pomiędzy przewodem 
neutralnym a ziemią, układ powinien być wyłączony podczas przyłączania i odłączania zacisków.  

1038.  Jakie warunki lokalne należy uwzględnić przy projektowaniu i budowie nowych uziemień? 
Przy projektowaniu i budowie nowych uziemień należy uwzględniać warunki lokalne, które 

dość często charakteryzują się różnymi rodzajami gruntów o różnej rezystywności zawierającej się 
w przedziale od 40 do 2000 Ω∙m. 

Należy przyjąć, że uzyskanie małej wartości rezystancji uziemienia jest możliwe, gdy uziom zo-
stanie wykonany w gruncie o stosunkowo małej wartości rezystywności gruntu.  

Przykładowo, w gruntach piaszczystych lub skalistych, w których wartość rezystywności gruntu 
jest duża, wymaga się rozbudowanych systemów uziemiających, aby uzyskać odpowiednią wartość 
rezystancji uziemienia. Modelem rezystywności gruntu jest sześcian o wymiarach 1m x 1m x 1m, 
wypełniony gruntem; do przeciwległych stron sześcianu umieszczone są elektrody. do których pod-
łączone jest napięcie. Stosunek napięcia do płynącego prądu określa rezystywność. 

1039.  Jaką metodą wykonuje się pomiar rezystywności gruntu? 
Pomiar rezystywności gruntu wykonuje się metodą Wennera przy użyciu czterech elektrod 

rozmieszczonych w jednej linii w równych odległościach od siebie (a). Cechą charakterystyczną dla 
tej metody jest proporcjonalna zależność pomiędzy odległością, na jaką rozstawione są elektrody, a 
głębokością, na którą wnika płynący prąd. Ta zależność pozwala na określenie przedziału głęboko-
ści, na której występuje mierzona rezystywność i wynosi ona około 0,7 odległości pomiędzy elek-
trodami.  

Wykonanie serii pomiarów rezystywności gruntu, przy jednoczesnej zmianie odległości pomię-
dzy elektrodami, pozwala określić w przybliżeniu, na jakiej głębokości występuje najmniejsza rezy-
stywność. Wiedza ta ma duże znaczenie dla oszczędności materiału przy budowie uziomów. 

1040.  Jak mierzy się rezystywność gruntu miernikami IMU i MRU? 
Przy pomiarze rezystywności gruntu miernikiem IMU (Rys. 319) należy: 

- zdjąć mostek zwierający zaciski Rd i Rx w mierniku IMU,  
- pogrążyć w gruncie cztery elektrody rozmieszczone liniowo w równych odległościach, 

a między elektrodami (zwykle kilka metrów), jak na rysunku 319 i 320, 
- rozmieszczone elektrody przyłączyć do zacisków miernika. 
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Rys. 319. Układ do pomiaru rezystywności gruntu miernikiem IMU 

Wyznaczenie wartości rezystywności gruntu  wymaga (podobnie jak w metodzie technicznej) 
zmierzenia miernikiem IMU rezystancji , którą następnie mnoży się przez 2π a. 

Szukana rezystywność gruntu wynosi: 
= 2 ∙ ∙  

gdzie:  
  - rezystywność gruntu, w Ω∙m; 

- wartość rezystancji odczytana z miernika, w Ω; 
 - odległość pomiędzy elektrodami, w m. 

Zmierzona wartość rezystywności gruntu jest wartością średnią w obszarze półkuli o średnicy 
równej 3a. 

 
Rys. 320. Układ do pomiaru rezystywności gruntu miernikiem MRU – 200 

Przygotowanie układu pomiarowego (pogrążenie w gruncie czterech elektrod rozmieszczonych 
liniowo w równych odległościach) dla mierników: MRU - 105, MRU - 120 i  MRU – 200 (Rys.  320) 
wykonuje się podobnie jak dla miernika IMU, natomiast wszelkie obliczenia są wykonywane auto-
matycznie. Miernik wyświetli zarówno wartość rezystancji sond pomiarowych (w Ω), jak i rezy-
stywności gruntu (w Ωm). 

8 .8 .  Do k ł adno ść  pom iaru  

1041.  Co w miernictwie oznacza termin niepewność pomiaru i od jakich zależy źródeł oddziaływa-
nia? 

Niepewność pomiaru jest parametrem związanym z wynikiem pomiaru, charakteryzującym roz-
rzut wartości, które można w uzasadniony sposób przypisać wielkości mierzonej („niepewność” 
jest zawsze liczbą). 

Niepewność pomiaru zależy od wielu możliwych źródeł oddziaływania, do których należą: 
1) Niepełna definicja wielkości mierzonej; 
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2) Niedoskonałości charakterystyk technicznych przyrządu (histereza, rozrzut wskazań, okre-
ślona rozdzielczość); 

3) Niedoskonała realizacja wielkości mierzonej; 
4) Niepełna znajomość wpływów zewnętrznych na procedurę pomiarową; 
5) Subiektywne błędy obserwatora w odczytywaniu wskazań przyrządów analogowych (błąd 

paralaksy); 
6) Skończona zdolność rozdzielcza lub próg pobudliwości przyrządu; 
7) Niedokładne znane wartości przypisane wzorcom i materiałom odniesienia; 
8) Niedokładne znane wartości stałych i innych parametrów, otrzymywanych ze źródeł ze-

wnętrznych i stosowanych w procedurach przetwarzania danych; 
9) Upraszczające przybliżenia i założenia stosowane w metodach i procedurach pomiarowych. 

1042.  Jak można scharakteryzować dokładność pomiaru? 
Ograniczona dokładność użytych narzędzi pomiarowych oraz wpływ zmiennych warunków ze-

wnętrznych na badany obiekt i na układ pomiarowy, a także niedostateczna znajomość wszystkich 
okoliczności związanych z badanym zjawiskiem powodują, że otrzymany wynik pomiaru różni się 
od wartości rzeczywistej (prawdziwej) wielkości mierzonej.  

Miarą takiego porównania określa się dokładność pomiaru, która jest podstawową cechą za-
równo narzędzi pomiarowych, jak i wyników pomiarów. 

1043.  Co jest elementarną i podstawową miarą liczbową między wartością zmierzoną, a wartością 
rzeczywistą wielkości mierzonej?  

Elementarną i podstawową miarą liczbową (algebraiczną różnicą) między wartością zmierzoną 
(wynikiem pomiaru) , a wartością rzeczywistą  wielkości mierzonej jest błąd bezwzględny ∆  
pomiaru, zapisany następująco: 

∆ = −  
gdzie: 

- jest wartością wielkości mierzonej, której błąd wyznacza się, a więc jest wynikiem po-
miaru, wskazaniem przyrządu pomiarowego, nominalną (przyjęta) wartością wzorca; 

- jest wartością rzeczywistą wielkości mierzonej, która powinna być otrzymana jako po-
prawny wynik pomiaru, poprawne wskazanie przyrządu albo wartość, którą powinno 
się przypisać wzorcowi. 

W praktyce wartość rzeczywista nie jest znana i zastępowana, z dokładnym przybliżeniem, war-
tością umownie prawdziwą (poprawną) wielkości mierzonej, akceptowalną w danych okoliczno-
ściach.  

Błąd bezwzględny ΔX, lecz ze znakiem przeciwnym, nazywa się poprawką: 
p = −∆  

Jeżeli do wartości uzyskanej z pomiarów  dodamy poprawkę , otrzymuje się wynik równy 
wartości poprawnej :  

= + p  

1044.  Czym jest błąd względny pomiaru i klasa dokładności przyrządu pomiarowego? 
Do wyrażania błędu i niepewności stosowana jest również skala względna. Wówczas mówi się 

zarówno o niepewności granicznej względnej, jak i - odpowiednio - o błędzie względnym lub o błę-
dzie granicznym względnym. 

Błąd względny pomiaru ( ) jest to stosunek błędu bezwzględnego ∆  do wartości rzeczywistej 
wielkości mierzonej , czyli: 

=
Δ

=
−

 

lub wyrażonego w procentach: 

=
Δ

∙ 100 
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Graniczny błąd względny procentowy jest to największy dopuszczalny błąd względny miernika, 
który jest podstawą do zaliczenia go do odpowiedniej klasy dokładności oraz określa błąd miernika 
w normalnych warunkach użytkowania.  

Błąd względny miernika umożliwia porównanie dokładności przyrządów pomiarowych różnych 
typów pracujących na różnych zakresach pomiarowych, np. 

=
Δ

.
∙ 100 

Błąd względny lepiej charakteryzuje dokładność pomiaru niż błąd bezwzględny, bo zawiera in-
formacje o wartości błędu bezwzględnego i rozmiarach wielkości mierzonej. 

Niedokładność pomiaru wynika głównie z istnienia dopuszczalnego błędu systematycznego na-
rzędzia pomiarowego określonego jego klasą dokładności. 

Klasa dokładności przyrządu jest to maksymalny błąd bezwzględny ΔX popełniany w dowolnym 
miejscu skali, obliczony jako błąd procentowy w stosunku do pełnego zakresu pomiarowego, zao-
krąglony do jednej z szeregu znormalizowanych klas dokładności, np.: 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5 i 5. 

1045.  Jakie błędy określają występujące w praktyce pomiarowej niedokładności pomiaru? 
W praktyce pomiarowej miarą niedokładności są graniczne błędy pomiaru oznaczone np. jako 

∆minX i ∆maxX, wyznaczające najmniejszy przedział wokół zmierzonej wartości X, wewnątrz którego 
znajduje się wartość rzeczywista Xp, np. 

∙ ∆ ≥ ≥ ∆ X 
co jest równoznaczne z nierównością: 

∆ ≤ ∆ ≤ ∙ ∆  
Zwykle: 

∆ = −∆ = ∆  
i wówczas: 

− ∆ ≤ ≤ + ∆  
A zatem, nierówność tę zapisuje się zwykle w postaci: 

= ± ∆  
przy czym: 

 - wartość rzeczywista wielkości mierzonej, 
 - wartość zmierzona zapisana z uwzględnieniem odpowiedniej ilości miejsc znaczących, 

∆  - błąd graniczny pomiaru.  
Wynikiem pomiaru (wartością rzeczywistą wielkości mierzonej, która powinna być otrzymana 

jako poprawny wynik pomiaru) są dwie liczby: wartość zmierzona  i błąd graniczny ∆ . 
Otrzymany wynik pomiaru bez oceny jego niedokładności (błędu granicznego) nie zawiera uży-

tecznej informacji i można uznać za bezwartościowy. 

1046.  Jakie rodzaje błędów wyróżnia się w praktyce pomiarowej? 
Wynik pomiaru na ogół różni się od wartości prawdziwej (rzeczywistej) wielkości mierzonej. 

Różnica między wynikiem pomiaru a wartością prawdziwą wielkości mierzonej nazywa się błędem 
pomiaru. 

Zachowanie się błędów pomiarów tej samej wielkości mierzonej, przy kolejnym powtarzaniu 
doświadczenia pomiarowego, stanowi ogólne kryterium podziału, które rozróżnia błędy losowe 
nazwane błędami systematycznymi i nielosowe - błędami przypadkowymi. 
W praktyce pomiarowej wyróżnia się trzy rodzaje błędów: 

1) błędy systematyczne (podstawowe, dodatkowe i metody), 
2) błędy przypadkowe oraz 
3) błędy nadmierne. 

1047.  Co rozumie się pod pojęciem błędu systematycznego? 
Pod pojęciem błędu systematycznego rozumie się różnicę między wieloma pomiarami tej samej 

wartości pewnej wielkości, wykonywanych w warunkach, które obejmują: tę samą procedurę po-
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miarową, tego samego obserwatora, ten sam przyrząd pomiarowy stosowany w tych samych wa-
runkach, a wartością prawdziwą wielkości mierzonej. 

Błędami systematycznymi są błędy, które podczas pomiarów tej samej wartości pewnej wielko-
ści, wykonywanych w tych samych warunkach, pozostają stałe - zarówno co do wartości bez-
względnej, jak i co do znaku lub błędy zmieniające się według określonego prawa wraz ze zmianą 
warunków. 

1048.  Co zalicza się do źródeł powstawania błędów systematycznych? 
Do źródeł powstawania błędów systematycznych zalicza się: 
a) przyrządy pomiarowe, np. skończona rezystancja wewnętrzna woltomierzy, nieliniowość 

wskazań przyrządów pomiarowych lub niedoskonałość ich wzorcowania, 
b) metody pomiarowe, np. zastosowanie nieodpowiedniej metody pomiarowej, 
c) obserwatora, np. brak doświadczenia, zmęczenie, skłonności, nawyki, 
d) obliczenia, to błędy przy niewłaściwym zaokrągleniu, niewłaściwe metody wyrównywania 

błędów, 
e) wpływ otoczenia na mierzącego, na przyrządy i na mierzoną wielkość, np. temperatura,  

ciśnienie, wilgotność powietrza, zakłócenia elektromagnetyczne. 
     Charakterystyczną cechą błędów systematycznych jest możliwość całkowitego lub częściowego 
ich usunięcia z wyniku pomiaru za pomocą poprawek, które można obliczyć lub wyznaczyć do-
świadczalnie. 

1049.  Jakie wyróżnia się błędy systematyczne, ze względu na warunki fizyczne w jakich przeprowa-
dzany jest pomiar? 

Ze względu na warunki fizyczne w jakich przeprowadzany jest pomiar, wyróżnia się następujące 
błędy systematyczne: 

a) Błędy podstawowe - są to błędy przyrządów pomiarowych występujące podczas stosowania 
ich w warunkach znamionowych (odniesienia), dla których określono właściwości metrolo-
giczne przyrządu, np. wzorcowania i niedokładności konstrukcyjne oraz technologiczne. 
Błędy podstawowe są błędami stałymi i mogą być w czasie pomiaru kompensowane przez 
stosowanie poprawek do wskazań przyrządów. Poprawka jest równa wartości oszacowa-
nego błędu systematycznego ze znakiem przeciwnym; 

b) Błędy dodatkowe - są to błędy, których źródłem są zmiany właściwości przyrządów pomia-
rowych i obiektu pomiaru pod wpływem zmian warunków pomiaru w stosunku do przyję-
tych jako warunki odniesienia. Cechą charakterystyczną błędów dodatkowych jest to, że ich 
wartości zmieniają się przy ustalonej wartości wielkości mierzonej, według znanego prawa 
jako funkcje wielkości wpływowych. Normalne warunki wpływowe i wartości błędów do-
datkowych podawane są przez producentów aparatury pomiarowej; 

c) Błędy metody - wynikają głównie z oddziaływania przyrządów pomiarowych na obiekt po-
miaru, np. powodowane poborem energii przez przyrząd ze źródła sygnału mierzonego. 
Wśród błędów metody ważną grupę stanowią błędy związane ze sposobem pobierania in-
formacji o wielkości mierzonej, właściwości narzędzia pomiarowego lub nieścisłości sposo-
bu opracowywania wyników pomiarów. Błędy metody można na ogół sprowadzić do war-
tości pomijalnych przez stosowanie odpowiednich poprawek korekcyjnych lub właściwy 
dobór warunków pomiaru. 

1050.  Co rozumie się pod pojęciem błędu przypadkowego? 
Pod pojęciem błędu przypadkowego rozumie się błędy zmieniające się w sposób nieprzewidzia-

ny (przypadkowy, losowy), podczas wykonywania dużej liczby pomiarów tej samej wielkości w 
warunkach praktycznie niezmiennych.  
      Do głównych przyczyn powstawania błędów przypadkowych zalicza się: 

a) niedoskonałość zmysłów obserwatora i brak dostatecznej koncentracji podczas pomiarów, 
b) rozrzut wskazań przyrządów pomiarowych powodowany niestałością ich właściwości sta-

tycznych i dynamicznych, 
c) krótkotrwałe zmiany wielkości wpływowych. 
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Błędy przypadkowe ujawniają się zwłaszcza w pomiarach bardzo precyzyjnych, w których są 
stosowane narzędzia o dużej dokładności i dużej rozdzielczości. W pomiarach laboratoryjnych 
i często w przemysłowych rozdzielczość przyrządów jest zbyt mała, aby ujawniły się błędy przy-
padkowe. Przy pomiarach przyrządami klas 0,5 i gorszych poprawki będą nieznane. W takich przy-
padkach należy oszacować niepewność wyniku pomiaru na podstawie niepewności zastosowanych 
przyrządów pomiarowych. 

Błędów przypadkowych nie można usunąć z wyników pomiarów przez dodanie poprawek, po-
nieważ wartości tych poprawek są na ogół nieznane. Ograniczenie wpływu błędów przypadkowych 
uzyskuje się przez wielokrotny pomiar tej samej wartości wielkości mierzonej i przyjęcie średniej 
arytmetycznej jako wyniku ostatecznego. 

Na podstawie serii pomiarów i rachunku prawdopodobieństwa ustala się granice, w których 
znajdują się błędy przypadkowe (przedział niepewności końcowego wyniku pomiaru). 

1051.  Co rozumie się pod pojęciem błędu nadmiernego? 
Błędy nadmierne, zwane omyłkami lub błędami grubymi, wynikają z nieprawidłowego wykonania 
pomiarów, powodują jawne zniekształcenie wyniku pomiaru. 

Do przyczyn pojawienia się tych błędów zalicza się: 
a) nieprawidłowy odczyt lub błędny zapis wyniku pomiaru, 
b) zastosowanie niewłaściwego przyrządu lub pomiar przyrządem uszkodzonym. 

     Błędy nadmierne są w zasadzie błędami przypadkowymi o bardzo małym prawdopodobień-
stwie wystąpienia. Wyniki pomiarów obarczone błędami nadmiernymi są niewiarygodne i nie są 
uwzględniane przy obliczaniu końcowych wyników pomiarów. 

1052.  Na czym polega eliminacja lub ograniczanie błędów pomiarowych? 
W praktyce pomiarowej stosuje się, dla celów organizacyjnych i doboru właściwej metody po-

miaru, podział na pomiary techniczne i dokładne. W pomiarach technicznych wykorzystuje się 
metody już wypróbowane, których błędy są znane i wiadomo, że błędy systematyczne są znacznie 
większe od przypadkowych. Dlatego wykonuje się na ogół jeden pomiar wielkości i – po usunięciu 
ewentualnych błędów metody – określa się jego dokładność, zazwyczaj przez wyznaczenie syste-
matycznego błędu granicznego. 

W pomiarach dokładnych głównym błędem jest błąd przypadkowy. 
Wskazania przyrządów pomiarowych są obarczone błędami systematycznymi i przypadkowy-

mi. Jeżeli błędy systematyczne (podstawowe i dodatkowe) są znane, to powinno się je usunąć 
przez dodanie odpowiednich poprawek. 

Poprawki korekcyjne mogą być określone na podstawie: 
a) narzędzi pomiarowych najwyższych klas dokładności, 
b) wykresów poprawek zamieszczonych w dokumentacji lub w dokumentacji techniczno – ru-
chowej, 
c) wyznaczone za pomocą wzorcowego narzędzia pomiarowego, którego wskazanie uznaje się 

za poprawne. 
     Błędy systematyczne powinny być eliminowane głównie przez: 

a) dobór odpowiedniej metody pomiarowej i przyrządów, 
b) staranne zabezpieczenie układu przed wpływem czynników zewnętrznych, 
c) stosowanie poprawek korekcyjnych, umożliwiających usunięcie błędów metody i błędów 

wskazań przyrządów. 

1053.  Jak powinny być eliminowane błędy systematyczne? 
Błędy systematyczne powinny być eliminowane przez: 

- dobór odpowiedniej metody pomiarowej i przyrządów, 
- staranne zabezpieczenie układu przed wpływem czynników zewnętrznych, 
- stosowanie poprawek korekcyjnych, umożliwiających usunięcie błędów metody i błędów 

wskazań przyrządów. 
Jeżeli błędy systematyczne (podstawowe i dodatkowe) są znane, to powinno się je usunąć przez 

dodanie odpowiednich poprawek. 
Poprawki korekcyjne mogą być określone na podstawie: 
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- narzędzi pomiarowych najwyższych klas dokładności,  
- wykresów poprawek zamieszczonych w dokumentacji lub w dokumentacji techniczno-

ruchowej, wyznaczone za pomocą wzorcowego narzędzia pomiarowego, którego wskazanie 
uznaje się za poprawne. 

