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OD AUTORÓW

Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z najważniejszych wymagań stawianych współcze-
snym budynkom. Wiąże się z nim szereg wymagań technicznych, które należy spełnić na etapie 
projektowania. Ponieważ najważniejszym elementem działań ratowniczo-gaśniczych jest ewaku-
acja ludzi z budynku objętego pożarem, stawia się określone wymagania dla konstrukcji budynku 
oraz instalowanych w nim urządzeń elektrycznych i instalacji zasilającej te urządzenia. Spraw-
ność przebiegu ewakuacji zależy od wielu czynników, począwszy od zagwarantowanych przez 
właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu warunków technicznych do jej przeprowadzenia 
(drogi ewakuacyjne, wydzielenie stref pożarowych, elementy wykończenia wnętrz, oświetlenie 
awaryjne, znaki bezpieczeństwa), a skończywszy na urządzeniach przeciwpożarowych (dźwię-
kowe systemy ostrzegawcze, systemy sygnalizacji pożaru, wentylacji pożarowej, stałe urządzenia 
gaśnicze, tryskacze itp.). Całość rozwiązań ma m.in. za zadanie utrzymać w budynku objętym 
pożarem, przez założony czas, parametry środowiska (temperaturę, promieniowanie cieplne, 
zasięg widzialności, stężenie tlenu oraz toksyczność środowiska) umożliwiające bezpieczną ewa-
kuację.

Prawidłowość funkcjonowania kluczowych urządzeń przeciwpożarowych zależy nie tylko od 
właściwego ich doboru, montażu, ale także od jakości dostarczanej energii elektrycznej, gdyż 
zapewnienie niezawodnego zasilania urządzeń przeciwpożarowych jest warunkiem koniecznym 
dla sprawnego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej.

Przewody tych instalacji narażone są na działanie wysokiej temperatury, dlatego muszą one 
zapewnić ciągłość dostaw energii elektrycznej o wymaganych parametrach przez czas niezbędny 
do funkcjonowania zasilanych urządzeń.

Towarzysząca pożarowi temperatura powoduje zmniejszenie przewodności elektrycznej 
przewodów, co skutkuje pogorszeniem jakości dostarczanej energii elektrycznej objawiającej 
się nadmiernym spadkiem napięcia oraz pogorszeniem warunków ochrony przeciwporażeniowej 
tych urządzeń.

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
[DzU z 2005 roku, poz. 1422], do zasilania urządzeń ppoż., które muszą funkcjonować w czasie 
pożaru, należy stosować „zespoły kablowe” zapewniające dostawę energii elektrycznej przez czas 
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niezbędny do ich funkcjonowania. Czas ten wynika bezpośrednio z dokumentu określanego jako 
scenariusz zdarzeń pożarowych, który, zgodnie z wymaganiem Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej [DzU z 2015 roku, poz. 2117], jest 
opracowywany dla każdego budynku, w którym instalowany jest system sygnalizacji pożaru. Wy-
mienione wcześniej rozporządzenie Ministra Infrastruktury określa tylko wymagania w zakresie 
ciągłości dostaw energii pomijając wymagania w zakresie jej jakości.

Podczas pożaru wskutek wysterowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu urządzenia 
elektryczne powszechnego użytku zostają wyłączone spod napięcia. W budynku, w którym zo-
stały zainstalowane urządzenia ppoż., niedopuszczalne jest ich wyłączenie w czasie pożaru. 
Urządzenia te należy zasilać sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz zadbać o wysoką 
niezawodność dostaw energii elektrycznej do ich zasilania.

W odniesieniu do obwodów zasilających urządzenia elektryczne funkcjonujące w czasie poża-
ru proces ich nagrzewania przebiega znacznie szybciej niż podczas normalnej eksploatacji i jest 
spowodowany głównie działaniem wysokiej temperatury powstającej w czasie pożaru.

Dobierane przewody lub kable o wymaganej odporności ogniowej, gwarantującej dostawę 
energii elektrycznej przez czas określony w scenariuszu rozwoju zdarzeń pożarowych muszą speł-
niać wymagania norm i przepisów techniczno-prawnych określających zasady doboru przekroju 
przewodów z uwzględnieniem wymagań określonych w normie N SEP-E 005 „Dobór przewodów 
elektrycznych do zasilania urządzeń, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru” .