1054.  Jakie zasady decydują o sposobie zapisu wyników pomiarów? 
Podstawowym warunkiem sporządzenia dokładnej dokumentacji z prób i pomiarów jest prawi-

dłowy zapis wyników pomiarów i obliczeń. Zapis wyniku pomiaru powinien umożliwiać ocenę do-
kładności, z jaką została określona wartość wielkości mierzonej. 

O sposobie zapisu wyników decydują następujące zasady: 
1) Wartość liczbowa uzyskana z pomiaru powinna mieć taką liczbę cyfr znaczących, aby tylko 

ostatnia lub przedostatnia były niepewne (tzn. zmieniały się w trakcie pomiaru). Cyframi 
znaczącymi są cyfry 0÷9 z wyjątkiem cyfry 0 stojącej na początku ułamka dziesiętnego lub 
na końcu liczby, chyba, że są przesłanki wskazujące na to, że 0 na końcu też jest znaczące; 

2) Przy dodawaniu i odejmowaniu uwzględniamy tylko te cyfry znaczące, które występują we 
wszystkich składnikach; 

3) W celu dokonania właściwego zaokrąglenia wyniku działania matematyczne przeprowadza 
się z uwzględnieniem najwyżej jednej cyfry znaczącej więcej niż w końcowym wyniku obli-
czeń;. 

4) Zaokrąglenia wyniku dokonujemy w ten sposób, że jeżeli następna cyfra po cyfrze najmniej 
znaczącej jest mniejsza od 5, to najmniejszą cyfrę znaczącą pozostawiamy bez zmian, a jeżeli 
większa to najmniejszą cyfrę znaczącą zwiększamy o 1. Jeżeli następna cyfra po najmniej-
szej cyfrze znaczącej jest równa 5, to wynik zwiększamy o jeden na najmniej znaczącej cy-
frze, jeżeli jest ona nieparzysta, a zmniejszamy, jeżeli jest ona parzysta. 

 

8 . 9  B e z pi e c z eń s tw o  p r z y  wy k on y w an i u  po m i aró w  

1055.  Jakie techniczne i  organizacyjne środki ochrony powinny być stosowane w czasie prób i  po-
miarów instalacji i urządzeń elektrycznych? 

W czasie prób i pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych należy stosować niezbędne tech-
niczne i organizacyjne środki ochrony tak, aby sprawdzenie nie spowodowało niebezpieczeństwa 
dla osób lub zwierząt domowych, a także uszkodzenia obiektu i wyposażenia nawet, gdy stwier-
dzono niezgodności.  

Badania powinny być zorganizowane i wykonane według sprawdzonych bezpiecznych metod 
pomiarowych oraz zgodnie z wymaganiami norm i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Według PN-HD 60364-6 oględziny instalacji objętej sprawdzeniem należy wykonać przed pró-
bami, w celu potwierdzenia czy zainstalowane na stałe instalacje i urządzenia elektryczne: 

- spełniają wymagania odpowiednich norm wyrobu i przepisów bezpieczeństwa ludzi i mienia, 
- zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane zgodnie z HD 60364 i instrukcjami producenta, 
- nie mają widocznych uszkodzeń, wpływających na pogorszenie stanu bezpieczeństwa. 

1056.  Co należy sprawdzić przed przystąpieniem do montażu układu pomiarowego? 
Wszystkie części przewodzące dostępne na stanowisku pomiarowym podlegające ochronie po-

winny być pewnie połączone z przewodem ochronnym instalacji.  
Przed przystąpieniem do montażu układu pomiarowego należy sprawdzić: 

- brak napięcia na zaciskach wejściowych, 
- poprawność doboru i stan techniczny zastosowanych środków ochrony, narzędzi, przewo-

dów pomiarowych i wyposażenia elektrycznego. 
Montaż układu pomiarowego należy wykonać starannie i zgodnie z uprzednio sprawdzonym 

elektrycznym schematem pomiarowym. Zapewnić należy możliwość natychmiastowego wyłączenia 
układu zasilania. 

Po połączeniu układu pomiarowego ze źródłem zasilania nie wolno wykonywać żadnych zmian 
w układzie pomiarowym, które mogłyby stworzyć zagrożenie. 
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1057.  Na czym polega przygotowanie planowanych pomiarów elektrycznych i co należy wykonać 
przed przystąpieniem do pomiarów? 

O planowanych pomiarach należy powiadomić osoby, które mogą być w czasie badań narażone 
na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Obszar prowadzonych pomiarów, na któ-
rym w czasie prób mogą powstać zagrożenia, należy w sposób przejrzysty i widoczny oznakować 
odpowiednimi tablicami i znakami bezpieczeństwa. 

Przed przystąpieniem do pomiarów należy: 
- zapoznać się z dokumentację techniczną (eksploatacyjną) obiektu w celu ustalenia, na pod-

stawie aktualnych schematów elektrycznych, stosowanych w obiekcie układów sieci, środ-
ków ochrony oraz obwodów z wyłącznikami różnicowoprądowymi, 

- zapoznać się z protokółami z poprzednich badań, 
- dokonać wyboru metody badań, 
- określić kryteria oceny wyników pomiarów, 
- ocenić dokładność pomiarów i przeanalizować możliwość popełnienia błędów pomiarowych, 
- przeanalizować konieczność zastosowania współczynników poprawkowych do wartości po-

mierzonych, 
- usunąć ze stanowiska pomiarowego wszystkie zbędne przedmioty, a zwłaszcza niepotrzebne 

przewody i narzędzia. 

1058.  Jakie środki ostrożności wymaga się od osób wykonujących prace kontrolno-pomiarowe 
w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego? 

Wykonanie prób i pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych, zaliczonych do prac wykony-
wanych w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, wymaga od osób wy-
konujących prace kontrolno-pomiarowe przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy, a w szczególności: 

a) przy włączonym pod napięcie układzie pomiarowym nie należy dokonywać zmian połączeń; 
b) układ pomiarowy należy wyłączać tylko za pomocą łącznika; 
c) zwrócić uwagę na sprawdzane urządzenia o dużej pojemności, które nawet po wyłączeniu 

napięcia mogą stanowić zagrożenie porażeniowe. W takich przypadkach badany obiekt na-
leży zarówno przed pomiarem, jak i po jego zakończeniu rozładować; 

d) używać odpowiednich i bezpiecznych urządzeń pomiarowych. Urządzenia pomiarowe, mo-
nitorujące i metody badań należy dobrać zgodnie z odpowiednimi częściami normy PN-EN 
61557. Przyrządy służące do sprawdzania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej pod-
legają okresowej kontroli metrologicznej. Przyrządy należy sprawdzać każdorazowo przed 
użyciem i w razie potrzeby po wykonaniu pomiarów; 

e) w przypadku, gdy istnieje ryzyko dotknięcia nieosłoniętych części pod napięciem, osoby 
wykonujące pomiary powinny stosować odpowiedni sprzęt ochronny i sprzęt ochrony oso-
bistej oraz podjąć niezbędne środki zapobiegające porażeniom elektrycznym, zwarciom 
oraz skutkom wyładowań łukowych; 

f) demontaż układu pomiarowego należy wykonać jedynie po uprzednim wyłączeniu napięcia 
zasilającego. 
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9 .  O C H R O N A  P R Z E C I W P R Z E P I Ę C I O W A  
9 . 1  Oc hr o na  p rz e ciw pr z e pi ę c i ow a  

1059.  Co należy do podstawowych przyczyn występowania przepięć w instalacjach elektrycznych 
w obiektach budowlanych? 

Ograniczona odporność udarowa powszechnie stosowanych urządzeń i instalacji elektrycznych, a 
zwłaszcza urządzeń i systemów elektronicznych, komputerowych i telekomunikacyjnych, wymaga 
skutecznej ochrony przed przepięciami. 

Do podstawowych przyczyn występowania przepięć w instalacjach elektrycznych w obiektach bu-
dowlanych należą wyładowania atmosferyczne, przepięcia łączeniowe przenoszone z sieci rozdziel-
czej oraz przepięcia wewnętrzne powstające w instalacji elektrycznej obiektu. 

Powszechnie stosowane urządzenia i instalacje elektryczne, a także systemy elektroniczne, kompu-
terowe i telekomunikacyjne, posiadające ograniczoną odporność na udary przepięciowe, wymagają 
skutecznej ochrony przeciwprzepięciowej.  

Wymaga się, aby wytrzymałość na przepięcia występujące w urządzeniu poszczególnych elemen-
tów instalacji elektrycznych i elektronicznych była dobierana do spodziewanych wartości przepięć w 
zależności od kategorii przepięć występujących w określonej części instalacji.  

Przepięcie przejściowe - jest to wartość szczytowa przepięcia występującego w urządzeniu 
w wyniku charakterystycznych zdarzeń powodujących przepięcia (np. wyładowanie piorunowe, włą-
czenie linii elektroenergetycznej, uszkodzenie itp.). 

Ochronę przed przepięciami przejściowymi należy zapewnić wszędzie tam, gdzie skutek powodo-
wany przepięciem ma wpływ na życie ludzkie (np. w zakładach opieki medycznej, na utratę usług 
publicznych, działalność handlową, na bezpieczeństwo obiektów, w których przebywa duża liczba 
osób).  

Wymagania dotyczące ochrony instalacji elektrycznych przed przepięciami atmosferycznymi 
przenoszonymi przez sieć rozdzielczą i przepięciami łączeniowymi są określone w normie PN-HD 
60364-4-443:2016-3 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część: 4-443: Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycz-
nymi -- Ochrona przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

1060.  Co  należy ustalić przy  projektowaniu  ochrony przeciwprzepięciowej  urządzeń i  instalacji  elek-
trycznej w obiekcie budowlanym? 

Przy projektowaniu ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń i instalacji elektrycznej w obiekcie 
budowlanym, należy zgodnie z PN-EN 60305-2:2012 Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie 
ryzykiem,  ustalić poziom ryzyka (CRL), a także:  

1) ustalić przeznaczenie chronionego obiektu i kategorie przepięć, 
2) ocenić narażenie obiektu budowlanego na wyładowanie piorunowe oraz na wnikanie przepięć 

z zewnątrz,  
3) określić wartość przepięć, na jakie narażona jest instalacja i urządzenia w budynku, 
4) oszacować ewentualne straty, jakie mogą wystąpić w obiekcie,  
5) wydzielić urządzenia i instalacje, które wymagają szczególnej ochrony, 
6) dokonać oceny wytrzymałości udarowej urządzeń zainstalowanych w obiekcie, 
7) dobrać rodzaj urządzeń do ograniczania przepięć SPD, 
8) określić wymagany zakres kontroli stanu technicznego urządzeń i instalacji elektrycznej. 

Zgodnie z PN-HD 60364-4-443:2016-3 należy przeprowadzić ocenę ryzyka w celu ustalenia, czy 
konieczna jest ochrona przed przepięciami przejściowymi. W przypadku, gdy ocena ryzyka nie jest 
przeprowadzana, instalacje elektryczne powinny być chronione przed przepięciami przejściowymi. 

Ochrona przed przepięciami przejściowymi nie jest wymagana dla domów jednorodzinnych, jeżeli 
łączny koszt instalacji poddawanej ochronie jest mniejszy niż 5-krotny koszt SPD umieszczonego 
w złączu instalacji. 
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1061.  Na jakie kategorie przepięć i napięcia udarowe zostały podzielone instalacje elektryczne  
w obiekcie budowlanym? 

Instalacje elektryczne w obiekcie budowlanym zostały, zgodnie z normą PN-HD 60364-4-
443:2016-3, podzielone na cztery następujące kategorie: 

Kategoria IV– urządzenia elektryczne o znamionowym napięciu udarowym nie mniejszym niż 6 kV 
w instalacji elektrycznej o napięciu 230/400 V. Nadają się do stosowania w złączu instalacji lub 
w jego pobliżu, np. przed rozdzielnicą główną od strony zasilania. Charakteryzują się bardzo dużą 
wytrzymałością udarową i zapewniają wymagany wysoki stopień niezawodności. Przykłady takich 
urządzeń obejmują: liczniki energii elektrycznej i główne zabezpieczenia przetężeniowe; 
Kategoria III – urządzenia elektryczne o znamionowym napięciu udarowym nie mniejszym niż 
4 kV w instalacji elektrycznej o napięciu 230/400 V nadają się do stosowania w stałej instalacji po 
stronie odbiorów oraz w rozdzielnicy głównej, zapewniając duży stopień dostępności. Urządzenia 
kategorii III obejmują tablice rozdzielcze, kable zasilające, oprzewodowanie instalacji elektrycznej 
wraz z wyposażeniem elektrotechnicznym; 
Kategoria II – urządzenia elektryczne o znamionowym napięciu udarowym nie mniejszym niż 
2,5 kV w instalacji elektrycznej o napięciu 230/400 V nadają się do stosowani tylko w stałej  insta-
lacji, zapewniając stopień dostępności normalnie wymagany od urządzeń odbiorczych. Przykłady 
takich urządzeń obejmują urządzenia gospodarstwa domowego, elektryczne narzędzia przenośne 
itp.; 
Kategoria I – urządzenia elektryczne o znamionowym napięciu udarowym nie mniejszym niż 
1,5 kV w instalacji elektrycznej o napięciu 230/400 V nadają się do stosowania tylko w instalacji 
stałej, w której SPD są zainstalowane na zewnątrz urządzenia, aby ograniczyć przejściowe przepię-
cia do określonego poziomu, Zaleca się, aby urządzenia o znamionowym napięciu udarowym od-
powiadającym I kategorii przepięć nie były instalowane w złączu instalacji lub w jego pobliżu. 
Przykładem takich urządzeń są układy elektroniczne, np. komputery, sprzęt RTV itp. 

1062.  Od czego uzależnia się potrzebę zastosowania ochrony przepięciowej na początku instalacji? 
Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-443:2016-3 potrzebę zastosowania ochrony przepięciowej na 

początku instalacji (IV kategoria urządzeń) uzależnia się od: 
- rodzaju sieci rozdzielczej zasilającej instalację elektryczną budynku, 
- warunków wpływów zewnętrznych (liczba dni burzowych w roku), 
- poziomu przepięcia przejściowego na początku instalacji. 

W przypadku zasilania budynku z linii napowietrznej o konieczności stosowania ochrony przeciw-
przepięciowej na początku instalacji decyduje poziom przepięć przejściowych i liczba dni burzowych 
w roku. Dla warunków wpływów zewnętrznych oznaczonych jako AQ1 (liczba dni burzowych w roku 
≤ 25) norma nie wymaga stosowania ochrony. Natomiast dla warunków AQ2 (liczba dni burzowych 
w roku > 25) ochrona przeciwprzepięciowa w instalacji 230/400 V jest realizowana zależnie od po-
ziomu przepięcia przejściowego  na początku instalacji: 

- nie jest wymagana, jeżeli  ≤ 4 kV, 
- jest zalecana, jeżeli 4 kV <  ≤ 6 kV, 
- jest wymagana, jeżeli  > 6 kV. 

W przypadku, gdy obiekt budowlany zasilany jest z sieci kablowej lub napowietrzno-kablowej 
z ułożonym w ziemi kablem o długości minimum 150 m, zapewnione jest wystarczające tłumienie fal 
przepięciowych przenoszonych przez sieć zasilającą i nie ma potrzeby stosowania ochrony przeciw-
przepięciowej na początku instalacji. Kabel podwieszaoy z izolowanymi żyłami i z uziemionym meta-
lowym ekranem jest uważany za równoważny linii kablowej ułożonej w ziemi. 

1063.  Co jest podstawowym zadaniem urządzeń do ograniczania przepięć w obiekcie budowlanym? 
Urządzenie do ograniczania przepięć SPD (ang. Surge Protective Device) jest urządzeniem prze-

znaczonym do ograniczania napięć udarowych i odprowadzania do ziemi prądów udarowych. 
Podstawowym zadaniem urządzenia SPD w obiekcie budowlanym jest ograniczanie do poziomów 

bezpiecznych dla instalacji elektrycznej i zasilanych urządzeń: 
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- zagrożeń stwarzanych przez cześć prądu piorunowego oddziałującego bezpośrednio na instala-
cję podczas bezpośredniego wyładowania w urządzenia piorunochronne (LPS) obiektu lub w 
przewody sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, 

- przepięć atmosferycznych indukowanych oraz przepięć łączeniowych. 

1064.  Jaki dzieli się urządzenia do ograniczania przepięć w zależności od przeznaczenia? 
Urządzenia do ograniczania przepięć (SPD) w zależności od przeznaczenia, dzieli się na odpowied-

nie typy podlegające próbom klasy I, II lub III (Tab. 44). 
 

Tablica 44. Typy, klasy prób i przeznaczenie urządzeń do ograniczania przepięć 
Typ SPD Klasa prób Przeznaczenie urządzenia do ograniczania przepięć 

Typ 1 Klasa I Ochrona instalacji i urządzeń przed bezpośrednim oddziaływaniem części 
prądu piorunowego, przepięciami atmosferycznymi oraz łączeniowymi, wy-
równywanie potencjałów instalacji wchodzących do obiektu budowlanego 

Typ 2 Klasa II Ochrona instalacji i urządzeń przed przepięciami atmosferycznymi induko-
wanymi, wszelkiego rodzaju przepięciami łączeniowym lub przepięciami 
przepuszczanymi przez SPD typu 1 

Typ 3 Klasa III Ograniczenie przepięć atmosferycznych indukowanych oraz przepięć łącze-
niowych powstających w instalacji elektrycznej wewnątrz obiektu budowla-
nego 

Urządzenia do ograniczania przepięć (SPD) stosowane w instalacjach elektrycznych wewnątrz 
obiektów budowlanych zawierają c najmniej jeden element nieliniowy – ucinający napięcie lub  
ograniczający jego wartość. 
 

1065.  Jak dzieli się właściwości ograniczników przepięć przeznaczonych do montażu w instalacji elek-
trycznej w obiekcie budowlanym? 

Właściwości typowych ograniczników przepięć przeznaczonych do montażu w instalacji elek-
trycznej w obiekcie budowlanym dzieli się na: 

1) ucinające napięcie - duża impedancja przy braku przepięcia zmniejsza się gwałtownie 
w odpowiedzi na występowanie udaru napięciowego. Elementy stosowane do ucinania napię-
cia to: iskierniki, rury gazowe, tyrystory i triaki; 

2) ograniczające napięcie - duża impedancja przy braku przepięcia, która  zmniejsza się w sposób 
ciągły, w miarę wzrostu prądu udarowego i napięcia. Elementy stosowane do ograniczania 
napięcia to: warystory i diody ograniczające; 

3) kombinowane - układ zawiera element ucinający napięcie oraz element ograniczający napię-
cie. Mogą one ucinać napięcie, ograniczać napięcie lub spełniać obie te funkcje równocześnie, 
w zależności od charakteru doprowadzonego napięcia (np. równoległe lub szeregowe połą-
czenie iskiernika z warystorem). 

1066.  Jakie właściwości charakteryzują stosowane do ochrony przeciwprzepięciowej iskiernikowe 
i warystorowe urządzenia do ograniczania przepięć? 

Iskiernikowe i warystorowe urządzenia do ograniczania przepięć (SPD) charakteryzują następują-
ce właściwości: 

1) SPD iskiernikowe - podczas normalnej pracy stanowią przerwę w obwodzie. Pojawienie się 
przepięcia powoduje przepływ prądu wyładowczego, po którym następuje przepływ prądu 
następczego. 