W czasie pożaru następuje znaczny wzrost temperatury otoczenia, który skutkuje wzrostem 
rezystancji przewodów zasilających. Wzrost rezystancji przewodów skutkuje natomiast zwięk-
szonymi spadkami napięć oraz zakłóceniem skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. Zawarte 
w niniejszym opracowaniu informacje wymagają od czytelnika znajomości zagadnień doboru 
przewodów i kabli elektrycznych oraz ich zabezpieczeń. Konieczna jest również znajomość za-
gadnień ochrony przeciwporażeniowej, dlatego też autorzy pominęli problematykę zagadnień 
powszechnie znanych i skupili się na zagadnieniach pomijanych w innych publikacjach z tego 
zakresu.

W tym miejscu pragnę złożyć podziękowanie wszystkim osobom, które przekazały swoje 
uwagi i sugestie podczas pracy nad książką. 

Szczególne podziękowania kieruję do recenzentów: dr. hab. inż. Stefana Gierlotki, 
dr. hab. inż. Pawła Piotrowskiego oraz bryg. dr. inż. Waldemara Jaskółowskiego, dziekana Wy-
działu Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP.

Podziękowania należą się również członkom komitetu technicznego SITP ds. bezpieczeństwa 
pożarowego obiektów energetyki, kierowanego przez st. bryg. w st. spocz. mgr. inż. Zdzisława 
Winnickiego, za cenne uwagi i sugestie przekazywane podczas pracy nad książką.

Julian Wiatr
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1. PODSTAWY TEORII POŻARU

1.1. Opis środowiska pożarowego

Powstanie pożaru warunkują  trzy czynniki: materiał palny, tlen oraz bodziec energetyczny 
o odpowiednim potencjale energetycznym, który spowoduje niekontrolowane zapoczątkowanie 
spalania. Materiały, które stanowią źródło zagrożeń pożarowych, stanowią tworzywa sztucz-
ne, drewno i materiały (wyroby) drewnopochodne. Utleniaczem w warunkach pożarowych jest 
tlen, który jest jednym z najaktywniejszych pierwiastków chemicznych. Na rysunku 1.1. został 
przedstawiony tzw. trójkąt pożarowy, obrazujący zależność czynników decydujących o powstaniu 
pożaru.

W opisie pożarów należy wyróżnić dwa podstawowe określenia:
 z spalanie – proces fizykochemiczny, w którym w wyniku zachodzącej z dużą szybkością 

reakcji chemicznej między paliwem a utleniaczem (reakcji utleniania), wydziela się duża 
ilość energii; spalanie zapoczątkowuje zapłon, samozapłon lub samozapalenie; charakte-
ryzuje je możliwość samopodtrzymywania i rozprzestrzeniania się w postaci płomienia,

 z pożar – niekontrolowany w czasie i przestrzeni proces spalania materiałów zachodzący 
poza miejscem do tego celu przeznaczonym.

Rozwój pożaru w budynku jest uzależniony od źródła inicjacji pożaru, składu i ilości mate-
riałów, powierzchni, orientacji i geometrii pomieszczenia oraz lokalizacji i wielkości otworów 
wentylacyjnych.
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przenikanie
ciepła do paliwa

utleniaczpożar

ciepło

paliwo

przenikanie ciepła do utleniacza

mieszanie się paliwa z utleniaczem

rozgałęziona reakcja łańcuchowa

Rysunek 1.1.  Warunki niezbędne do powstania pożaru, tzw. trójkąt pożarowy (rozgałęziona 
reakcja łańcuchowa rodników występuje tylko w pożarach płomieniowych) [62]

Pożar w pomieszczeniu (wewnętrzny) obejmuje ogół zjawisk związanych z tworzeniem się i roz-
przestrzenianiem strefy spalania, czyli płomieni, powstawaniem gazowych produktów rozkładu 
termicznego – dymu oraz wymianą ciepła w pomieszczeniu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 
Pożary w przestrzeniach ograniczonych znacznie różnią się od pożarów przebiegających w prze-
strzeni otwartej. Podobieństwa z reguły występują jedynie w początkowym stadium zjawiska, gdy 
strefa spalania jest jeszcze mała. W trakcie pożaru następuje stopniowa redukcja stężenia tlenu 
i wzrost strefy spalania. W tym stadium znaczący wpływ na przebieg pożaru wywierają przegrody 
budowlane, które stają się źródłem energii zwróconej oraz otwory wentylacyjne. Stan taki powoduje 
zwiększenie szybkości wydzielania lotnych produktów rozkładu termicznego, które ulegają następ-
nie spalaniu z wydzieleniem coraz większej ilości ciepła i produktów spalania [16, 17].