W instalacjach narażonych na wnikanie prądu piorunowego z sieci zasilającej lub urządze-
nia piorunochronnego SPD iskiernikowe umieszcza się w złączu lub rozdzielnicy głównej. 

Działanie SPD iskiernikowego jest następujące: 
a) stan izolowania w stanie normalnej pracy, 
b) przewodzenie prądu wyładowczego po zapłonie ogranicznika, 
c) przewodzenie prądu następczego, który płynie pod działaniem napięcia roboczego 

dzięki zjonizowaniu przestrzeni międzyelektrodowej przez prąd wyładowczy, 
d) wyłączenie prądu następczego i przejście w stan izolowania; 
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Prąd następczy jest w zasadzie równy spodziewanemu prądowi zwarciowemu, który może wystąpić 
w miejscu jego zainstalowania. Produkowane są urządzenia do ograniczania przepięć nieogranicza-
jące lub ograniczające prąd następczy; 

2) SPD warystorowe - w normalnych warunkach wykazują przepływ prądu o niewielkiej warto-
ści. Zbudowane są z krążków (spieków), zmienno-oporowych elementów półprzewodniko-
wych. 

Ograniczenie napięcia do bezpiecznego poziomu następuje, jeśli poddana działaniu prze-
pięcia impedancja warystora zmniejsza znacznie swoją wartość, od stanu praktycznie rozwar-
tego obwodu do stanu o wysokiej przewodności, co powoduje, że potencjalnie destrukcyjna 
energia szkodliwego impulsu jest absorbowana przez warystor chroniący określone miejsca w 
obwodzie. 

Prąd przepływający przez warystor może się z czasem zwiększać na skutek procesów sta-
rzeniowych oraz przyjmowania przepięć, które mogą naruszyć strukturę spieku. 

 
1067.  Jakie stosuje się typowe oznaczenia urządzeń do ograniczania przepięć i wyrównywania poten-

cjałów? 
Typowe oznaczenia urządzeń do ograniczania przepięć i wyrównywania potencjałów przedsta-

wia tablica 45. 
Tablica 45. Typowe oznaczenia urządzeń do ograniczania przepięć  

i wyrównywania potencjałów 
Oznaczenie ogólne Nazwa 

 

SPD 1 - ogranicznik iskiernikowy (SG) 
SPD 2 - ogranicznik iskiernikowy (MOW) 
SPD 3 - ogranicznik iskiernikowy (MOW) 

 

Urządzenie do ograniczania przepięć 
SPD typu 1,2,3 

 

Warystor 
Urządzenie do ograniczana przepięć 

 

Iskiernik 
Urządzenie stosowane do wyrównywania  
potencjałów 

 
Ogranicznik z otwartym iskiernikiem 

 
Iskiernik gazowany dwuelektrodowy 

 

Ogranicznik przepięć stosowany  
W torach sygnałowych 

1068.  Co należy uwzględnić przy tworzeniu w instalacji elektrycznej wielostopniowego systemu ogra-
niczania przepięć? 

Przy tworzeniu w instalacji elektrycznej wielostopniowego systemu ograniczania przepięć należy 
uwzględnić: 

1) schemat rozmieszczenia w instalacji elektrycznej w obiekcie wielostopniowego systemu do 
ograniczania przepięć SPD różnych typów, w zależności od przyjętych kategorii instalacji 
i stref zagrożenia piorunowego, 
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2) wartości szczytowe prądów udarowych poszczególnych SPD uzależnione od przyjętego po-
ziomu ochrony urządzenia piorunochronnego obiektu; 

3) liczbę urządzeń SPD i sposób ich połączeń należy dostosować do układu sieci oraz wymaganej 
kategorii przepięciowej; 

4) rozmieszczenie poszczególnych układów SPD powinno zapewnić ograniczenie przepięć do po-
ziomów leżących poniżej wytrzymałości udarowej przyłączy zasilania instalacji elektrycznej 
obiektu; 

5) wytrzymałość zwarciową poszczególnych SPD należy dostosować do spodziewanej wartości 
prądu zwarcia, jaki może wystąpić w miejscu zainstalowania SPD; 

6) koordynację rozkładu energii na poszczególne SPD różnych typów, instalacji i stref zagrożenia 
piorunowego; 

7) zachowanie najmniejszych dopuszczalnych odległości pomiędzy zastosowanymi w instalacji 
elektrycznej obiektu budowlanego układami SPD różnych typów. 

Rozmieszczanie wielostopniowego systemu układów do ograniczania przepięć SPD różnych typów 
w instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym, w zależności od strefy zagrożenia piorunowego 
oraz kategorii instalacji elektrycznej, przedstawia rysunek 321. 

 
Rys. 321. Przykład wielostopniowego systemu ograniczania przepięć 

w obiekcie budowlanym 

1069.  Jakie wymagania należy uwzględnić przy doborze właściwości poszczególnych układów SPD  
w wielostopniowym systemie ograniczania przepięć? 

     Przy doborze właściwości poszczególnych układów SPD w wielostopniowym systemie ogranicza-
nia przepięć należy uwzględnić wymagania dotyczące: 

   a) skoordynowania podziału energii udarów pomiędzy poszczególne układy SPD zgodnie z ich  
zdolnościami do jej pochłaniania, 

 b) zapewnienia poziomów znamionowych napięć udarowych wytrzymywanych przez urządze-
nia w różnych miejscach instalacji elektrycznej (Rys. 321),, 

 c) uwzględnienia wytrzymałości udarowej przyłączy zasilających chronione urządzenia i instala-
cje elektryczne 

     Odpowiednio dobrane i rozmieszczone w systemie wielostopniowym układy SPD różnych typów, 
powinny zapewniać bezawaryjne działanie urządzeń, nie powodować przerw w ich działaniu oraz 
poprawnie współpracować z innymi urządzeniami w instalacji elektrycznej. 
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1070.  Co należy do podstawowych zadań urządzenia SPD typu 1? 
Podstawowym zadaniem urządzenia do ograniczania przepięć SPD typu 1 jest ochrona instalacji 

elektrycznej oraz przyłączy zasilających urządzenia i instalacje elektryczne w obiekcie budowlanym 
przed zagrożeniami stwarzanymi przez:  

1) Część prądu piorunowego jaki może wystąpić w głównym punkcie wyrównywania potencja-
łów w obiekcie budowlanym podczas bezpośredniego wyładowania w urządzenia pioruno-
chronne tego obiektu, 

2) Prąd piorunowy rozpływający podczas wyładowania w przewody linii elektroenergetycznej 
napowietrznej lub ułożonej w ziemi linii kablowej niskiego napięcia;  

3) Przepięcia atmosferyczne indukowane oraz wszelkiego rodzaju przepięcia łączeniowe docho-
dzące do obiektu z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia. 

Układy iskiernikowe SPD typu 1 ograniczają zagrożenie piorunowe i przepięciowe do krótkotrwa-
łych napięć udarowych, które nie powinny być groźne dla początkowej części instalacji elektrycznej 
oraz dla kolejnych stopni SPD typu 2 lub 3. 

1071.  Jakie wymagania powinny być spełnione przy doborze i montażu urządzeń do ograniczania 
przepięć typu 1? 

Przy doborze i montażu urządzeń do ograniczania przepięć typu 1 powinny być spełnione następu-
jące wymagania:  

a) Układ połączeń SPD typu 1 powinien być dobrany odpowiednio do układu sieci; 
b) Układy SPD należy instalować za zabezpieczeniem głównym, w pobliżu miejsca wprowadze-

nia instalacji elektrycznej do obiektu budowlanego posiadającego urządzenia piorunochron-
ne. Takim miejscem może być np.: złącze kablowe, rozdzielnica główna niskiego napięcia itp.: 

c) Minimalne przekroje przewodów stosowanych do połączeń SPD typu 1 są następujące: 
- połączenie SPD typu 1 z przewodami fazowymi należy wykonać przewodami o przekroju 

od 10 do 16 mm2 Cu,  
- połączenie układu SPD typu 1 z główną szyną wyrównawczą (GSW) należy wykonać prze-

wodem o przekroju 16 mm2 Cu (coraz częściej stosuje się 25 mm2 Cu); 
d) Przewody stosowane do połączenia SPD powinny być możliwie najkrótsze - do 0,5 m, nie 

więcej jednak niż 1 m; 
e) Dobrać SPD typu 1 o ograniczonych wartościach prądów następczych w celu wyeliminowa-

nia zadziałania głównych zabezpieczeń przetężeniowych; 
f) Zapewnić ochronę SPD typu 1 przed skutkami zwarć i określić potrzebę zastosowania dodat-

kowych zabezpieczeń;  
g) Przy doborze SPD z otwartymi iskiernikami należy uwzględnić zagrożenie wydmuchem gazu. 

1072.  Co zalicza się do podstawowych parametrów charakteryzują urządzenia SPD typu 1? 
Do podstawowych parametrów charakteryzujących urządzenia SPD typu 1 zalicza się: 

1) prąd udarowy ( ) - należy ustalić, na jakie przepięcia narażony jest obiekt (bezpośrednie 
wyładowania indukowane, przepięcia łączeniowe itp.). Wartość prądu, jaki może przepłynąć 
przez SPD, zależy również od układu sieci, np. dla TN-S przyjmuje się, że wartość średnia prą-
du udarowego wynosi  = 20 kA; 

2) napięciowy poziom ochrony ( ) - jeżeli ogranicznik typu 1 jest zainstalowany na początku 
strefy I (kategoria instalacji IV lub III), to powinien ograniczać przepięcia poniżej 6 kV. W 
praktyce przyjmuje się  < 4 kV, a w szczególnym przypadku (np. mały obiekt, gdzie ogra-
nicznik typu 1 będzie jedyną ochroną) -   < 2,5 kV; 

3) napięcie trwałej pracy ( ) - nie może być mniejsze niż 1,1 (napięcie fazowe). Dla układów 
sieci TN-C, TN-S, TN-C-S i TT -  = 253 V. W przypadku układu sieci IT,  ≥ 440 V. W szcze-
gólnych przypadkach, gdy w budynku pracują duże maszyny elektryczne, należy zwiększyć 
napięcie trwałej pracy do 1,2 ; 

4) liczba i sposób montażu SPD - są dostosowane do układu sieci zasilającej, np. dla układu sieci 
TN-S - trzy ograniczniki między każdą z faz a przewodem ochronnym i jeden ogranicznik mię-
dzy przewodem neutralnym a przewodem ochronnym (Rys.326); 
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5) ogranicznik warystorowy powinien posiadać opcję wizualnej i zdalnej sygnalizacji uszkodze-
nia(nie wymaganej przez normę). 

Poziomy przepięć w instalacji elektrycznej obiektu budowlanego można odnieść również do spad-
ków napięć zarówno na urządzeniach ograniczających, jak i na przewodach łączeniowych. 

Przepływ prądu udarowego o stromości narastania 1 kV/μs wywołuje na przewodzie o długości 1 
m spadek napięcia o wartości ok. 1 kV. Szczególnie duży spadek napięcia występuje na przewodzie 
łączącym SPD z główna szyną wyrównawczą. Prąd ten jest wielokrotnie większy od prądu 
w przewodach łączących SPD z przewodami fazowymi.  

1073.  Jak powinny być zabezpieczone urządzenia ograniczające przepięcia typu 1? 
W ochronie przed przepięciami stosuje się często układy zabezpieczające, w których oddzielne za-

stosowanie pojedynczych elementów ochronnych nie zapewnia dostatecznego poziomu zabezpiecze-
nia przed przepięciami lub przetężeniami. Łączenie elementów zabezpieczających powiększa odpo-
wiednio ich ochronne zalety i umożliwia wyeliminowanie niepożądanych efektów ich pracy występu-
jących podczas oddzielnego zastosowania.  

Urządzenia ograniczające przepięcia typu 1 nie posiadają wewnętrznych zabezpieczeń zwarcio-
wych i może powstać potrzeba ich ochrony przed skutkami zwarć. W praktyce eksploatacyjnej 
uwzględnia się przede wszystkim wymóg unikania ograniczeń ciągłości zasilania elektrycznego wsku-
tek uszkodzenia ograniczników przepięć.  

Problemu ten rozwiązuje przez zamontowanie w połączeniu szeregowym z ogranicznikami prze-
pięć dodatkowych urządzeń zabezpieczających przed prądami przetężeniowymi i ziemnozwarciowy-
mi (Rys. 322). 

Jako zabezpieczenie dodatkowe (dobezpieczenie) SPD typu 1 stosuje się najczęściej bezpieczniki 
klasy gG, które powinny wytrzymać przepływ prądu następczego przynajmniej do chwili jego natu-
ralnego przejścia przez zero. Jeżeli po tym czasie ogranicznik nie przerwał prądu następczego, to po-
winien zadziałać bezpiecznik. 

W przypadku, gdy prąd znamionowy zabezpieczeń głównych jest większy lub równy maksymal-
nemu zalecanemu zabezpieczeniu przez producenta, to konieczne jest dobezpieczenie ogranicznika. 

 
Rys. 322. Zabezpieczenie ograniczników przepięć SPD typu 1 

Oznaczenia: a) bez dobezpieczeń, b) z dodatkowym bezpiecznikiem F2 
c) dwa układy dobezpieczonych urządzeń SPD typu 1. 

1074.  Jakie są zasady instalowania urządzeń SPD typu 1 w różnych układach sieci? 
Urządzenia do ograniczania przepięć typu 1 powinny być instalowane za głównymi zabezpiecze-

niami nadprądowymi: 
1) w układach TN i TT: (Rys.323. 324, 325) 

- pomiędzy każdy przewód fazowy a główną szyną wyrównawczą, jeżeli przewód neutralny 
jest uziemiony na początku instalacji, 

- pomiędzy każdy przewód fazowy oraz przewód neutralny a główną szyną wyrównawczą, 
gdy przewód neutralny istnieje i nie jest uziemiony na początku instalacji, 

2) w układzie IT: (Rys. 326) 
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- pomiędzy każdy przewód fazowy, a główną szyną wyrównawczą oraz, jeżeli przewód neu-
tralny istnieje,  

- pomiędzy przewód neutralny i główną szyną wyrównawczą. 

 
Rys. 323. Przykład połączeń SPD typu 1 w układzie TN-C-S 

Oznaczenia: L1; L2; L3; - przewody liniowe instalacji trójfazowej, 
PEN - przewód ochronno-neutralny, PE -przewód ochronny, N - przewód neutralny. 

 
Rys. 324. Przykład połączeń SPD typu 1 w układzie TN-S 

Oznaczenia: L1; L2; L3; - przewody liniowe instalacji trójfazowej, 
N - przewód neutralny, PE - przewód ochronny. 
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Rys. 325. Przykład połączeń SPD typu 1 w układzie TT 

Oznaczenia: L1; L2; L3; - przewody liniowe instalacji trójfazowej; N - przewód neutralny. 

 
Rys. 326. Przykład połączeń SPD typu 1 w układzie IT 

Oznaczenia: L1; L2; L3 – przewody liniowe instalacji trójfazowej, N – przewód neutralny. 

1075.  W jakich miejscach instalacji elektrycznej należy instalować urządzenia do ograniczania przepięć 
typu 1?  

Poziomy przepięć w instalacji elektrycznej obiektu budowlanego można odnieść również do spad-
ków napięć zarówno na urządzeniach ograniczających, jak i na przewodach łączeniowych. 

Przepływ prądu udarowego o stromości narastania 1 kV/μs wywołuje na przewodzie o długości 1 
m spadek napięcia o wartości ok. 1 kV. Szczególnie duży spadek napięcia występuje na przewodzie 
łączącym SPD z główna szyną wyrównawczą. Prąd ten jest wielokrotnie większy od prądu w przewo-
dach łączących SPD z przewodami fazowymi. 

W celu zmniejszenia zagrożenia układy SPD należy instalować w miejscach, w których do ich przy-
łączenia można zastosować możliwie najkrótsze przewody. Jeżeli jest to możliwe długości przewodów 
powinny być poniżej 0,5 m, ale nie mogą przekraczać 1 m. Zastosowanie dłuższych przewodów niż 0,5 
m oznacza proporcjonalnie większy udarowy spadek napięcia przy przepływie prądu udarowego, co 
w efekcie uniemożliwia prawidłowe działanie SPD. Optymalne jest połączenie ogranicznika za pomo-
cą układu V. Niedozwolone jest natomiast tworzenie pętli z przewodów łączących. 

Ogranicznik SPD z iskiernikiem należy instalować w osobnej skrzynce, aby zapobiec uszkodzeniu 
innych urządzeń podczas zadziałania iskiernika. Miejsce montażu powinno być dostępne dla kontroli. 

Podstawowe zasady montażu SPD typu 1 w instalacji elektrycznej obiektu budowlanego przedsta-
wia rysunek 327. 
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Rys. 327. Podstawowe zasady montażu SPD typu 1 w instalacji elektrycznej obiektu 

a) zalecane długości przewodów łączących urządzenia SPD typu 1, 
b) układ V - eliminacja wpływu spadków napięć na indukcyjnościach połączeń. 

1076. Co należy do podstawowych zadań SPD typu 2? 
Do podstawowych zadań SPD typu 2 należy ograniczanie przepięć do wartości poniżej 1,5 kV, od-

powiadającej I lub II kategorii przepięć. Takie właśnie poziomy przepięć wytrzymuje większość przy-
łączy zasilających urządzenia elektryczne. 

SPD typu 2 powinny być instalowane pomiędzy:  
- przewodami fazowymi L1, L2, L3 i przewodem ochronnym (PE), 
- przewodami neutralnym (N) i ochronnym (PE). 

1077.  Jaka jest budowa urządzeń do ograniczania przepięć typu 2? 
Urządzenia do ograniczania przepięć typu 2 budowane są najczęściej z wykorzystaniem zmienno-

oporowych elementów półprzewodnikowych - warystorów. Może to być urządzenie o konstrukcji 
zwartej lub posiadać podstawę umożliwiającą montaż i rozwiązanie wyjmowanego modułu z wary-
storem. 

W zależności od przyjętej konstrukcji montażowej SPD typu 2 mogą być: 
- wielopolowe - wykonane do podstawowych układów sieci trójfazowej, składające się z podsta-

wy umożliwiającej montaż SPD na szynie 35 mm oraz wymiennych modułów, 
- jednopolowe - produkowane do montażu na typowej szynie 35 mm lub w gniazdach bezpieczni-

kowych. 
W konstrukcji urządzenia do ograniczania przepięć typu 2 przewidziano, w celu uniknięcia przerw 

w zasilaniu urządzeń, możliwość samoczynnego wyłączenia uszkodzonego SPD typu 2  
W tym celu SPD typu 2 jest wyposażony w dodatkowe styki pomocnicze umożliwiające włączenie 

lampki lub głośnika, które sygnalizują uszkodzenie warystora. 

1078.  Jakim podstawowym badaniom próby podlegają SPD typu 2? 
SPD typu 2 podlegają następującym podstawowym badaniom próby: 

- znamionowym prądem wyładowczym ( ),  
- największym prądem wyładowczym ( ), 
- napięciem udarowym 1,2/50 μs. 

Zalecanym kształtem prądu wyładowczego znamionowego ( ) i największego prądu wyładow-
czego ( ) stosowanych do badań SPD typu 2 jest udar o czasie narastania czoła 8 μs i czasie trwa-
nia do półszczytu na grzbiecie 20 μs.  

Wartości szczytowe znamionowego prądu wyładowczego ( ,), który może wielokrotnie przepły-
nąć przez SPD typu 2 nie powodując jego uszkodzenia, są wybierane z następującego szeregu warto-
ści: 0,05; 025; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3, 0; 5,0; 10; 15; i 20 kA, przy czym największy prąd wyładowczy 
( ) powinien być większy od prądu znamionowego ( ). 
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1079.  W jakim miejscu w instalacji elektrycznej mogą być instalowane urządzenia do ograniczania 
przepięć typu 2? 