Wieloletnie badania pożarów w pełnej skali oraz obserwacje pożarów rzeczywistych w budyn-
kach pozwoliły na uogólnienie ich opisu poprzez podanie zależności zmian średniej temperatury 
gazów spalinowych w czasie, wyróżniając trzy główne fazy przebiegu tego zjawiska (rys. 1.2.) 
[16, 17] .

Fazy rozwoju pożaru

T, w [°C] I faza
przed 

rozgorzeniem

II faza
po rozgorzeniu

III faza
okres wygasania

gaśnięcie pożarurozwój pożaru pożar w pełni
rozwinięty

t, w [s]

ro
zg

or
ze

ni
e

Rysunek 1.2.  Krzywa rozwoju pożaru w pomieszczeniu – średnia temperatura pożaru w funkcji 
czasu

Na rysunku 1.2. zostały zilustrowane fazy pożaru w odniesieniu do przebiegu temperatury 
pożaru w pomieszczeniu w funkcji czasu. Poszczególne fazy można opisać w następujący sposób:

 z faza I – zwana inaczej wzrostem lub rozwojem pożaru albo też fazą przed rozgorzeniem. 
Charakteryzuje się stosunkowo niską średnią temperaturą gazu, a szybkość rozkładu termicz-
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nego i spalania zależy od eksponowanej na energię powierzchni materiałów palnych. Powsta-
jące podczas tego stadium strumienie energii cieplnej nie przekraczają zazwyczaj 50 kW/m2 . 
Pożar jest „kontrolowany przez paliwo” [17],

 z faza II – pożar w pełni rozwinięty, zwany również fazą po rozgorzeniu, podczas której tempe-
ratura osiąga swą maksymalną wartość (800–10000C), a wszystkie materiały palne ulegają 
spalaniu. W trakcie trwania tej fazy płomienie wypełniają całe pomieszczenie, pożar staje się 
„kontrolowany przez wentylację” z uwagi na zmniejszenie stężenia O2 [17],

 z faza III – jest to okres wygasania (stygnięcia). Przejście w II fazę najczęściej następuje po 
wyczerpaniu się materiału palnego i co się z tym wiąże – zmniejszeniu temperatury i pozo-
stałych parametrów pożaru [17]. Przyjmuje się, że początek tego stadium określa spadek 
temperatury do 80% wartości maksymalnej [16].
Oprócz opisanych faz pożaru, na rysunku 1.2. widoczne jest zdarzenie nazwane rozgorze‑

niem*) (ang. flashover). Jest to moment przejścia pożaru z I fazy do pożaru w pełni rozwiniętego, 
polegający na bardzo szybkim rozprzestrzenieniu się płomienia ze spalania powierzchniowego do 
spalania w całej objętości materiałów palnych w pomieszczeniu. Czas trwania rozgorzenia jest 
stosunkowo krótki w porównaniu z czasem trwania poszczególnych faz pożaru, dlatego też jest 
ono uznawane za „zdarzenie”, a nie odrębną fazę [16].

Obraz rozwoju pożaru w pomieszczeniu spowodowany źródłem o niewielkiej mocy, rzędu 
5 W (niedopałek papierosa rzucony na fotel) przedstawia rysunek 1.3. Na rysunku tym symbo-
licznie oznaczono wzrost wydzielanego ciepła podczas spalania w I i II fazie.

Q = 600 kW

Q = 1000 kW

Q = 4500 kW

(ubogie rozgorzenie)

500–600°C

800–1000°C

a)

b)

c)

Rysunek 1.3.  Ogólny obraz I i II fazy pożaru w pomieszczeniu, gdzie: a) rozwój pożaru 
w początkowym okresie, b) ubogie rozgorzenie, c) pożar w pełni rozwinięty [17]

*) W praktyce jest to detonacyjne spalanie dymu, który stanowi mieszaninę z powietrzem niespalonych cząstek 
materiału. Występuje ono w temperaturze około 600°C.
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W jego bezpośrednim sąsiedztwie temperatura jest znacznie podwyższona, co ma niewielki 
wpływ na temperaturę w pozostałej części pokoju, dlatego temperatura pożaru, określana jako 
średnia temperatura gazów spalinowych w pomieszczeniu, jest jeszcze niska. Płomień zwiększa 
swoją wysokość oddziałując na otoczenie.

Zwiększenie dynamiki mechanizmów spalania następuje wskutek zintensyfikowania wymia-
ny ciepła w rezultacie powiększania się strefy spalania. Decydujące stają się tutaj mechanizmy 
transportu ciepła na drodze konwekcji i poprzez promieniowanie. Konwekcja decyduje bezpo-
średnio o wysokości płomienia. Promieniowanie powoduje głównie rozprzestrzenianie się pożaru 
w kierunku poziomym. Otoczenie nagrzewa się, choć nie musi być objęte bezpośrednio płomie-
niem. Przedmioty sąsiadujące z naszym fotelem, ogrzewane przez źródło pożaru, emitują gazy 
powstające w wyniku rozkładu termicznego i powoli ulegają zapaleniu. Ogień zwiększa swoją 
objętość, ale wciąż jest zlokalizowany w niewielkiej części pokoju. Gorące gazy pod wpływem 
sił wyporu unoszą się, tworząc kolumnę konwekcyjną, która po zderzeniu z sufitem tworzy górną 
warstwę produktów spalania. Około 70% ciepła wydzielanego w strefie spalania jest przenoszone 
konwekcyjnie w górne partie pomieszczenia, a 30% ciepła jest wypromieniowywane we wszyst-
kich kierunkach.

Warstwa górna, będąca mieszaniną gorących gazowych produktów rozkładu termicznego i spala-
nia oraz cząstek dymu, obniża się, osiągając otwór wentylacyjny, przez który wypływa na zewnątrz. 
Rosną strumienie tzw. ciepła zwróconego od górnej warstwy dymu i ogrzanych ścian pomieszczenia, 
które intensyfikują spalanie. Gdy szybkość wydzielania ciepła osiągnie wartość Q = 600 kW, płomień 
sięga do sufitu (ma wysokość ok. 2,5 m). Stężenie tlenku węgla rośnie do wartości około 3% obj. 
(rys. 1.3a) [17].

Opisane zjawiska obserwuje się w pierwszej fazie pożaru obejmującej początek i wzrost 
pożaru (czyli przed rozgorzeniem). W pożarach o dużej dynamice, I faza trwa zwykle od kilku do 
kilkunastu minut. Wraz ze wzrostem wielkości pomieszczeń z ogniskiem pożaru (na przykład 
typu atrium, gdzie występuje duża pojemność cieplna wynikająca z geometrii przegród budow-
lanych), czas ten może ulec wydłużeniu.

W przypadku klatek schodowych lub innych ciągów pionowych budowli pojawia się efekt ko-
minowy zwiększający znacznie dynamikę pożaru wskutek formowania się pionowych ciągów go-
rących gazów i dymu (kolumny konwekcyjne), poruszających się ze średnią prędkością (1–5) m/s.

W I fazie pożaru szybkość spalania materiałów jest zależna od eksponowanej na ciepło po-
wierzchni paliwa, przy dostatecznej ilości tlenu w pomieszczeniu. Mówimy w tym przypadku, że 
w tej fazie pożar jest kontrolowany przez paliwo.

Jeżeli ciepło wydzielane w strefie spalania jest większe od ciepła idącego na gazyfikację pali-
wa oraz traconego do otoczenia, następuje akumulacja ciepła w pomieszczeniu, co prowadzi do 
tego, że dotychczasowy powolny wzrost szybkości wydzielania ciepła osiąga charakter wykładni-
czy. Wszystkie materiały palne znajdujące się w pomieszczeniu jednocześnie zaczynają się palić, 
co powoduje gwałtowny wzrost temperatury. Wartość wydzielanego ciepła osiąga ok. 1000 kW 
(rys. 1.3b). Ma wówczas miejsce rozgorzenie, które można określić jako moment [17]:
a) przejścia I fazy rozwoju pożaru w II fazę, gdzie pożar jest w pełni rozwinięty,
b) utratę kontroli spalania przez paliwo i przejęcie kontroli spalania przez wentylację,
c) przejście spalania powierzchniowego w spalanie powierzchniowo-przestrzenne,
d) zapalenie się mieszaniny gazowej znajdującej się pod sufitem,
e) gwałtownego ubytku tlenu i szybkiego wzrostu stężenia CO oraz CO2 oraz innych produktów 