Urządzenia do ograniczania przepięć typu 2 mogą być instalowane w miejscu wprowadzenia insta-
lacji elektrycznej do obiektu budowlanego, gdy: 

a) w obiekcie lub jego pobliżu istnieją warunki do indukowania się przepięć, które nie będą ogra-
niczone przez ogranicznik typu 1 (np. duże odbiory pracujące dorywczo, znaczne odległości 
pomiędzy ogranicznikiem a odbiornikami),  

b) obiekt nie posiada instalacji odgromowej i nie jest zagrożony bezpośrednim lub bliskim wyła-
dowaniem atmosferycznym, 

c) budynek zasilany jest z sieci kablowej nienarażonej na bezpośrednie lub bliskie wyładowanie 
piorunowe, 

d) w obiekcie znajdują się urządzenia, które należą do kategorii instalacji III lub II (wytrzymałość 
udarowa 4 lub 2,5 kV). 

Montaż urządzeń do ograniczania SPD typu 2 należy wykonać na szynie 35 mm lub w gniazdach 
bezpiecznikowych w miejscach rozgałęzienia instalacji elektrycznej wewnątrz obiektu budowlanego 
(rozdzielnica główna, rozdzielnice oddziałowe, tablice rozdzielcze). 

1080.  Jakie wymagania powinny być spełnione przy doborze i montażu urządzeń do ograniczania 
przepięć typu 2? 

Przy doborze i montażu urządzeń do ograniczania przepięć SPD typu 2 powinny być spełnione na-
stępujące wymagania:  

a) Układ połączeń SPD typu 2 powinien być dobrany odpowiednio do układu sieci; 
b) Miejsce instalacji układu SPD typu 2 uzależnione jest od jego przeznaczenia. Układy dwu-

stopniowe należy instalować w rozdzielnicach piętrowych, rozdzielnicach oddziałowych, ta-
blicach rozdzielczych wewnątrz obiektu. W przypadku, gdy nie występuje zagrożenie od 
prądu piorunowego to układy SPD typu 2 można instalować w miejscu wprowadzenia insta-
lacji do obiektu (zamiast SPD typu 1); 

c) Zapewnić ochronę SPD typu 2 przed skutkami zwarć i określić potrzebę zastosowania dodat-
kowych zabezpieczeń; 

d) Przewody stosowane do połączenia SPD powinny być możliwie najkrótsze - do 0,5 m, nie 
więcej jednak niż 1 m; 

e) Miejsce montażu SPD typu 2 musi być wyznaczone przed zainstalowanym urządzeniem RCD; 
f) Należy zachować wymagane odległości pomiędzy układami SPD typu 1 i 2. Jeżeli zachowanie 

wymaganych odległości jest niemożliwe do wykonania należy zastosować indukcyjności 
sprzęgające lub SPD typu 1 o obniżonych napięciowych poziomach ochrony;  

g) Podczas badania stanu izolacji przewodów instalacji elektrycznej warystorowe SPD typu 2 
powinny zostać odłączone na czas próby. 

1081.  Jakie stosuje się układy połączeń SPD typu 2 w różnych układach sieci? 
Układy połączeń urządzeń do ograniczania przepięć SPD typu 2 są takie same, jak w przypadku 

SPD typu 1. Jeżeli urządzenie SPD jest zainstalowane w drugim stopniu systemu ograniczania prze-
pięć w układzie sieci TN wskazane jest ich łączenie SPD z przewodem PEN lub PE (Rys. 328). 

Przykłady przyłączenia SPD typu 2 do sieci o układzie TN-C i TN-S przedstawia rysunek 328. 
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Rys. 328. Przykłady połączeń układów SPD typu 2 

a) w układzie TN-C, b) w układzie TN-S. 

1082.  Co należy do podstawowych zadań urządzeń do ograniczania przepieć SPD typu 3? 
Do podstawowych zadań urządzeń SPD typu 3 należy ograniczanie przepięć atmosferycznych in-

dukowanych oraz przepięć łączeniowych zewnętrznych i wewnętrznych powstających w instalacji 
elektrycznej wewnątrz obiektu budowlanego. 

Celem ochrony zapewnianej przez SPD typu 3 jest ograniczenie przepięć pomiędzy: 
- przewodami fazowymi (L1, L2, L3) a przewodem neutralnym (N), 
- przewodami fazowymi (L1, L2, L3) i neutralnym (N), a przewodem ochronnym (PE). 

1083.  Kiedy stosuje się urządzenia do ograniczania przepięć typu 3? 
Urządzenia do ograniczania przepięć typu 3 należy stosować w przypadkach: 

a) występowania zbyt duże odległości pomiędzy układami SPD typu 2 a chronionymi urządze-
niami, a także, gdy w obiekcie lub jego pobliżu istnieją warunki do indukowania się przepięć, 
które są przepuszczane przez SPD 1 i 2, a wytrzymałość udarowa urządzeń jest bardzo mała 
(poniżej zapewnianej przez SPD typu 1 i typu 2);  

b) ochrony urządzeń o nieznanej odporności udarowej lub o odporności udarowej mniejszej niż 
odporność udarowa przyłączy zasilających pozostałe urządzenia w obiekcie, w szczególności 
odbiorniki specjalne, wrażliwe na działanie przepięć, takie jak np. sprzęt komputerowy itp. 

1084.  Co zalicza się do podstawowych parametrów i wymagań dotyczących urządzeń SPD typu 3?  
   Do podstawowych parametrów i wymagań dotyczących urządzeń SPD typu 3 zalicza się:  

1) znamionowy prąd wyładowczy ( ) - dobierany na podstawie oceny zagrożeń występują-
cych w instalacji, 

2) napięciowy poziom ochrony ( ) - ograniczniki typu 3 mają za zadanie ograniczyć przepięcia 
do poziomu kategorii I instalacji (1,5 kV), ale w praktyce dobiera się < 1,5 kV, z uwagi na 
wytrzymałość udarową wielu urządzeń chronionych przez SPD typu 3, 

3) napięcie trwałej pracy ( ), - które nie może być mniejsze niż  ≥ 1,1 (podobnie jak dla 
ogranicznika SPD typu 1), 

4) liczbę i sposób montażu SPD typu 3 – powinny być dostosowane do układu sieci oraz zaleceń 
producenta, np. dla układu sieci TN-S stosuje się trzy ograniczniki między każdą z faz 
a przewodem ochronnym i jeden ogranicznik między przewodem neutralnym i ochronnym, 

5) odległości pomiędzy poszczególnymi SPD – powinny być zachowane w przypadku stosowania 
układu wielostopniowego, a jeśli jest to niemożliwe, stosuje się element indukcyjny lub ogra-
niczniki hybrydowe, 

6) wizualną i zdalną opcję sygnalizacji uszkodzenia ogranicznika (niewymaganą przez normę) - 
powinien posiadać warystorowy SPD typu 3. 

1085.  Jak należy instalować urządzenia do ograniczania przepięć SPD typu 3? 
Urządzenia do ograniczania przepięć SPD typu 3 należy instalować jak najbliżej chronionego urzą-

dzenia, na szynie 35 mm, w puszkach rozgałęźnych, gniazdach, kanałach kablowych, bezpośrednio 
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w gniazdach wtyczkowych lub jako układy przenośne włączane do gniazd wtyczkowych oraz w urzą-
dzeniach odbiorczych. 

Odległość pomiędzy układem SPD typu 3 a chronionym urządzeniem może zawierać się w grani-
cach od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów.   

SPD typu 3 powinny być wyposażone w akustyczne lub optyczne wskaźniki uszkodzenia, a w nie-
których przypadkach dodatkowe zestyki, które mogą być wykorzystywane do zdalnej sygnalizacji 
uszkodzenia. 

SPD typu 3 instaluje się za urządzeniami różnicowoprądowymi. Układy połączeń warystorów 
i iskierników powodują, że przy ograniczeniu wielu przepięć wewnętrznych pomiędzy przewodem 
fazowym (L) i przewodem neutralnym (N) nie następuje zadziałanie urządzenia różnicowoprądowe-
go. Eliminowany też jest prąd upływu między przewodem fazowym (L) lub neutralnym (N) 
a ochronnym (PE). 

Prawidłowo dobrany i zainstalowany SPD typu 3 zapewnia ochronę, np. kilku sąsiednich gniazd 
wtyczkowych tej samej jedno- lub trójfazowej instalacji. 

1086.  Jak można ograniczyć szkodliwy wpływ impulsów zakłócających, dochodzących do urządzeń 
elektronicznych? 

Szkodliwy wpływ impulsów zakłócających, dochodzących do urządzeń elektronicznych, można 
ograniczyć stosując filtry na wejściu i wyjściu urządzenia. W większości przypadków impulsy wywo-
łane przez zewnętrzne źródła zaburzeń charakteryzują się krótkimi czasami narastania 
i wysokoczęstotliwościowymi oscylacjami.  

W takich przypadkach, do ochrony czułych urządzeń elektronicznych mają zastosowanie dodat-
kowe filtry dolnoprzepustowe lub pasmowo-przepustowe typu T lub typu π (Rys. 329).  

Przy dobierze odpowiedniego filtru do zabezpieczonego urządzenia należy uwzględnić możliwość 
występowania następujących zjawisk: 

a) rezonansu indukcyjności L1 lub L2 - z obciążeniem lub źródłem sygnału (Rys. 329a). Problem 
ten można rozwiązać dodając do podłużnej gałęzi filtru dolnoprzepustowego dławiki z rdze-
niem ferrytowym. Prawidłowo zaprojektowane dławiki umożliwiają uzyskanie minimalnej re-
aktancji i rezystancji w paśmie przepustowym filtru oraz znacznych wartości reaktancji 
w paśmie zaporowym, 

b) rezonansu w układzie pojemności - obciążenie w filtrach dolnoprzepustowych typu π (Rys. 
329b). W takich przypadkach na kondensatorze wejściowym może wystąpić wzrost napięcia 
doprowadzający do jego zniszczenia. 

Na rysunku 329 przedstawiono filtry dolnoprzepustowy lub pasmowo-przepustowy typu T (Rys. 
329a) i typu π (Rys. 329b) oraz przykładowy układ SPD typu 3 z dodatkowym filtrem (Rys. 329c). 

 
Rys. 329. Filtry ograniczające wpływ szkodliwych impulsów zakłócających 

a) pasmowo-przepustowy typu T, b) dolnoprzepustowy typu π,  
c) SPD typu 3 z dodatkowym filtrem. 
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1087.  W jakich przypadkach układy SPD typu 3 instaluje się w połączeniu szeregowym i równoległym? 
Układ SPD 3 instaluje się w połączeniu "szeregowym" bezpośrednio przed chronionym urządze-

niem w przypadku, jeżeli służy on do ochrony czułych urządzeń elektronicznych lub w instalacjach, w 
których występują przepięcia wewnętrzne o znacznych wartość szczytowych. (Rys.330a). 

Układ SPD typu 3 instaluje się w połączeniu równoległym w przypadku instalacji elektrycznej, 
w której zastosowano bezpieczniki o większych wartościach prądów znamionowych w porównaniu 
z wartościami dopuszczalnymi dla wybranego SPD (Rys.330b). 

 
Rys. 330. Przykłady połączeń SPD typu 3 

a) szeregowe, b) równoległe. 

1088.  Jakie zagrożenia mogą wystąpić przy niewłaściwie zaprojektowanej i wykonanej instalacji od-
gromowej i przeciwprzepięciowej? 

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa ma na celu zabezpieczyć obiekt przed skutkami wyła-
dowań piorunowych lub przepięć pochodzących z sieci zasilającej, a w szczególności ograniczyć za-
grożenia pożarowe i porażeniowe. Niewłaściwie zaprojektowana i wykonana instalacja może stwa-
rzać niebezpieczeństwo dla obiektu, a szczególnie dla znajdujących się w obiekcie ludzi, zwierząt do-
mowych i urządzeń. 

Przykłady zagrożeń jakie mogą w związku z tym wystąpić: 
1) Zastosowanie przewodu łączącego ogranicznik przepięć w instalacji odbiorczej o zbyt małym 

przekroju może stać się przyczyną pożaru wskutek zapłonu izolacji tego przewodu podczas 
przepływu prądu o znacznej wartości;  

2) Ograniczniki przepięć mogą stwarzać zagrożenie pożarowe lub wybuchowe wskutek przepływu 
prądu następczego. Taka sytuacja będzie miała miejsce: w przypadku niewłaściwego doboru za-
bezpieczenia poprzedzającego ogranicznik przepięć albo, gdy ogranicznik zostanie przyłączony 
do głównego toru zasilającego przewodem o zbyt małym przekroju; 

3) Zastosowanie warystorowego ogranicznika przepięć w instalacji wykonanej w układzie TT, w 
przypadku zniszczenia struktury warystora, może wystąpić zagrożenie porażenia prądem 
elektrycznym. W celu wyeliminowania tego zagrożenia w układzie TT należy stosować ogra-
niczniki przepięć będące połączeniem warystora i iskiernika;  

4) Zwarcie w ograniczniku przepięć w instalacjach zasilanych w układzie TT spowodowane prą-
dem udarowym lub prądem następczym powoduje uszkodzenie instalacji podstawowej 
i stwarza zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. Nie ma znaczenia w tym przypadku ro-
dzaj zastosowanego ogranicznika. Problem występuje zarówno przy zastosowaniu ogranicz-
nika przepięć warystorowego, jak i iskiernikowego.  

 
 Ograniczniki przepięć stosowane w układzie TT posiadają specjalną konstrukcję stanowiącą połą-

czenie elementów warystorowych z iskiernikiem, które zapewnia galwaniczne oddzielenie przewodu 
PE od pozostałych przewodów. Zwarcie w ograniczniku pomiędzy przewodem liniowym (L) 
a przewodem neutralnym (N) spowoduje przepływ dużego prądu, który pod warunkiem poprawnego 
wykonania instalacji, spowoduje samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w PN-HD 
60364-4-41.  
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Ogranicznik iskiernikowy łączący przewód N z przewodem PE nie jest narażony na przepływ prądu 
następczego. Jednocześnie zostaje wyeliminowane zagrożenie przypadkowego wyłączenia wyłącznika 
różnicowoprądowego powodowane krótkotrwałymi przepięciami. 

1089.  Na czym polega strefowa koncepcja ochrony przeciwprzepięciowej? 
Ogólna zasada strefowej koncepcji ochrony przeciwprzepięciowej w obiekcie budowlanym polega 

na tworzeniu wewnątrz obiektu stref, w których występuje określony stopień narażenia urządzeń na 
działanie: 

- napięć i prądów udarowych występujących w sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, 
- napięć i prądów udarowych występujących w systemach przesyłania sygnałów, 
- impulsowego pola elektromagnetycznego. 

Norma PN-EN 62305-1-2008 Ochrona odgromowa - Część 1: Wymagania ogólne - określa ogólne 
zasady tworzenia strefowej koncepcji ochrony przed przepięciami i jest optymalnym rozwiązaniem 
ochrony odgromowej obiektów budowlanych oraz systemów ograniczania przepięć w instalacjach 
niskonapięciowych w tych obiektach.  

Należy również uwzględnić zalecenia zawarte w normach ochrony odgromowej i przepięciowej 
oraz wymagania dotyczące odporności udarowej urządzeń. 

Podział obiektu na strefy ochronne i międzystrefowe rozmieszczenie ograniczników przepięć 
przedstawia rysunek 331. 

 
Rys. 331. Podział obiektu na strefy ochronne - rozmieszczenie ograniczników przepięć 

Oznaczenia: Z - złącze, 1 - rozdzielnica główna (tablica rozdzielcza), 2 - ochrona urządzeń. 

Urządzenia do ograniczania przepięć na granicy stref, według PN-EN 62305-4, oznacza się nume-
rami tych stref, np. SPD 0/1, SPD 1/2, SPD 2/3. 

Tworzenie stref ochronnych wymaga wprowadzenia dodatkowych ekranów oraz kolejnych stopni 
ograniczania przepięć i prądów udarowych. Wykorzystywane są do tego celu ekranujące właściwości: 

- żelbetowych ścian pomieszczeń wewnątrz obiektu, 
- litych ekranów pomieszczeń, 
- stalowych osłon i obudów samych urządzeń. 

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305-4, tworząc strefy wewnątrz obiektu budowlanego 
należy zwrócić szczególną uwagę na: 

- systemy układów urządzeń ograniczających przepięcia, 
- skuteczności ekranowania przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym naturalnych 

i sztucznych ekranów występujących w obiekcie. 
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1090.  Jak należy dobierać i instalować urządzenia ograniczające przepięcia, przeznaczone do pracy w 
wydzielonych strefach ochronnych w obiekcie budowlanym? 

W obiekcie budowlanym podzielonym na strefy, przy przejściu z jednej strefy do drugiej, następuje 
ograniczenie wartości szczytowych przepięć występujących w instalacjach niskonapięciowych oraz 
impulsów pola elektromagnetycznego do poziomów dopuszczalnych w danej strefie. 

Urządzenia ograniczające przepięcia SPD, przeznaczone do pracy w danej strefie, należy dobierać 
w taki sposób, aby ich odporność udarowa była większa w porównaniu z dopuszczalnymi wartościa-
mi szczytowymi udarów, jakie mogą wystąpić w rozważanym obszarze. 

W trójstopniowym systemie ograniczania przepięć w obiekcie budowlanym należy instalować 
ograniczniki przepięć: 

- typu 1 na granicy stref 0 i I, 
- typu 2 na granicach stref I i II, 
- typu 3 na granicy stref II i III. 

1091.  Na czym polega wyrównywanie potencjałów w obiekcie budowlanym? 
W przypadku bezpośredniego wyładowania piorunowego w zewnętrzną instalację odgromową 

obiektu budowlanego, prąd piorunowy powinien być bezpiecznie odprowadzany do systemu uzio-
mowego.  

Zastosowanie poprawnie zaprojektowanej i wykonanej instalacji zewnętrznej nie eliminuje jednak 
różnic potencjałów pomiędzy poszczególnymi instalacjami oraz przewodzącymi elementami we-
wnątrz obiektu. W typowych przypadkach prąd piorunowy rozpływający się w przewodach odpro-
wadzających może wywołać różnice potencjałów o znacznych wartościach. 

W obiekcie budowlanym, w którym brak jest systemu wyrównywania potencjałów lub został on wy-
konany w sposób nieprawidłowy, powstające różnice potencjałów mogą spowodować: 

- zagrożenie porażeniowe ludzi przebywających wewnątrz obiektu, 
- uszkodzenie instalacji elektrycznej oraz obwodów przesyłu sygnałów, 
- uszkodzenie urządzeń, 
- zagrożenie pożarowe. 
 

Ograniczenie występujących zagrożeń w wyniku wyładowań atmosferycznych, przepięć łączenio-
wych wewnętrznych i zewnętrznych, zapewnia poprawnie wykonane wyrównywanie potencjałów 
instalacji przewodzących wprowadzanych do obiektu budowlanego (Rys. 332). 

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305 w obiekcie budowlanym należy wyrównać potencja 
ły wszystkich przewodzących instalacji do niego wprowadzanych oraz instalacji ułożonych wewnątrz 
obiektu. Wyrównanie potencjałów należy wykonać przy pomocy niskoimpendancyjnych połączeń: 

- bezpośrednich - między przewodzącymi instalacjami i urządzeniami, na których nie występuje 
trwale potencjał elektryczny,  

- ochronnikowych - między urządzeniami uziemionymi a izolowanymi od ziemi oraz znajdujący-
mi się pod napięciem przewodami urządzeń elektrycznych. 

 
Przedstawione w normie PN-EN 62305-1 zalecenia dotyczą zarówno obiektów posiadających 

urządzenia piorunochronne, jak również obiektów niechronionych przed wyładowaniem pioruno-
wym. 

Zgodnie z tymi zaleceniami wyrównanie potencjałów instalacji przewodzących, linii przesyłu sy-
gnałów i elektroenergetycznych wprowadzonych do obiektu polega na (Rys. 332): 

a) bezpośrednim przyłączeniu do głównej szyny wyrównawczej wprowadzonych do obiektu 
wszelkich instalacji przewodzących, elementów urządzeń piorunochronnych, metalowych 
elementów konstrukcji obiektu, Itp. Optymalnym rozwiązaniem jest wprowadzanie wszelkich 
instalacji w jednym, wspólnym miejscu; 

b) bezpośrednim przyłączeniu do głównej szyny wyrównawczej: 
- metalowych rur instalacji wodnej, gazowej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, itp., 
- telekomunikacyjnych, pomocniczych i pomiarowych elektrod uziemiających, 
- ekranów lub przewodzących elementów konstrukcyjnych linii transmisji sygnałów, 
- przewodów PEN lub PE sieci elektroenergetycznej; 



512 
 

c) zainstalowaniu ograniczników przepięć w instalacjach wprowadzonych do obiektu i przyłą-
czeniu do głównej szyny wyrównawczej: 
- przewodów liniowych i przewodu neutralnego (jeśli taki występuje) instalacji elektrycznej, 
- przewodów przesyłu sygnałów. 
 

 
Rys. 332. Połączenie instalacji przewodzących z szyną wyrównywania potencjałów       

Jeżeli instalacje zewnętrzne są wprowadzone do obiektu w różnych miejscach, to w każdym z tych 
miejsc należy zainstalować szynę wyrównawczą. Do połączonych ze sobą szyn wyrównawczych, za 
pomocą wewnętrznego przewodu otokowego, przyłączyć przewodzące elementy konstrukcji żelbe-
towej i inne elementy ekranujące obiektu budowlanego. 

W przypadku wprowadzania zewnętrznych części przewodzących nad ziemią, szyny wyrównaw-
cze powinny być połączone z poziomym, wewnętrznym lub zewnętrznym przewodem otokowym, 
połączonym z przewodami odprowadzającymi urządzenia piorunochronnego oraz ze zbrojeniem, jeśli 
ono istnieje. 

Główna szyna wyrównawcza umieszczana jest najczęściej na poziomie ziemi możliwie najbliżej 
miejsca, w którym wchodzą instalacje przewodzące i połączona z uziomem budynku. np. uziomem 
fundamentowym. Do szyny należy również przyłączyć występujące w obiekcie części metalowe dźwi-
gów, przewody wentylacyjne itp. 

Połączenia ograniczników przepięć (SPD) z główną szyną wyrównawczą powinny być możliwie 
najkrótsze i o małej impedancji. 

Wstawki izolacyjne, które mogą występować w rurociągach gazowych lub wodnych należy, za zgo-
dą dostawców gazu i wody, mostkować za pomocą iskierników. 

Rurociągi paliwowe z ochroną katodową należy łączyć z szyną wyrównywania potencjałów przez 
iskiernik.  
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1092.  Na czym polega eksploatacja urządzeń do ograniczania przepięć w obiekcie budowlanym? 
Urządzenia do ograniczania przepięć w obiekcie budowlanym powinny być poddawane oględzi-

nom i przeglądom w terminach określonych w normach dotyczących ochrony odgromowej 
i przeciwprzepięciowej. 

W programach przeglądów i konserwacji urządzeń ograniczających przepięcia w obiekcie budow-
lanym należy zapewnić częstotliwość ich przeprowadzania oraz  

- oględziny, 
- przeprowadzenie właściwych prób, 
- sporządzenie dokumentacji z prób i pomiarów. 

Przeglądy eksploatacyjne urządzeń do ograniczania przepięć należy przeprowadzać w czasie kon-
troli stanu technicznego instalacji elektrycznej, a także w innych terminach wynikających z potrzeb 
określonych w instrukcjach eksploatacyjnych poszczególnych typów SPD. 

W czasie eksploatacji urządzeń do ograniczania przepięć w obiekcie budowlanym należy: 
1) sprawdzić potrzebę uzupełnienia systemu ograniczania przepięć w przypadku rozbudowy lub 

wprowadzenia zmian w obiekcie lub w instalacji elektrycznej; 
2) zapewnić, aby sprawdzania układów SPD dokonywane były przez specjalistę z dziedziny 

ochrony odgromowej; 
3) podczas oględzin i przeglądów sprawdzić, czy nie ma oznak wskazujących na uszkodzenie 

ograniczników lub zadziałanie zabezpieczeń przetężeniowych zainstalowanych w układzie 
SPD;  

4) badania specjalistyczne urządzeń do ograniczania przepięć mogą być przeprowadzone tylko 
przez odpowiednio przygotowane laboratoria - praktycznie nie istnieje możliwość ich wyko-
nania w czasie kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej i eksploatowanych układów 
SPD. Przeprowadzenie dokładnych badań właściwości urządzeń do ograniczania przepięć 
wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu; 

5) podczas badania stanu izolacji przewodów instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym, 
w której znajdują się warystorowe SPD typu 2, na czas badania stanu izolacji, należy je odłą-
czyć od instalacji elektrycznej lub, jeśli istnieje taka możliwość, należy na ten czas wyjąć 
wkładki z warystorami. 

Bieżąca kontrola pracy urządzeń iskiernikowych SPD typu 1 w sytuacji, jeżeli nie posiadają one 
wskaźników poprawnego działania, nie jest monitorowana w czasie eksploatacji i nie ma możliwości 
sprawdzenia ich właściwości. Można w ramach próby ocenić aktualny stan SPD typu 1 na podstawie 
pomiarów statycznego napięcia zapłonu iskierników lub rezystancji izolacji przy określonym napię-
ciu. 

1093.  Na czym polega wykonanie próby na drodze pomiarów urządzeń do ograniczania przepięć? 
Wykonanie próby na drodze pomiarów urządzeń do ograniczania przepięć polega na: 

1) doprowadzeniu do SPD typu 1 narastającego napięcia przemiennego lub stałego i określenie 
napięcia zapłonu iskierników, 

2) przed przystąpieniem do pomiaru rezystancji izolacji, należy uzyskać informacje o wymaga-
nym napięciu probierczym i wartości rezystancji izolacji, jaka wystąpi przy tym napięciu. Od-
czytu należy dokonać po 5 sekundach od chwili doprowadzenia do zacisków SPD napięcia 
o określonej wartości, np. 500 V. 

1094.  Jakie wskaźniki i dodatkowe styki powinny posiadać urządzenia do ograniczania przepięć  
typu 2 i 3? 

Urządzenia ograniczające przepięcia typu 2 powinny mieć zapewnioną możliwość samoczynnego 
odłączania SPD od instalacji elektrycznej w razie uszkodzenia wewnętrznego (warystora). Informację 
o uszkodzeniu SPD i jego „wyłączeniu” jest zmiana koloru w „okienku kontrolnym” w przypadku 
ograniczników instalowanych na szynie 35 mm.  

SPD typu 2 przeznaczone do montażu w gniazdach bezpiecznikowych posiadają dodatkowe styki, 
które wysuwają się przy ich uszkodzeniu. Urządzenie do ograniczania przepięć typu 2 może równie 
posiadać styk pomocniczy umożliwiający włączenie obwodu elektrycznego (np. głośnik, lampki) sy-
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gnalizujące uszkodzenie SPD. Posiadanie powyższych wskaźników uszkodzenia umożliwia uzyskanie 
informacji o stanie SPD w ramach prowadzonych oględzin.  

Dodatkowo użytkownik, poza kontrolą wskaźnika uszkodzenia, może sprawdzić: 
a) napięcie zadziałania warystora przy doprowadzeniu do niego narastającego napięcia stałego, 
b) poziom napięcia wywołujący w warystorze przepływ prądu o określonej wartości, wynoszącej 

najczęściej 1 mA. 
Urządzenia do ograniczania przepięć typu 3 powinny być wyposażone w akustyczne lub optyczne 

wskaźniki uszkodzenia, a w niektórych przypadkach styki pomocnicze wykorzystywane do zdalnej 
sygnalizacji uszkodzenia. Okresy pomiędzy poszczególnymi sprawdzaniami układów SPD są analo-
giczne jak w przypadku urządzenia piorunochronnego obiektu budowlanego. 

Przestrzeganie powyższych zasad powinno zapewnić pewną i niezawodną ochronę instalacji 
i urządzeń elektrycznych przed napięciami i prądami udarowymi, jakie mogą wystąpić w instalacji 
elektrycznej. 
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1 0   O R G A N I Z A C J A  B E Z P I E C Z N E J  P R A C Y  
1 0 . 1  O r g a n i z a c j a  b e z p i e c z n e j  p r a c y  

1095.  Kto ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy? 
Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 r. poz. 917) praco-

dawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych  
i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.  

W szczególności pracodawca jest obowiązany organizować pracę w sposób zapewniający bez-
pieczne i higieniczne warunki pracy. 

Praca przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych wymaga szczególnej uwagi i 
ostrożności oraz znajomości występujących zagrożeń. 

Bezpieczne wykonanie pracy zależy przede wszystkim od gruntownej znajomości budowy i zasad 
działania urządzeń elektroenergetycznych, wykonywania we właściwej kolejności czynności eksploa-
tacyjnych oraz ścisłego przestrzegania zasad organizacji pracy i wymagań ustalonych  
w obowiązujących przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem 
pracownika. 

W szczególności pracownik jest obowiązany:  
1) Znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z 

tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym;  
2) Wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych;  
3) Dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu 

pracy. 

1096.  Co należy uwzględnić przy projektowaniu, budowie i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elek-
trycznych? 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne [Dz.U.2012.1059] 
projektowanie, produkcja, import, budowa oraz eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci powinny za-
pewniać racjonalne i oszczędne zużycie paliw lub energii przy zachowaniu: 

1) niezawodności współdziałania z siecią; 
2) bezpieczeństwa obsługi i otoczenia po spełnieniu wymagań ochrony środowiska; 
3) zgodności z wymaganiami odrębnych przepisów i norm, w szczególności przepisów: prawa 

budowlanego, o ochronie przeciwporażeniowej i ochronie przeciwpożarowej, o dozorze tech-
nicznym i innych przepisów wynikających z technologii wytwarzania energii i rodzaju stoso-
wanego paliwa. (…) 

1097.  Jakie okresowe kontrolie stanu techniczego powinny być przeprowadzane w obiektach budowla-
nych? 

Zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U.94.89.414 z późn. zm.] obiekty budow-
lane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: 
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne 

i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, (…) 
2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przy dat-

ności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; 
kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w za-
kresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, opor-
ności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.(…) 
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1098.  Według jakich zasad należy prowadzić prace eksploatacyjne przy urządzeniach i instalacjach 
energetycznych?  

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, prace eksploatacyjne należy prowa-
dzić zgodnie z instrukcjami eksploatacji, zawierającymi w szczególności: 

1) charakterystykę urządzeń energetycznych; 
2) opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji i zabezpieczeń;  
3) zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami zgodnymi z obowiązującym nazewnic-

twem;  
4) opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urzą-

dzenia energetycznego w warunkach normalnej pracy tego urządzenia; 
5) zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia; 
6) wymagania w zakresie konserwacji, napraw, remontów urządzeń energetycznych oraz termi-

ny przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów; 
7) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych dla danej grupy 

urządzeń energetycznych, obiektów oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się 
eksploatacją danego urządzenia; 

8) identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego, związa-
nych z eksploatacją danego urządzenia energetycznego; 

9) organizację prac eksploatacyjnych; 
10 wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji, 

łączności oraz innych technicznych lub organizacyjnych środków ochrony stosowanych w celu 
ograniczenia ryzyka zawodowego, (…) 

1099.  Kto może organizować prace eksploatacyjne przy urządzeniach energetycznych? 
Prace eksploatacyjne przy urządzeniach energetycznych, w zakresie ich obsługi, konserwacji, 

remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym, może organizować „prowadzący eksploatację”, 
np. jednostka organizacyjna, osoba prawna lub osoba fizyczna, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku, w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploa-
tacją urządzeń, instalacji i sieci. [Dz.U.03.89.828]. Prowadzący eksploatację zapewnia bieżącą 
aktualizację instrukcji eksploatacyjnej.(…) 

1) Prowadzący eksploatację może upoważnić osobę lub osoby do wykonywania w jego imieniu 
określonych działań związanych z: 

a) wydawaniem poleceń na pracę, 
b) przygotowaniem stanowiska pracy, 
c) dopuszczeniem do prac, 
d) koordynacją prac; 

2) Prowadzący eksploatację prowadzi wykaz osób upoważnionych, o których mowa w ust. 1, za-
wierający w szczególności: 

a) imię i nazwisko osoby upoważnionej, 
b) zakres upoważnienia, 
c) określenie okresu, na jaki upoważnienie zostało udzielone.(…) 

1100.  Jak powinny być zabezpieczone i oznakowane urządzenia energetyczne stwarzające zagrożenie 
dla życia i zdrowia ludzkiego? 

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych: 

Urządzenia energetyczne stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego powinny być za-
bezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i odpowiednio oznakowane. 

Zabronione jest używanie urządzeń energetycznych bez przewidzianych dla nich urządzeń 
ochronnych w rozumieniu ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Obiekty z zainstalowanymi urządzeniami energetycznymi oraz urządzenia energetyczne powinny 
być oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację. 

http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-03-89-828
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      Prace eksploatacyjne wewnątrz urządzeń energetycznych należy wykonywać zgodnie z odpowied-
nimi wymaganiami dla prac w zbiornikach, kanałach, urządzeniach technicznych i innych niebez-
piecznych przestrzeniach zamkniętych, określonymi w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny 
pracy.(…) 

1101.  W jakich warunkach mogą być wykonywane prace eksploatacyjne przy urządzeniach elektroe-
nergetycznych, w zależności od zastosowanych metod i środków ochronnych? 

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r., prace eksploatacyjne przy 
urządzeniach elektroenergetycznych, w zależności od zastosowanych metod i środków ochronnych 
zapewniających bezpieczeństwo pracy, mogą być wykonywane: 

a) pod napięciem, 
b) w pobliżu napięcia (prace w pobliżu napięcia powinny być wykonywane przy użyciu środ-

ków ochronnych odpowiednich do występujących warunków pracy), 
c) przy wyłączonym napięciu (prace wykonywane przy całkowicie wyłączonym napięciu sta-

nowią najpewniejszą formę organizacji prac, zapewniającą osobom zajmujących się eksploa-
tacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych pełne bezpieczeństwo). (…) 

1102.  Jakie są wymagane minimalne odstępy w powietrzu od nieosłoniętych urządzeń i instalacji elek-
trycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem? 

Podczas przygotowywania miejsc pracy, a także przy wykonywaniu prac przy urządzeniach i 
instalacjach elektrycznych, należy przestrzegać określonych minimalnych odstępów w powietrzu od 
nieosłoniętych urządzeń i instalacji elektrycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem, wy-
znaczających zewnętrzne granice strefy prac (Tablica 46). 

Tablica 46. Minimalne odstępy w powietrzu od nieosłoniętych urządzeń i instalacji elektrycznych  
lub ich części znajdujących się pod napięciem 

Napięcie znamionowe urządze-
nia lub instalacji elektrycznej 

Minimalny odstęp w powietrzu wyznaczający zewnętrzną granicę strefy
prac pod napięciem prac w pobliżu napięcia 

KV mm mm 
≤1 bez dotyku 300 
3 60 1120 
6 90 1120 

10 120 1150 
15 160 1160 
20 220 1220 
30 320 1320 

110 1000 2000 
220 1600 3000 
400 2500 4000 

Wymienione w tablicy 46 wartości określające minimalne odstępy nie mają zastosowania do prac 
wykonywanych przy urządzeniach elektroenergetycznych zasilania sieci trakcyjnej i kolejowej sieci 
trakcyjnej, pracujących w systemie zasilania o napięciu 3 kV prądu stałego. 

Przy wykonywaniu prac przy urządzeniach elektroenergetycznych wymagających użycia sprzętu 
zmechanizowanego, prowadzący eksploatację powinien określić warunki prowadzenia tych prac, przy 
zachowaniu odpowiedniego poziomu ich bezpieczeństwa.  

Prace pod napięciem lub w pobliżu napięcia mogą być wykonywane po opracowaniu i udostępnie-
niu osobom skierowanym do tych prac instrukcji określających technologię, wymagane narzędzia 
oraz środki ochronne, które należy stosować podczas prowadzenia tych prac. 

1103.  Jakie prace zalicza się do prac eksploatacyjnych przy urządzeniach elektroenergetycznych stwarza-
jących możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego? 

Do prac eksploatacyjnych przy urządzeniach elektroenergetycznych stwarzających możliwość wy-
stąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego zalicza się prace.(…) 
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a) wykonywane w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdu-
jących się pod napięciem; (…) 

b) przy urządzeniach elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia, lecz uziemionych w taki 
sposób, że którekolwiek z uziemień nie jest widoczne z miejsca wykonywania pracy; (…) 

c) konserwacyjne, modernizacyjne lub remontowe przy kolejowej sieci trakcyjnej znajdującej się 
pod napięciem; 

d) przy wyłączonych spod napięcia lub znajdujących się w budowie elektroenergetycznych li-
niach napowietrznych, które krzyżują się w strefie ograniczonej uziemieniami ochronnymi 
z liniami znajdującymi się pod napięciem lub mogącymi znaleźć się pod napięciem, w tym 
przewodami trakcji elektrycznej; 

e) na skrzyżowaniach linii elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem lub mogących 
znaleźć się pod napięciem i przewodami trakcji elektrycznej; 

f) przy wyłączonym spod napięcia torze wielotorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej o 
napięciu 1 kV i powyżej, jeżeli którykolwiek z pozostałych torów linii pozostaje pod napię-
ciem.(…) 

1104.  Kto wydaje polecenie pisemne wykonania pracy i co powinno ono zawierać?  
Polecenie pisemne wykonywania pracy wydaje prowadzący eksploatację lub osoby przez niego 

upoważnione. 
Polecenie pisemne wykonania pracy powinno zawierać: 

a) numer polecenia; 
b) określenie osób odpowiedzialnych za organizację oraz wykonanie pracy; 
c) określenie zakresu prac do wykonania i strefy pracy; 
d) określenie warunków i środków ochronnych niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego 

przygotowania i wykonania poleconych prac; 
e) wyznaczenie terminu rozpoczęcia i zakończenia prac oraz przerw w ich wykonaniu. 

Prowadzący eksploatację może określić dodatkowy zakres informacji, które powinny zostać 
umieszczone w poleceniu pisemnym. 

Polecenie pisemne należy przechowywać przez okres nie krótszy niż 30 dni od daty zakończenia 
pracy. 

Sposób rejestrowania, wydawania, przekazywania, obiegu i przechowywania poleceń pisemnych 
ustala prowadzący eksploatację. 

1105.  Jakie prace eksploatacyjne należy wykonywać na podstawie polecenia pisemnego, a jakie - bez 
polecenia? 

      Prace eksploatacyjne stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub 
życia ludzkiego powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego, przez co najmniej dwie 
osoby w celu zapewnienia asekuracji. 

Szczegółowy wykaz prac eksploatacyjnych przy urządzeniach elektroenergetycznych stwarzają-
cych możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego powinien być 
ustalony i na bieżąco aktualizowany.   

Bez polecenia jest dozwolone: 
a) wykonywanie czynności związanych z ratowaniem zdrowia lub życia ludzkiego; 
b) zabezpieczanie urządzeń przed zniszczeniem; 
c) prowadzenie prac eksploatacyjnych określonych w instrukcjach eksploatacji przez osoby 

uprawnione i upoważnione. (…) 
 

1106.  Jakie czynności związane z przygotowaniem miejsca pracy należy wykonać przed przystąpieniem 
do wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych? 