rozkładu termicznego i spalania,
f) wyrzutu płomieni na zewnątrz pomieszczenia objętego pożarem.
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Z  chwilą zaistnienia zjawiska rozgorzenia temperatura pożaru osiąga wartość rzędu 
(800–1000)°C, a pożar przechodzi w stan quasi-stacjonarny, który charakteryzuje się stosun-
kowo małymi zmianami jego parametrów w czasie. Szybkość wydzielania ciepła w tym czasie 
w przeciętnych warunkach wynosi 4500 kW. W tym czasie następuje częściowe oddawanie 
ciepła do otoczenia poza pomieszczenie objęte pożarem. Stan ten sygnalizują płomienie wydo-
stające się przez drzwi oraz okna. W tej fazie dynamika rozwoju pożaru zależy od dopływu tlenu, 
którą warunkują w głównej mierze przekroje otworów wentylacyjnych. Szybkość wydzielania 
ciepła w tej fazie można określić następującym wzorem [17]:

 Q A H= ⋅ ⋅α 0 4  (1.1)

gdzie:
α – stała kaloryczna materiału palnego zależna od jego ciepła spalania, w [MJ/m3],
A0 – powierzchnia otworu wentylacyjnego, w [m2],
H – wysokość otworu wentylacyjnego, w [m].

1.2. Krzywe symulujące przebieg pożaru

Badania prowadzone nad rozwojem pożarów w różnych obiektach budowlanych pozwoliły na 
uogólnienie ich przebiegu w czasie i doprowadziły do opracowania normy PN-EN 1363-2:2001 
Badanie odporności ogniowej. Część 2: Procedury alternatywne i dodatkowe [52]. W normie 
tej zostały określone krzywe pożarowe „temperatura–czas” T = f(t) symulujące przebieg pożarów 
w pomieszczeniach. Są to:

 z krzywa normowa,
 z krzywa węglowodorowa,
 z krzywa zewnętrzna,
 z krzywe parametryczne,
 z krzywe tunelowe.

Krzywa normowa (celulozowa)

Najbardziej znana jest krzywa normowa „temperatura–czas”, obrazująca pożary celulozowe, 
która jest powszechnie stosowana w badaniach ogniowych budynków. Krzywą tę opisuje nastę-
pujące równanie [52]:

 T t= + +345 8 1 20lg( )  (1.2)

gdzie:
T – temperatura, w [°C],
t – czas, w [min].

Przykład krzywej normowej odzwierciedlającej zmiany temperatury w pożarach celulozowych, 
to jest w pożarach, w których paliwem jest głównie drewno i materiały drewnopodobne, został 
przedstawiony na rysunku 1.4.
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Rysunek 1.4. Krzywa normowa „temperatura–czas” obrazująca pożary celulozowe [52]

Podczas pożaru w budynku temperatura po około 30 minutach od chwili jego zainicjowania 
osiąga średnio wartość około 800°C i wykazuje nieznaczne tendencje wzrostowe wraz z upływem 
czasu trwania pożaru:

– po 30 min temperatura osiąga ok. 822°C,
– po 60 min temperatura osiąga ok. 928°C,
– po 90 min temperatura osiąga ok. 955°C.

Krzywa węglowodorowa

Pożary, w których głównym czynnikiem jest ropa naftowa lub jej pochodne – węglowodory, 
są określane mianem pożarów węglowodorowych. Pożary symulowane przez tę krzywą określa 
następujący wzór [52]:

 T t t= − − − − +1080 1 0 325 0 167 0 675 2 5 20[ , exp( , ) , exp( , )]  (1.3)

gdzie:
T – temperatura, w [°C],
t – czas, w [min].
Równanie (1.3) graficznie przedstawia rysunek 1.5.
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Rysunek 1.5.  Krzywa węglowodorowa „temperatura–czas” obrazująca pożary 
węglowodorowe [52]

W pożarach węglowodorowych ma miejsce szybszy wzrost temperatury i są uzyskiwane więk-
sze wartości temperatury niż przy pożarach celulozowych.