Prace związane z przygotowaniem miejsca pracy należy prowadzić na wyłączonych spod napięcia 
urządzeniach i instalacjach elektrycznych w sposób uniemożliwiający ponowne pojawienie się napię-
cia.  

Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy wykonać następujące czynności związane z 
przygotowaniem miejsca pracy: 
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1) zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem napięcia, 
2) oznaczyć miejsce wyłączenia napięcia, 
3) sprawdzić brak napięcia na wyłączonych urządzeniach i instalacjach elektrycznych, 
4) uziemić wyłączone spod napięcia urządzenia i instalacje elektryczne, 
5) oznaczyć strefę pracy znakami lub tablicami bezpieczeństwa,  
6) wygrodzić i oznaczyć strefę wykonywania pracy znakami lub tablicami bezpieczeństwa. 

Uziemienie urządzeń i instalacji elektrycznych należy tak zlokalizować, aby praca wykonywana by-
ła w strefie ograniczonej uziemieniami, natomiast co najmniej jedno uziemienie powinno być widocz-
ne z miejsca wykonywania pracy. 

Jeżeli wymagane usytuowanie  uziemień nie jest możliwe , to należy zastosować inne środki tech-
niczne lub organizacyjne zapewniające bezpieczne prowadzenie prac. 

Urządzenia elektroenergetyczne lub ich części pozostające pod napięciem, znajdujące się w pobliżu 
miejsca pracy, należy wygrodzić oraz zaopatrzyć w tablice ostrzegawcze, przy zachowaniu odległości 
podanych w tablicy 46. 

Sprzęt służący do osłaniania części urządzeń pozostających pod napięciem powinien mieć wy-
trzymałość elektryczną i mechaniczną, odpowiadającą warunkom w miejscu jego użycia. 

Przegrody mechaniczne z materiałów izolacyjnych, służące do zakładania między styki otwartych 
odłączników w rozdzielniach wnętrzowych do 20 kV, powinny być zakładane za pomocą odpowied-
nich uchwytów na drążkach lub kleszczach izolacyjnych. W innych przypadkach urządzenie należy 
wyłączyć spod napięcia i uziemić na czas zakładania przegrody. 

1107.  Na czym polega właściwa organizacja prac eksploatacyjnych przy urządzeniach i instalacjach 
elektroenergetycznych na polecenie pisemne?  

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r, właściwa organiza-
cja prac eksploatacyjnych przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych na polecenie pi-
semne, uwzględniająca wymagania zawarte w instrukcjach eksploatacyjnych, polega w szczególności 
na: 

1) skoordynowaniu wykonania prac z ruchem urządzeń energetycznych, obejmującym 
w szczególności: 
- określenie zakresu oraz kolejności wykonywania czynności łączeniowych związanych 

z przygotowaniem i likwidacją strefy pracy, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo lub techno-
logia wykonywania prac, 

- wydanie zezwolenia na przygotowanie, przekazanie i likwidację strefy pracy, 
- ustalenie kolejności prowadzenia prac, przerwania, wznowienia lub zakończenia prac,  
- wydanie zezwolenia na uruchomienie urządzeń energetycznych, przy których była wyko-

nywana praca, jeżeli w związku z jej wykonywaniem były one wyłączone z ruchu; 
2) przygotowaniu i przekazaniu strefy pracy, obejmującym w szczególności: 

- uzyskanie zezwolenia na dokonanie czynności łączeniowych, 
- wyłączenie urządzeń z ruchu, jeżeli wymaga tego technologia lub bezpieczeństwo wykony-

wanych prac oraz ich zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem lub doprowa-
dzeniem czynników stwarzających zagrożenie,  

- zastosowanie wymaganych zabezpieczeń na wyłączonych urządzeniach oraz sprawdzenie, 
czy zostały usunięte czynniki stwarzające zagrożenie, takie jak: napięcie, ciśnienie, woda, 
gaz, temperatura, 

- oznaczenie strefy pracy znakami lub tablicami bezpieczeństwa,- poinformowanie kierują-
cego zespołem o zagrożeniach występujących w strefie pracy i w jej bezpośrednim sąsiedz-
twie, 

- dopuszczenie do pracy; 
3) rozpoczęciu i wykonaniu pracy, obejmującym w szczególności: 

- dobór osób do wykonania poleconej pracy, 
- sprawdzenie przez kierującego zespołem przygotowania strefy pracy i przejęcie jej, jeżeli 

została przygotowana właściwie, 
- zaznajomienie członków zespołu z występującymi zagrożeniami w strefie pracy i w jej bez-

pośrednim sąsiedztwie oraz z metodami bezpiecznego wykonywania pracy, 
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- egzekwowanie od członków zespołu stosowania właściwych środków ochrony indywidual-
nej, odzieży i obuwia roboczego oraz narzędzi i sprzętu, 

- zapewnienie wykonania pracy w sposób bezpieczny; 
4) zakończeniu pracy i likwidacji strefy pracy, obejmującym w szczególności: 

- sprawdzenie czy praca została zakończona, a sprzęt i narzędzia usunięte ze strefy pracy, 
- opuszczenie strefy pracy przez zespół, 
- usunięcie środków ochronnych użytych do przygotowania strefy pracy i jej zabezpieczenia 

lub używanych przy wykonywaniu pracy, 
- poinformowanie o zakończeniu pracy i gotowości urządzeń lub instalacji do ruchu; 

5) rejestrowaniu, w formie określonej przez prowadzącego eksploatacje, ustaleń, o których mo-
wa w pkt 1-4; 

6) ustaleniu zasad wyznaczania koordynatora w rozumieniu art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. - Kodeks pracy, określenie jego zakresu obowiązków i sposobu ich realizacji. (…) 

1108.  Co należy do obowiązków koordynatora? 
Do obowiązków koordynatora należy w szczególności: 

a) ustalenie harmonogramu prac uwzględniającego zadania wszystkich zespołów realizujących 
prace, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo lub technologia ich wykonywania; 

b) zapewnienie współpracy osób kierujących pracami zespołów i osób nadzorujących; 
c) ustalenie sposobu łączności i sposobu alarmowania w sytuacji zagrożenia lub awarii. (…) 

1109.  Co należy do obowiązków kierującego zespołem pracowników? 
W każdym zespole pracowników wyznacza się osobę kierującą zespołem, do którego obowiązków 

należy: 
a) W przypadku opuszczenia strefy pracy przez kierującego zespołem dalsze wykonywanie pracy 

musi zostać przerwane, a zespół wyprowadzony z tej strefy; 
b) Kierujący zespołem przed każdym wznowieniem pracy jest obowiązany dokonać dokładnego 

sprawdzenia zabezpieczenia strefy pracy; 
c) Jeżeli podczas sprawdzenia zostanie stwierdzone pogorszenie warunków bezpieczeństwa 

w strefie pracy, wznowienie pracy może nastąpić po doprowadzeniu warunków do wymaga-
nego poziomu bezpieczeństwa. (…) 

1110.  Co w szczególności zabronione jest podczas wykonywania pracy? 
Podczas wykonywania pracy zabronione jest w szczególności: 

a) rozszerzanie pracy poza zakres i strefę pracy określone w poleceniu; 
b) dokonywanie zmian w zastosowanych zabezpieczeniach, jeżeli miałoby to pogorszyć poziom 

bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac. (…) 

1111.  W jaki sprzęt ochronny powinny być wyposażone osoby zatrudnione przy urządzeniach elek-
trycznych oraz według jakich zasad powinien być użytkowany sprzęt ochronny w zakładzie pra-
cy? 

Osoby zatrudnione przy urządzeniach elektrycznych lub w pobliżu tych urządzeń powinny być 
wyposażone w odpowiedni sprzęt ochronny, zabezpieczający przed porażeniem prądem elektrycz-
nym, szkodliwym oddziaływaniem łuku elektrycznego oraz przed urazami mechanicznymi. 

Sprzęt ochronny w zakładzie pracy powinien być użytkowany według następujących zasad:  
1) Sprzęt ochronny użytkowany i zapasowy należy przechowywać w miejscach wyznaczonych,  
2) w warunkach zapewniających utrzymanie ich w pełnej sprawności; 
3) Pracodawca ustala sposób ewidencjonowania i kontroli sprzętu ochronnego; 
4) Bezpośrednio przed każdorazowym użyciem sprzętu należy sprawdzić jego stan techniczny 

oraz datę ważności badania. Zabronione jest używanie sprzętu niesprawnego bądź uszkodzo-
nego; 

5) Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzać stan techniczny, warunki przechowywania  
i stosowania sprzętu ochronnego i jego ewidencjonowania; 

6) Narzędzia pracy i sprzęt ochronny niesprawne lub takie, które utraciły ważność próby okre-
sowej, powinny być niezwłocznie wycofane z użycia; 
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7) Podczas posługiwania się sprzętem zasadniczym należy zwrócić uwagę na stosowanie go 
zgodnie z przeznaczeniem oraz do napięć nie wyższych niż wynika to z oznaczeń podanych na 
sprzęcie. 

Sprzęt ochronny użytkowany w zakładzie należy:  
a) Oznakować przez podanie numeru ewidencyjnego, daty następnej próby okresowej oraz cechy 

przeznaczenia. Na każdym rodzaju sprzętu ochronnego powinny być umieszczone: nazwa 
producenta, numer ewidencyjny - czytelny, umieszczony w widocznym miejscu, wysokość na-
pięcia, do jakiego dany sprzęt jest przystosowany, data następnej próby okresowej. 

b) Przechowywać w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniających utrzymanie ich  
w pełnej sprawności. Sprzęt ochronny gumowy powinien być przechowywany w temperatu-
rze nie wyższej niż 25°C, w stanie nienaprężonym, w miejscach nie narażonych na działanie 
promieni słonecznych. Sprzęt wykonany z materiałów higroskopijnych (np. z bakelitu lub 
drewna) należy przechowywać w suchych, zamkniętych pomieszczeniach lub w szczelnych fu-
terałach. 

c) Poddawać okresowym próbom w zakresie ustalonym w Polskich Normach (Tablica 61) lub  
w dokumentacji producenta.  

1112.  Co zalicza się do podstawowych wymagań dotyczących stosowania sprzętu ochronnego? 
Do podstawowych wymagań dotyczących stosowania sprzętu ochronnego zalicza się: 

1) Stan techniczny sprzętu należy sprawdzać bezpośrednio przed jego użyciem; 
2) Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzać stan techniczny, stosowanie, przechowywanie 

i ewidencjonowanie narzędzi pracy, sprzętu ochronnego oraz środków ochrony indywidual-
nej; 

3) Niesprawne narzędzia i sprzęt ochronny, które utraciły ważność próby okresowej powinny 
być niezwłocznie wycofane z użycia; 

4) Zabrania się używania uszkodzonych lub niesprawnych narzędzi pracy i sprzętu ochronnego; 
5) Zabronione jest używanie narzędzi i sprzętu, które nie są oznakowane. 

W zależności od rodzaju prac wykonywanych przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroe-
nergetycznych, np. wykonywanie czynności łączeniowych, takich jak: sprawdzanie braku napięcia, 
zakładanie i zdejmowanie uziemiaczy, wymiana wkładek bezpiecznikowych, uzgadnianie kolejności 
faz, pomiary wielkości elektrycznych oraz pracach konserwacyjne i naprawcze, wymaga się, w ramach 
organizacji pracy, zastosowania odpowiedniego sprzętu ochronnego, gwarantującego zatrudnionym 
pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 

Sprzęt ochronny należy każdorazowo przed użyciem obowiązkowo sprawdzić, w szczególności: 
1) dostosowanie napięcia znamionowego sprzętu do napięcia znamionowego urządzenia, 
2) aktualność badania okresowego, 
3) brak uszkodzeń mechanicznych. 

1113.  Jak dzieli się sprzęt ochronny w zależności od przeznaczenia? 
W zależności od przeznaczenia sprzęt ochronny dzieli się na: 

1) sprzęt izolujący, który stanowi ochronę przed przepływem przez ciało człowieka prą-
du elektrycznego. Do tej grupy sprzętu izolującego zalicza się: 
a) drążki izolacyjne (manipulacyjne, pomiarowe i do zakładania uziemiaczy przenośnych), 
b) kleszcze i uchwyty izolacyjne do bezpieczników, 
c) półbuty, kalosze i rękawice elektroizolacyjne, dywaniki i chodniki gumowe,  
d) narzędzia izolowane, 
e) pomosty izolacyjne; 

2) sprzęt służący do stwierdzania obecności napięcia: wskaźniki napięcia oraz uzgadniacze faz; 
3) sprzęt chroniący przed pojawieniem się napięcia: uziemiacze, przenośne i zarzutki;  
4) sprzęt zabezpieczający przed działaniem łuku elektrycznego, produktów spalania i przed za-

grożeniami mechanicznymi; 
5) sprzęt pomocniczy: przenośne ogrodzenia i płyty izolacyjne, barierki i linki, nakładki izolacyj-

ne, tablice ostrzegawcze i siatki ochronne. 
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1114.  Jak dzieli się sprzęt ochronny izolujący? 
Sprzęt ochronny izolujący dzieli się na: 

1) sprzęt zasadniczy za pośrednictwem, którego można bezpiecznie dotykać części znajdujących 
się pod napięciem, 

2) sprzęt dodatkowy, użyty łącznie ze sprzętem zasadniczym, zwiększa pewność bezpiecznego 
3) wykonania pracy (sam nie stanowi zabezpieczenia). 

Podział sprzętu izolującego na zasadniczy i dodatkowy przedstawia tablica 47. 
Tablica 47. Podział sprzętu izolującego 

Rodzaj sprzętu 
Sprzęt izolujący o napięciu: 

do 1 kV powyżej 1 kV 
Zasadniczy - drążki izolacyjne 

- wskaźniki napięcia 
- rękawice elektroizolacyjne 
- uchwyty izolacyjne 

- drążki izolacyjne 
- wskaźniki napięcia 
- kleszcze do bezpieczników 

Dodatkowy - kalosze elektroizolacyjne 
- dywaniki i chodniki gumowe 

- rękawice elektroizolacyjne 
- półbuty elektroizolacyjne 
- dywaniki i chodniki gumowe 
- pomosty izolacyjne 

1115.  Jakie funkcje mogą spełniać poszczególne rodzaje sprzętu ochronnego izolującego przy obsłudze 
urządzeń i instalacji elektroenergetycznych? 

Poszczególne rodzaje sprzętu ochronnego izolującego mogą spełniać przy obsłudze urządzeń 
i instalacji elektroenergetycznych następujące funkcje:  

1) Drążki izolacyjne - w zależności od przeznaczenia mogą być wyposażone w elementy robocze, 
czyli odpowiednie zaczepy manewrowe przystosowane do obsługi odłączników lub do zakła-
dania uziemiaczy przenośnych; 

2) Kleszcze izolacyjne - przeznaczone do zakładania i wyjmowania wkładek bezpiecznikowych, 
nakładania i zdejmowania osłon izolacyjnych, przegród izolacyjnych itp. w urządzeniach elek-
troenergetycznych o napięciu znamionowym do 30 kV; 

3) Pomosty izolacyjne - stosowane jako dodatkowy sprzęt ochronny przy obsłudze urządzeń 
elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV; 

4) Rękawice elektroizolacyjne - stanowią zasadniczy sprzęt izolacyjny przy urządzeniach o na-
pięciu do 1 kV oraz sprzęt dodatkowy przy urządzeniach o napięciu powyżej 1 kV; 

5) Kalosze elektroizolacyjne - używane jako dodatkowy sprzęt ochronny izolujący od ziemi przy 
urządzeniach o napięciu nie przekraczającym 1 kV; 

6) Półbuty elektroizolacyjne - używane jako dodatkowy sprzęt ochronny izolujący od ziemi, przy 
urządzeniach o napięciu powyżej 1 kV; 

7) Dywaniki i chodniki gumowe - służą jako dodatkowy sprzęt ochronny, izolujący od ziemi 
przy urządzeniach elektroenergetycznych o dowolnym napięciu. 

1116.  Jakie wyróżnia się wskaźniki napięcia? 
Wyróżnia się następujące wskaźniki napięcia przeznaczone do sprawdzania obecności (lub 

braku) napięcia w instalacjach, urządzeniach i sieciach elektroenergetycznych: 
1) Neonowe wskaźniki napięcia - do 750 V; 
2) Akustyczne wskaźniki napięcia - do 400 V; 
3) Akustyczno-optyczne wskaźniki napięcia - do 750 V; 
4) Jednobiegunowe wskaźniki napięcia - do 250 V; 
5) Dwubiegunowe wskaźniki na napięcia – do 250, 380, 500 i 700 V. 

1117. Do czego służą uziemiacze przenośne? 
Uziemiacze przenośne służą do ochrony przed pojawieniem się napięcia miejsca pracy na wyłą-

czonych spod napięcia elektroenergetycznych urządzeniach liniowych i stacyjnych, wyposażonych w 
przewody okrągłe lub szyny płaskie, przez połączenie ich z uziemieniem.  



523 
 

      Przy nakładaniu uziemiacza przenośnego w pierwszej kolejności przyłącza się końcówkę przewo-
du uziemiacza przenośnego do uziemienia, a następnie, za pomocą drążka izolacyjnego, zakłada się 
zaciski na przewody lub szyny urządzenia uziemianego.  

1118.  Jakie wyróżnia się rodzaje uziemiaczy przenośnych i liniowych? 
Wyróżnia się następujące uziemiacze przenośne do urządzeń stacyjnych i liniowych: 

1) Uziemiacz jednofazowy z zaciskami dla linii napowietrznych 110, 220 i 400kV z przewodami 
od 240 mm2 do 525 mm2, zakładane drążkami izolacyjnymi; 

2) Uziemiacz trójfazowy lekki z zaciskami dla stacji transformatorowych i rozdzielni SN do 30kV; 
zakładany drążkiem izolacyjnym; 

3) Uziemiacz trójfazowy lekki z zaciskami zatrzaskowymi na uchwytach izolacyjnych dla linii na-
powietrznych i stacji słupowych do 30kV; z przewodami do 120mm2, zakładany drążkiem Izo-
lacyjnym; 

4) Uziemiacz lub zwieracz z pięcioma lub sześcioma zaciskami zatrzaskowymi na uchwytach izo-
lacyjnych, dla linii napowietrznych do 1kV; 

5) Uziemiacz lub zwieracz zatrzaskowy z uchwytem izolacyjnym na napięcie od 1 do 30 kV; 
6) Uziemiacz trójfazowy z zaciskami do podstaw bezpiecznikowych i do rozłączników bezpiecz-

nikowych do 1kV; 
7) Uziemiacz trójfazowy do gniazd bezpiecznikowych 25 A i 63A; 
8) Uziemiacz jednofazowy do gniazd bezpiecznikowych - 25A i 63A; 
9) Zwieracz uniwersalny z zaciskami kleszczowymi do 50 mm; zakładany w rękawicach elektroi-

zolacyjnych 
10) Przedłużacz uziemiacza - łącznik zacisku uziemiającego z systemem uziemiającym; przy uzie-

mianiu linii napowietrznych SN i nn na słupach drewnianych. 

1119.  W jaki sprzęt zabezpieczający i pomocniczy należy wyposażyć stanowiska pracy na wysokości? 
Stanowiska pracy na wysokości należy wyposażyć w następujący sprzęt zabezpieczający i pomoc-

niczy: 
1) szelki bezpieczeństwa chroniące przed upadkiem z wysokości, 
2) urządzenia samozaciskowe przesuwne, 
3) amortyzatory bezpieczeństwa, 
4) urządzenia samohamowne,  
5) linki bezpieczeństwa (asekuracyjne), 
6) zatrzaśniki rozłączalne i nierozłączalne, 
7) urządzenia kotwiące (zaczepowe), 
8) szyny asekuracyjne i szynodrabiny,  
9) urządzenia do ewakuacji z wysokości, 

10) pasy bezpieczeństwa służące do wykonywania pracy, 
11) słupołazy, 
12) okulary ochronne, 
13) maski przeciwgazowe, 
14) hełmy ochronne. 

1120.  Co zalicza się do sprzętu pomocniczego? 
Do sprzętu pomocniczego zalicza się:  

1) przegrody i przeszkody, 
2) przenośne ogrodzenia, 
3) barierki i liny, 
4) płyty izolacyjne,  
5) siatki ochronne, 
6) tablice ostrzegawcze i informacyjne. 

1121.  W jakich terminach należy sprzęt ochronny poddawać badaniom okresowym? 
Niezależnie od obowiązku sprawdzania sprzętu ochronnego przed każdorazowym użyciem, po-

szczególne rodzaje sprzętu ochronnego należy poddawać badaniom okresowym - w zakresie  
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i w terminach ustalonym w przedmiotowych normach lub w dokumentacji fabrycznej - przez upo-
ważnione laboratoria. 
      W przypadku braku wymagań odnośnie badań okresowych, badania takie powinny być wykony-
wane w zakresie i terminach określonych w instrukcjach eksploatacji.  

W zakresie badań okresowych sprzętu podstawowe znaczenie odgrywa próba napięciowa. Zasady 
i warunki przeprowadzania takiej próby określają normy przedmiotowe. Badaniom tym podlega za-
równo sprzęt użytkowany, jak i sprzęt zapasowy. Proponowane terminy badań sprzętu ochronnego 
określone są w tablicy 48. 

                        Tablica 48. Proponowane terminy badań sprzętu ochronnego 
 

Nazwa sprzętu     Terminy badań okresowych 
 

 Rękawice elektroizolacyjne 
Obuwie elektroizolacyjne 
Wskaźniki napięcia od 1do110 kV 
Drążki izolacyjne pomiarowe 

co 6 miesięcy  

 Wskaźniki napięcia od 220 do 750 kV 
Drążki manipulacyjne 
Drążki do zakładania uziemień 
Kleszcze do bezpieczników 
Dywaniki i chodniki gumowe 

co 2 lata  

 Pomosty izolacyjne co 3 lata  

1122.  Jaki sprzęt ochronny i pomocniczy należy stosować przy wykonywaniu czynności łączeniowych? 
Przy wykonywanych czynnościach łączeniowych, zależnie od potrzeb, należy stosować odpowiedni 

sprzęt ochronny i pomocniczy, np.: 
1) przy odłącznikach słupowych - półbuty elektroizolacyjne,  
2) przy nieizolowanych dźwigniach napędów łączników - rękawice elektroizolacyjne, 
3) przy zagrożeniach mechanicznych - hełmy ochronne oraz 
4) okulary ochronne, szelki bezpieczeństwa, pasy bezpieczeństwa, słupołazy, itp. 

 Przy wykonywaniu czynności łączeniowych przy użyciu drążków izolujących niedopuszczalne jest 
trzymanie drążka poza ogranicznikiem uchwytu. 

1123.  Jaki sprzęt ochronny zasadniczy i dodatkowy należy stosować przy sprawdzaniu braku napięcia? 
Przy sprawdzaniu braku napięcia na urządzeniach elektroenergetycznych należy posługiwać się, w 

zależności od wysokości napięcia, odpowiednimi wskaźnikami izolującymi niskiego napięcia, wskaź-
nikami drążkowymi niskiego i wysokiego napięcia, wskaźnikami wysokiego napięcia z drążkiem izo-
lacyjnym oraz przy użyciu niezbędnego sprzętu dodatkowego jak: rękawice elektroizolacyjne, półbuty 
elektroizolacyjne, pomosty izolacyjne. 

Wymaga się, aby przy urządzeniach wysokiego napięcia stosowane były akustyczne lub akustycz-
no-optyczne wskaźniki napięcia z samokontrolą działania. 

Wskaźniki bez samokontroli mogą być stosowane tylko, gdy istnieje możliwość kontroli ich działa-
nia bezpośrednio przed i po użyciu na urządzeniach pod napięciem. 

Wskaźniki wysokiego napięcia powinny być mocowane na drążkach izolacyjnych o odpowiednim 
napięciu znamionowym. 

Wskaźników napięcia drążkowych oraz wskaźników napięcia umocowanych na drążkach nie nale-
ży trzymać poza ogranicznikiem uchwytu. 

Sprawdzenie braku napięcia nie może być oparte tylko na podstawie działania wskaźników stałych 
(np. wskaźników szynowych) lub odczytu przyrządów pomiarowych). Brak napięcia należy spraw-
dzać we wszystkich fazach, a w liniach do 1 kV również w przewodzie oświetlenia ulicznego. 

1124.  Według jakich zasad należy zakładać i zdejmować uziemiacze przenośne i zwieracze? 
      Zakładanie i zdejmowanie uziemiaczy przenośnych i zwieraczy należy wykonywać według nastę-
pujących zasad: 
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1) Czynności związane z uziemianiem i zwieraniem należy dokonywać bezpośrednio po spraw-
dzeniu braku napięcia; 

2) Przy zakładaniu uziemiacza przenośnego należy w pierwszej kolejności założyć i dokręcić za-
cisk uziemiający uziemiacza do uziomu (zbrojenia słupa, sondy lub taśmy uziemiającej),  
a następnie za pomocą drążka izolacyjnego założyć zaciski fazowe na szyny lub przewody. 
Przy zdejmowaniu uziemiacza przenośnego należy zachować kolejność odwrotną; 

3) Przy posługiwaniu się zwieraczem pierwszy zacisk zakładany jest na przewód neutralny.  
W każdym przypadku należy zwierać wszystkie fazy urządzenia wraz z przewodem uziemia-
jącym, neutralnym lub oświetlenia ulicznego. Na przyłączach oraz w instalacjach odbiorczych 
dopuszcza się stosowanie zwieraczy lekkich; 

4) Przy zakładaniu uziemiaczy w urządzeniach powyżej 1 kV powinno się stosować okulary 
i hełmy ochronne; 

5) Dopuszcza się zakładanie zacisków fazowych na przewody w inny sposób niż za pomocą 
drążków izolacyjnych, jeśli zastosowana technologia zapewnia bezpieczeństwo pracy; 

6) Zaciski uziemiaczy i zwieraczy powinny być dostosowane do kształtu i przekroju uziemianych 
lub zwieranych przewodów; 

7) Należy uziemiać wszystkie fazy urządzenia, nawet gdy praca ma być wykonywana tylko na 
jednym przewodzie; 

8) Przy uziemianiu i zwieraniu należy wykorzystywać istniejące naturalne uziemienia, 
np. zbrojenia lub konstrukcji słupów; 

9) W razie konieczności stosować sondy uziemiające. Sondę należy wbijać na głębokość 1 m 
w odległości większej niż 2 m od miejsca pracy; 

10) Przed każdorazowym użyciem uziemiaczy, przedłużaczy lub zwieraczy należy dokonać ich 
oględzin. 

Przy nakładaniu uziemiaczy przenośnych zabrania się: 
a) uziemiać miejsca pracy poprzez odłączniki i bezpieczniki,  
b) zakładać i przykręcać zacisków fazowych bez użycia rękawic elektroizolacyjnych. 

1125.  Kiedy uziemiacz przenośny musi być wycofany z eksploatacji? 
Uziemiacz przenośny musi być wycofany z eksploatacji w przypadku, jeżeli jest uszkodzony lub 

niesprawny oraz w szczególności, gdy:  
1) stwierdzi się uszkodzenie 10% drutów przewodów uziemiacza, zwieracza lub przedłużacza, 
2) powierzchnia styku zacisku uziemiacza lub zwieracza, płytki złączowej lub zacisku uziomo-

wego przedłużacza jest uszkodzona, 
3) przez uziemiacz, zwieracz lub przedłużacz płynął prąd zwarciowy zbliżony do znamionowej 

wytrzymałości termicznej. 

1126.  Jakie są zasady zakładania uziemiaczy przenośnych w sieciach i instalacjach do 1 kV oraz w urzą-
dzeniach stacyjnych? 

W sieciach i instalacjach do 1 kV dopuszcza się stosowanie uziemiaczy przenośnych lekkich, jeżeli 
w miejscu wyłączenia zastosowano uziemiacz przenośny lub zdemontowano przęsło linii od strony 
zasilania. 
     Dopuszcza się stosowanie zwieraczy zamiast uziemiaczy pod warunkiem, że przewód neutralny 
jest trwale uziemiony. 

Przy posługiwaniu się zwieraczem pierwszy zacisk zakładany jest na przewód neutralny.      W 
każdym przypadku należy zwierać wszystkie fazy urządzenia wraz z przewodem uziemiającym, neu-
tralnym lub oświetlenia ulicznego. Na przyłączach oraz w instalacjach odbiorczych dopuszcza się sto-
sowanie zwieraczy lekkich. 

W urządzeniach stacyjnych uziemiacze przenośne należy zakładać tylko w miejscach do tego wy-
znaczonych. W przypadku braku takich miejsc uziemiacze przenośne należy zakładać na gołe, nieizo-
lowane i niemalowane części urządzeń, zapewniając pewny styk.  

W rozdzielniach wyposażonych w uziemniki stałe, jeżeli miejsce pracy po zamknięciu uziemników 
jest dwustronnie uziemione, w miejscu pracy dopuszcza się zastosowanie uziemiacza przenośnego 
lekkiego.  
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1127.  Jakie są zasady stosowania uziemiaczy przenośnych i uziemników w liniach napowietrznych? 
W liniach napowietrznych promieniowych dopuszcza się zabezpieczenie miejsca pracy przez za-

stosowanie uziemiaczy przenośnych lekkich, jeżeli w miejscu wyłączenia uziemiono linie uziemni-
kiem lub zastosowano uziemiacz przenośny. 

W liniach napowietrznych, w których istnieją możliwości podania napięcia z dwóch lub więcej źró-
deł, poprzez zamkniecie łączników, dopuszcza się zabezpieczenie miejsca pracy przez zastosowanie 
uziemiaczy przenośnych lekkich, jeżeli w miejscach łączeń uziemiono linie uziemnikami lub zastoso-
wano uziemiacze przenośne. 

Zaleca się, aby linie napowietrzne 110, 220, 400 kV były uziemiane w miejscach ich wyłączenia 
uziemnikami stałymi lub uziemiaczami przenośnymi. Miejsce pracy na linii należy uziemić za pomocą 
uziemiaczy przenośnych lekkich, zakładanych na najbliższych słupach. 

Przy pracach wykonywanych tylko na jednym słupie wsporczym dopuszcza się uziemienie miej-
sca pracy uziemiaczami przenośnymi lekkimi, zakładanymi na słupie, na którym odbywa się praca. 

1128.  Według jakich zasad należy w sposób bezpieczny wymieniać wkładki bezpiecznikowe w stacjach 
wnętrzowych?  

W stacjach wnętrzowych o napięciu powyżej 1 kV do wymiany wkładek bezpiecznikowych należy 
stosować kleszcze izolacyjne lub chwytak manewrowy. W takich przypadkach zaleca się użycie okula-
rów ochronnych. 

W sytuacjach, gdy użycie kleszczy izolacyjnych jest utrudnione lub niemożliwe, np. w stacjach słu-
powych, przed wymianą wkładek bezpiecznikowych należy wyłączyć napięcie i obustronnie uziemić 
miejsce pracy. 

Wymiany wkładek bezpiecznikowych dużej mocy należy dokonywać za pomocą specjalnego uchwytu 
przeznaczonego do wymiany bezpieczników mocy. W razie potrzeby zaleca się dodatkowo użycie okula-
rów ochronnych i rękawic elektroizolacyjnych. 

Wymiana wkładek bezpiecznikowych powinna być wykonywana po wyłączeniu napięcia  
w obwodzie, względnie po sprawdzeniu braku obciążenia obwodu. 

Wymiany bezpieczników w urządzeniach o napięciu do 1 kV można dokonać bez użycia sprzętu 
ochronnego pod warunkiem, że ich obudowy zewnętrzne są nieuszkodzone. 

1129.  Jak należy postępować przy uzgadnianiu kolejności faz? 
Przy uzgadniania kolejności faz przy użyciu uzgadniacza faz należy postępować w sposób następu-

jący: 
1) Każdy uzgadniacz faz może być użyty wyłącznie przy napięciu równym napięciu znamiono-

wemu uzgadniacza; 
2) Podczas uzgadniania faz należy zachować minimalną odległość linki łączącej od części znajdu-

jących się pod napięciem oraz od ciała człowieka. Odległość ta powinna wynosić co najmniej 
0,5 m; 

3) Uzgadnianie faz przy urządzeniach powyżej 1 kV należy wykonywać w rękawicach elektroi-
zolacyjnych; 

4) Przed uzgadnianiem faz należy sprawdzić działanie uzgadniacza przez dotkniecie końcówką 
członu wskaźnikowego do części będącej pod napięciem - wskaźnik powinien sygnalizować 
obecność napięcia; 

5) Przy uzgadnianiu fazy należy w pierwszej kolejności dotknąć drążkiem oporowym jedną 
z szyn (lub cześć urządzenia), a następnie dotknąć innej szyny (lub innej części urządzenia): 

a) sygnalizacja obecności napięcia oznacza istnienie różnicy potencjałów,  
b) sygnalizacja braku napięcia oznacza, że potencjały badanych faz są równe.. 
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9.2. Kwalifikacje pracowników 

1130.  Kto może zajmować się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych? 
Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych mogą zajmować się osoby posiada-

jące kwalifikacje potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym wydanym przez komisje kwalifikacyj-
ne powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

Rodzaj i zakres wymaganych kwalifikacji osób zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń, instalacji 
i sieci elektroenergetycznych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez 
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci [Dz.U.2003 r., Nr 89, poz. 129, z późn. zm.].  

Zgodnie z tym rozporządzeniem eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, 
które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy: 

1) eksploatacji - do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, 
konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym;  

2) dozoru - do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących 
prace w zakresie określonym w pkt 1. oraz stanowiska pracowników technicznych sprawują-
cych nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. 

1131.  Jakie prace mogą być wykonywane na stanowiskach eksploatacji?  
Na stanowiskach eksploatacji mogą być wykonywane prace dotyczące czynności: 

1) mających wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci 
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska - w zakresie obsługi;  

2) związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, insta-
lacji i sieci - w zakresie konserwacji;  

3) związanych z usuwaniem usterek, uszkodzeń oraz remontami urządzeń, instalacji i sieci w celu 
doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego - w zakresie remontów; 

4) niezbędnych do instalowania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci - w zakresie montażu; 
5) niezbędnych do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości 

regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci - w zakresie kontrolno-
pomiarowym. 

1132.  Przy jakich pracach nie wymaga się potwierdzania posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi 
urządzeń i instalacji? 

Nie wymaga się potwierdzenia posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji 
u użytkowników eksploatujących urządzenia elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV i mocy 
znamionowej nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji urządzenia określono zasady jego obsługi, 
przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności. 

1133.  Jakie rodzaje urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych określa Załącznik nr 1. do Rozpo-
rządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003, przy których 
eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji? 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. 
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eks-
ploatacją urządzeń, instalacji i sieci [Dz.U. 03.89.828], określa w załączniku nr 1 następujące rodzaje 
urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie 
kwalifikacji.  

Załącznik nr 1: 
Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesy-
łające i zużywające energię elektryczną: 

1) urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu 
na wysokość napięcia znamionowego; 

2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV; 
3) urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV; 
4) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW; 
5) urządzenie elektrotermiczne; 
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6) urządzenia do elektrolizy; 
7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego; 
8) elektryczna sieć trakcyjna; 
9) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym; 
10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; ste-

rowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;  
11) urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia; 
12) urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic  
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1 1 .  B I B L I O G R A F I A  
1. System elektroenergetyczny 

1.1. System elektroenergetyczny 
1) Bernas S.: Systemy elektroenergetyczne, WNT, Warszawa 1986.  
2) Gładyś H., Matla R.: Praca elektrowni w systemie elektroenergetycznym, WNT, Wrocław – War-

szawa1999. 
3) Janiczek R.: Eksploatacja elektrowni parowych, Wyd. 2, WNT, Warszawa 1992. Kacejko P.: Gene-

racja rozproszona w systemie elektroenergetycznym, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lu-
blin 2004. 

4) Kujszczyk i inni: Elektroenergetyczne układy przesyłowe, WNT, Warszawa 1997. 
5) Laudyn D., Pawlik M., Strzelczyk F.: Elektrownie, Wyd. 3, WNT Warszawa1997. 
6) Machowski j.: Regulacja I stabilność system elektroenergetycznego, OWPW, Warszawa 2007. 
7) Machowski J., Bernas S.: Stany nieustalone i stabilność systemu elektroenergetycznego, WNT, 

Warszawa 1989. 
8) Obaleński W., Wrona J.: Regulacja wtórnej mocy i częstotliwości w nowych warunkach pracy KSE, 

„Energetyka”, nr 6, 1996. 
9) Pawlik M., Skierski J.: Układy i urządzenia potrzeb własnych elektrowni, WNT, Warszawa 1986. 
10) Paska J.: Niezawodność systemów elektroenergetycznych, OWPW, Warszawa 2005. 
11) Popczyk J.: Elektroenergetyczne układy przesyłowe, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gli-

wice 1984. 
12) Wiatr J., Orzechowski M.: Poradnik Projektanta Elektryka. Wydanie IV, Dom Wydawniczy ME-

DIUM, Warszawa 2010. 
13) Zydanowicz J.: Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, WNT, Warszawa 1987. 

 
1.2. Kompensacja mocy biernej 

1) Kremens Z., Sobierajski M.: Analiza systemów elektroenergetycznych, WNT,Warszawa 1996.  
2) Matyjasek K.: Najnowocześniejsze rozwiązania techniczne układów kompensacji mocy biernej, 

Wiadomości Elektrotechniczne nr 3, 1999. 
3) Szostek T., Kurpanik B.: „Wytyczne projektowania optymalnej kompensacji mocy biernejw syste-

mie elektroenergetycznym”, ZPBE Energopomiar. Nr ewid. 1536, Gliwice 1983. 
4) Strojny J.: Kondensatory w sieci zakładu przemysłowego, WNT, Warszawa 1976. 
5) Strzelecki R., Supronowicz H.: „Współczynnik mocy w systemach zasilania prądu przemiennego i 

metody jego poprawy”, OWPW, Warszawa 2000. 

1.3. Sieci elektroenergetyczne 
1) Bełdowski T., Markiewicz H.: Stacje i urządzenia elektroenergetyczne, Wyd. 3, WNT, Warszawa 

1995. 
2) Kacejko P., Machowski J.: Zwarcia w systemach elektroenergetycznych, WNT, Warszawa2003. 
3) Kinsner K.: Napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne, WNT, Warszawa 1984. 
4) Kinsner K., Serwin A., Sobierajski M., Wilczyński A.: Sieci elektroenergetyczne, Wydawnictwo Poli-

techniki Wrocławskiej, Wrocław 1993. 
5) Kochel M., Niestępski S.: Sieci i urządzenia przemysłowe. OWPW, Warszawa 1995. 
6) Kujszczyk S.: Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, PWN, Warszawa 2004. 
7). Markiewicz H.: Urządzenia elektroenergetyczne, WNT, Warszawa 2001. 
8) Marzecki J.: Miejskie sieci elektroenergetyczne. OWPW, Warszawa 1996. 
9) Wasiluk W., Sutkowski T.: Urządzenia i sieci elektroenergetyczne w zakładach przemysłowych, 

Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1989. 
10) Wiatr J., Lenartowicz R., Orzechowski M.: Podstawy projektowania i budowy elektroenergetycz-

nych linii kablowych SN, Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2009. 
11) Wiatr J., Orzechowski M.: Dobór przewodów i kabli elektrycznych niskiego napięcia. Wydanie II, 

Dom Wydawniczy Medium, 2011. 
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1.4. Transformatory 
1) Goźlińska E.: Maszyny elektryczne, WSiP S.A., Warszawa 2007. 
2) Jezierski E.: Transformatory, WNT, Warszawa 1983. 
3) Kuśmierek Z.: Współczynnik obciążenia transformatora zasilającego odbiorniki nieliniowe i jego 

pomiar. „Przegląd Elektrotechniczny”, nr 6, 2004. 
4) Manitius Z.: Maszyny elektryczne. Cz. I. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1982. 
5) Matulewicz W.: Maszyny elektryczne. Podstawy, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 

2003.  
6) PN-E-81003:1996 Transformatory. Oznaczenia zacisków i zaczepów uzwojeń, rozmieszczenie za-

cisków. 

1.5. Sieci oświetleniowe 
1) Gabryjelski Z., Kowalski Z.: Sieci i urządzenia oświetleniowe, Politechnika Łódzka, Łódź 1997. 
2) Herlender K., Cadler E.: Wpływ sposobu zasilania nowoczesnych układów oświetleniowych na ja-

kość energii elektrycznej, „Wiadomości Elektrotechniczne”, nr 3, 2006. 
3) Markiewicz H.: Instalacje elektryczne, WNT, Warszawa 2012.  
4) Musiał E.: Przegląd elektrycznych źródeł światła. Główne właściwości i tendencje rozwojowe, biu-

letyn INPE „Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych”, nr 79, 2006. 
5) Niestępski S.: Instalacje elektryczne – budowa, projektowanie i eksploatacje, OWPW,Warszawa 

2011. 
6) Różowicz A.: Skuteczność świetlna lamp fluorescencyjnych zasilanych prądem o różnej częstotli-

wości, „Wiadomości Elektrotechniczne”, nr11, 2004. 
7) Różowicz A.: Systemy świetlne jako źródło zakłóceń, „Przegląd Elektrotechniczny”, nr 4,2003. 

1.6. Urządzenia zasilania dodatkowego 
1) Strzeżysz Z., Wiatr J.: Ochrona przeciwporażeniowa w obiektach budowlanych zasilanych z agre-

gatów prądotwórczych – cz. 1, „elektro.info”, nr 4, 2004. 
2) Sutkowski T.: Rezerwowe i bezprzerwowe zasilanie w energię elektryczną. Urządzenia i układy, 

Wydawnictwo COSIW SEP, Warszawa 2007. 
3) Twarowski J.: Układy zasilania rezerwowego, „elektro.info”, nr 6, 2004. 
4) Wiatr J.: Instrukcja współpracy zespołu spalinowo-elektrycznego z siecią elektroenergetyki za-

wodowej, „elektro.info”, nr 1, 2004. 
5) Wiatr J., Miegoń M.: Zasilacze UPS oraz baterie akumulatorów w układach zasilania gwarantowa-

nego, Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2008. 
6) Wiatr J., Orzechowski M.: Poradnik Projektanta Elektryka, Podstawy zasilania budynków miesz-

kalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną, 
Wydanie IV, Dom Wydawniczy Medium, Warszawa, 2010. 

7) Wiatr J.: Wymagania dotyczące instalowania agregatów prądotwórczych do rezerwowego zasila-
nia obiektów budowlanych, „elektro.info”, nr 6, 2004. 

8)  Wiatr  J.: Zespoły prądotwórcze w układach awaryjnego zasilania obiektów budowlanych, Dom 
Wydawniczy Medium, Warszawa 2007. 

9) Wojda T.: Technologie UPS – uporządkowana kwalifikacja, „elektro.info”, nr 6, 2004. 

2. Instalacje elektryczne 
1) Boczkowski A.: Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budyn-

kach. Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2008. 
2) Lenartowicz R.: Instalacje elektryczne na terenie budowy, ITB, Warszawa 2010. 
3) Markiewicz H.: Instalacje elektryczne, Wydanie VIII, WNT, Warszawa 2008. 
4) Markiewicz H.: Urządzenia elektroenergetyczne, WNT, Warszawa 2008. 
5) Musiał E.: Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne, Wydanie VI, WSZiP, Warszawa 2008. 
6) Musiał E.: Prądy zwarciowe w niskonapięciowych instalacjach i urządzeniach prądu przemienne-

go, biuletyn SEP INPE „Informacje o normach i przepisach elektrycznych”, nr 40, 2001. 
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7) Musiał E.: Uziomy fundamentowe i parafundamentowe, biuletyn SEP INPE "Informacje o normach 
i przepisach elektrycznych", nr 143, 2011. 

8) Niestępski S., Parol M., Pasternakiewicz J., Wiśniewski T.: Instalacje elektryczne. Budowa, projek-
towanie i eksploatacja, OWPW, Warszawa 2005. 

9) Sałasiński K.: Instalacje elektryczne w zakładach opieki zdrowotnej, Verlag Dashofer 2006. 
10) Siemek S.: Instalacje elektryczne do zasilania urządzeń elektronicznych, Wydanie II, COSIWSEP, 

Warszawa 2006. 
11) Skiepko E.: Instalacje przeciwpożarowe, Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2009. 
12) Strzyżewski J.: Bezpieczny dom rodzinny. Instalacje elektryczne. Tom I  i II, Polcen, Warszawa 

2011. 
13) Wiatr J., Boczkowski A., Orzechowski M.: Ochrona przeciwporażeniowa oraz dobór przewodów i 

ich zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia, Dom Wydawniczy Medium, 
Warszawa 2010. 

14) Wiatr J., Lenartowicz R., Orzechowski M.: Podstawy projektowania i budowy elektroenergetycz-
nych linii kablowych SN, Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2008. 

15) Wiatr J., Orzechowski M.: Dobór przewodów i kabli elektrycznych niskiego napięcia, Wydanie II, 
Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2011. 

16) Wiatr J., Orzechowski M.: Poradnik projektanta elektryka. Wydanie IV, Dom Wydawniczy Me-
dium, Warszawa 2010. 

17) Wiatr J.: Oświetlenie awaryjne w budynkach. Wymagania i zasady zasilania, Wydanie II,Dom 
Wydawniczy Medium, Warszawa 2011. 

3. Maszyny elektryczne 
1) Bernatt J.: Silniki indukcyjne do zasilania przekształtnikowego, Wiadomości Elektrotechniczne, nr 

4, 1998.  
2) Dąbrowski M.: Projektowanie maszyn elektrycznych prądu przemiennego, Wyd. 2, WNT, War-

szawa.1994. 
3) Glinka T.: Badania diagnostyczne maszyn elektrycznych w przemyśle, Wydawnictwo KOME, Ka-

towice 1998. 
4) Glinka T.: Maszyny elektryczne wzbudzane magnesami trwałymi, Wydawnictwo Politechniki Ślą-

skiej, Gliwice 2002. 
5) Goźlińska R. Maszyny elektryczne, WSiP, Warszawa 2007. 
6) Grunwald Z.: Napęd elektryczny, WNT, Warszawa 1987. 
7) Kamiński G.: Silniki elektryczne z toczącymi się wirnikami, OWPW, Warszawa 2003. 
8) Latek W.: Badanie maszyn elektrycznych w przemyśle, Wyd. 3, WNT Warszawa 1987. 
9) Latek W.: Teoria maszyn elektrycznych, WNT, Warszawa 1988. 
10) Michalski A. i inni: Zabezpieczenia zwarciowe i kompatybilność przekształtnika częstotliwości 

zasilającego silnik napędowy, „Wiadomości Elektrotechniczne”, nr 1-2, 2004.  
11) Musiał E.: Zabezpieczanie silników zasilanych z pośrednich przemienników częstotliwości, biu-

letyn SEP INPE „Informacje o normach i przepisach elektrycznych”, nr 59-60, 2004. 
12) Muszalski Z.: Teoria i fizyka komutacji maszyn elektrycznych, PWN, Warszawa 1997. 
13) Owczarek J., Sochocki R., Pochanke A., i In.: Elektryczne maszynowe elementy automatyki, WNT, 

Warszawa 1983. 
14) Plamitzer A.M.: Maszyny elektryczne. Wyd. 8,WNT, Warszawa 1986. 
15) Puternicki P.: Silniki komutatorowe małej mocy, Wydawnictwo Instytutu Elektrotechniki, War-

szawa 2000. 
16) Puszek W.: Dynamika maszyn elektrycznych prądu przemiennego, Wydawnictwo Helion, Gliwi-

ce 1998. 
17) Sochocki R.: Mikromaszyny elektryczne. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 

1996. 
18) Śliwiński T., Głowacki A.: Parametry rozruchowe silników, indukcyjnych. PWN, Warszawa 1982. 
19) Stein Z.: Eksploatacja maszyn elektrycznych, WUPP, Poznań 1991. 
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20) Wróbel T.: Silniki skokowe, WNT, Warszawa 1993. 
21) Żyborski J., Lipski T., Czucha J.: Zabezpieczenia diod i tyrystorów, WNT, Warszawa 1985. 
22) Politechnika Wrocławska. Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych. Materiał ilu-

stracyjny do przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Cz. 4) Maszyny elektryczne Prowadzący: Dr inż. 
Piotr Zieliński. 

23) PN-EN 50178:2003 Urządzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach dużej mocy. 
24) PN-E-06717:1994 Maszyny elektryczne wirujące. Wytyczne stosowania silników indukcyjnych 

klatkowych zasilanych z przekształtników. 

4. Światło i oświetlenie 
1) Banach M.: Podstawy Techniki Oświetlenia, PWN, Warszawa 1982. 
2) Bąk J.: Obliczenia oświetlenia ogólnego wnętrz, WNT, Warszawa 1983. 
3) Bąk J.: Oświetlenie mieszkań, WNT, Warszawa 2000. 
4) Bąk J.: Technika oświetleniowa, PWN, Warszawa 1981. 
5) Grzonkowski J., Pracki P.: Oświetlenie elektryczne, Podręcznik INPE dla Elektryków. Zeszyt 9, 

Wydanie SEP COSIW, Warszawa 2006. 
6) Oziemblewski P.: Podstawy Techniki Świetlnej, Philips Lighting Poland S.A., Piła 1996. 
7) Wiatr J.: Oświetlenie awaryjne w budynkach - wymagania i zasady zasilania. Dom Wydawniczy 

MEDIUM, Warszawa 2007. 
8) Wolska A., Pawlak A.: Oświetlenie stanowisk pracy, Wydawnictwo CIOP, Warszawa 2007. 
9) Żagan W.: Podstawy techniki świetlnej, OWPW, Warszawa 2014. 
10) PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca prac 

we wnętrzach. 
11) PN-EN 12464-2:2014-05 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2: Miejsca 

pracy na zewnątrz. 
12) PN-EN 12193:2008 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie w sporcie. 
13) PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg -- Część 2: Wymagania oświetleniowe.  
14) PN-EN 13201-3:2007 Oświetlenie dróg -- Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych. 
15) PN-EN 13201-4:2007 Oświetlenie dróg -- Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia.  
16) PN-EN 61547:2009 Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania dotyczące kompa-

tybilności elektromagnetycznej. 
17) PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne.  
18) PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.  

5. Urządzenia przeciwwybuchowe 
1) Grabarczyk Z.J., Kurczewska A.: Zagrożenia elektrostatyczne w strefach zagrożonych wybuchem, 

CIOP-PIB, Warszawa 2008. 
2) Kondej D., Gawęda E.: Wybuchowość pyłów metali na przykładzie pyłów aluminium, „Bezpie-

czeństwo pracy. Teoria Praktyka”, nr 10, 2006. 
3) Lebecki K., Zagrożenia pyłowe w górnictwie, GIG, Katowice 2004. 
4) DYREKTYWA 1999/92/WE (ATEX USERS) w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bez-

pieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których-
może wystąpić atmosfera wybuchowa. 

5) DYREKTYWA 94/9/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 marca 1994 r. w spra-
wie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochron-
nych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 

6) DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 
w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń 
i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej… 

7) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w spra-
wie normalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnio-
nych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz. U. Nr 107, 
poz. 1004).  
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8) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem (Dz. U. Nr 263. poz. 2203).  

9) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. 
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 - z późn. zm.).  

10) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. Nr 80, poz. 563).  

11) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosięż-
ne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 240, 
poz. 1753).  

12) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higie-
ny pracy przy urządzeniach energetycznych [Dz.U.2013.492].  

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, nr 75, poz. 690).  

14) PN-EN 1127-1:2011 Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybu-
chem -- Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka.  

15) PN-EN 1127-2:2014-08 Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wy-
buchem -- Część 2: Pojęcia podstawowe i metodologia dla górnictwa. 

16) PN-EN 50394-1:2007 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Grupa 
I -- Systemy iskrobezpieczne -- Część 1: Konstrukcja i badania. 

17) PN-EN 60079-0:2013-03/A11:2014-03 Atmosfery wybuchowe -- Część 0: Urządzenia – Podsta-
wowe wymagania.  

18) PN-EN 60079-0:2013-03 Atmosfery wybuchowe -- Część 0: Urządzenia – Podstawowe wymaga-
nia.  

19) PN-EN 60079-10-1:2009 Atmosfery wybuchowe -- Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni – Gazo-
we atmosfery wybuchowe.  

20) PN-EN 60079-10-2:2009 Atmosfery wybuchowe -- Część 10-2: Klasyfikacja przestrzeni – Atmos-
fery zawierające pył palny.  

21) PN-EN 60079-11:2012 Atmosfery wybuchowe -- Część 11: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą 
iskrobezpieczeństwa "i".  

22) PN-EN 60079-13:2011 Atmosfery wybuchowe -- Część 13: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą 
pomieszczeń z nadciśnieniem "p".  

23) PN-EN 60079-14:2014-06 Atmosfery wybuchowe -- Część 14: Projektowanie, dobór i montaż 
instalacji elektrycznych.  

24) PN-EN 60079-15:2010 Atmosfery wybuchowe -- Część 15: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą 
budowy typu "n".  

25) PN-EN 60079-17:2014-05 Atmosfery wybuchowe -- Część 17: Kontrola i konserwacja instalacji 
elektrycznych.  

26) PN-EN 60079-18:2011 Atmosfery wybuchowe -- Część 18: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą 
hermetyzacji "m".  

27) PN-EN 60079-19:2011 Atmosfery wybuchowe -- Część 19: Naprawa, remont i regeneracja urzą-
dzeń.  

28) PN-EN 60079-1:2014-12 Atmosfery wybuchowe -- Część 1: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą 
osłon ognioszczelnych "d".  

29) PN-EN 60079-20-1:2010 Atmosfery wybuchowe -- Część 20-1: Właściwości materiałowe doty-
czące klasyfikacji gazów i par -- Metody badań i dane tabelaryczne. 

30) PN-EN 60079-25:2011 Atmosfery wybuchowe -- Część 25: Systemy iskrobezpieczne.  
31) PN-EN 60079-26:2007 Atmosfery wybuchowe -- Część 26: Urządzenia o poziomie zabezpiecze-

nia urządzenia (EPL) Ga. 
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32) PN-EN 60079-27:2008 Atmosfery wybuchowe -- Część 27: Koncepcja magistrali iskrobezpiecz-
nej (FISCO). 

33) PN-EN 60079-28:2010 Atmosfery wybuchowe -- Część 28: Zabezpieczenie urządzeń oraz sys-
temów transmisji wykorzystujących promieniowanie optyczne. 

34) PN-EN 60079-29-1:2010 Atmosfery wybuchowe -- Część 29-1: Detektory gazu – Wymagania 
metrologiczne i funkcjonalne detektorów gazów palnych. 

35) PN-EN 60079-29-2:2010 Atmosfery wybuchowe -- Część 29-2: Detektory gazu – Wybór, instala-
cja, użytkowanie i konserwacja detektorów gazów palnych i tlenu.  

36) PN-EN 60079-29-3:2014-10 Atmosfery wybuchowe -- Część 29-3: Detektory gazu – Przewodnik 
dotyczący bezpieczeństwa funkcjonalnego stacjonarnych systemów detekcji gazu.  

37) PN-EN 60079-29-4:2010 Atmosfery wybuchowe -- Część 29-4: Detektory gazu -- Wymagania 
metrologiczne i funkcjonalne dotyczące detektorów z otwartą ścieżką do wykrywania gazów pal-
nych. 

38) PN-EN 60079-2:2010 Atmosfery wybuchowe -- Część 2: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą 
osłon gazowych z nadciśnieniem "p".  

39) PN-EN 60079-30-1:2010 Atmosfery wybuchowe -- Część 30-1: Elektryczne rezystancyjne 
ogrzewanie przewodowe -- Wymagania ogólne i badania. 

40) PN-EN 60079-30-2:2007 Atmosfery wybuchowe -- Część 30-2: Elektryczne rezystancyjne na-
grzewanie ścieżkowe -- Wytyczne dotyczące projektowania, instalowania i obsługi. 

41) PN-EN 60079-31:2014-10 Atmosfery wybuchowe -- Część 31: Zabezpieczenie urządzeń przed 
zapłonem pyłu za pomocą obudowy "t".  

42) PN-EN 60079-35-1:2011 Atmosfery wybuchowe -- Część 35-1: Lampy nahełmne do użytku 
w zakładach górniczych zagrożonych wybuchem gazu kopalnianego (metanu) 

-- Wymagania ogólne -- Konstrukcja i badania związane z zagrożeniem wybuchem. 
43) PN-EN 60079-35-2:2012 Atmosfery wybuchowe -- Część 35-2: Lampy nahełmne do użytku 

w zakładach górniczych zagrożonych.  
44) PN-EN 60079-5:2010 Atmosfery wybuchowe -- Część 5: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą 

osłony piaskowej "q".  
45) PN-EN 60079-6:2010 Atmosfery wybuchowe -- Część 6: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą 

osłony olejowej "o".  
46) PN-EN 60079-7:2010 Atmosfery wybuchowe -- Część 7: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą 

budowy wzmocnionej "e".. 

6. Urządzenia różnicowoprądowe 
1) Czapp S., Włas M.: Działanie wyłączników różnicowoprądowych przy doziemieniu silnika zasila-

nego z przemiennika częstotliwości, „Przegląd Elektrotechniczny”, nr 4, 2010. 
2) Danielski L., Osiński S.: Budowa, stosowanie i badania wyłączników różnicowoprądowych,  

COSIW SEP, Warszawa 2004. 
3) Musiał E.: Kłopotliwe przypadki stosowania wyłączników różnicowoprądowych. Konferencja Na-

ukowo-Techniczna, „Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe”, Mat. Konferencyjne, Kra-
ków1998.  

4) Musiał E.: Niezawodność a koszty ochrony przeciwporażeniowej w warunkach szczególnego za-
grożenia. Prace Naukowe Politechniki Wrocławskiej, nr 12, 1972.  

5) Musiał E.: Pomiary prądów upływowych i prądów różnicowych w instalacjach elektrycznych. 
Ogólnopolskie Szkolenie Techniczne „Pomiary ochronne w instalacjach elektrycznych niskiego 
i wysokiego napięcia prądu przemiennego oraz prądu stałego”. Tarnowo 2003 r. 

6) Musiał E.: Zasady doboru wyłączników różnicowoprądowych. Konferencja Naukowo-Techniczna 
„Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe”, Kraków, 1998. Materiały konferencyjne. 

7) Musiał E., Czapp S.: Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe. Niezawodność (3),  biuletyn  SEP  
INPE „Informacje o normach i przepisach elektrycznych” nr 110 – 111, 2008. 

8) Musiał E., Czapp S.: Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe. Powstanie, rozwój, przyszłość (1), 
Biuletyn SEPINPE „Informacje o normach i przepisach elektrycznych”, nr 108, 2008. 
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9) Musiał E., Czapp S.: Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe. Przegląd i charakterystyka współ-
czesnych konstrukcji,  biuletyn  SEP  INPE  „Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych”, 
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