Krzywa zewnętrzna

W przypadku nienośnych przegród zewnętrznych (np. ścian osłonowych) wzrost temperatury 
po stronie nienagrzewanej jest niższy na skutek chłodzenia powietrzem zewnętrznym. Takie 
przypadki przez okres pierwszych 10 minut trwania pożaru można opisać następującym rów-
naniem [52]:

 T t t= − − − − +660 1 0 687 0 32 0 31 3 8 20[ , exp( , ) , exp( , )]  (1.4)

gdzie:
T – temperatura, w [°C],
t – czas, w [min],
Równanie (1.4) graficznie przedstawia rysunek 1.6.
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Rysunek 1.6. Krzywa zewnętrzna „temperatura–czas” [52]
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Krzywa pełzająca

W przypadku szczególnym pożar początkowo może rozwijać się powoli i wskutek zmiany 
warunków (np. gwałtowny dopływ powietrza) może przekształcić się w pożar rozwinięty. Takie 
pożary symulowane są krzywą pełzającą, której przebieg w czasie opisuje się następującymi 
wzorami [52]:

 

0 21 154 20

21 345 8 20 1 20

0 25< ≤ = ⋅ +
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t T t

t T t
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Równania (1.5) graficznie przedstawia rysunek 1.7 .
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Rysunek 1.7. Krzywa pełzająca „temperatura–czas” [52]

Oprócz przedstawionych krzywych symulujących przebieg pożaru w pomieszczeniach istnieją 
krzywe parametryczne, które pozwalają na tworzenie indywidualnych krzywych dla pożarów 
w konkretnych pomieszczeniach o znanych parametrach. Problem ten wykracza poza ramy ni-
niejszego opracowania i zostanie pominięty.

Krzywa tunelowa

Szczególną grupę pożarów stanowią pożary w tunelach komunikacyjnych, które jako budowle 
odróżnia:

 z długość, która jest niewspółmiernie wielka w porównaniu z pozostałymi wymiarami tunelu,
 z wentylacja pożarowa zależna od długości tunelu,
 z znikome odprowadzanie ciepła na zewnątrz.

Wskutek znikomego odprowadzania ciepła na zewnątrz temperatury pożarowe osiągają naj-
wyższe wartości ze wszystkich pożarów w obiektach budowlanych. Pożary te są symulowane 
przez krzywe tunelowe: niemiecką RABT i holenderską Rijkswaterstaat. Przebiegi obydwu krzy-
wych przedstawia rysunek 1.8 .
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Rysunek 1.8.  Krzywe tunelowe „temperatura–czas”: 1 – niemiecka RABT, 2 – holenderska 
Rijkswaterstaat [52]

Pożary w tunelach komunikacyjnych są szczególnie niebezpieczne, ich rozwój jest bardzo 
szybki z uwagi na występujące zjawisko kominowe. Intensywny napływ świeżego powietrza oraz 
kumulacja dużych ilości ciepła powodują, że są to najbardziej niebezpieczne pożary.

Gęstość obciążenia ogniowego i względny czas trwania pożaru

Poziom zagrożenia pożarowego determinowany jest między innymi przez ciepło, które wydzie-
la się podczas pożaru wyrobów budowlanych. Podstawowym parametrem charakteryzującym ten 
aspekt zagrożenia jest gęstość obciążenia ogniowego, którą wyraża ilość ciepła, jaka wydzieli się 
podczas spalania materiałów palnych zgromadzonych na jednostce powierzchni [MJ/m2].  

Zasady obliczenia gęstości obciążenia ogniowego określa Polska Norma PN-B-02852 Ochro-
na przeciwpożarowa. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego 
czasu trwania pożaru [55]. W normie określono sposób obliczania gęstości obciążenia ogniowe-
go powstałego w wyniku spalania materiałów palnych w obiektach budowlanych lub składowi-
skach materiałów stałych oraz sposób wyznaczania względnego czasu trwania pożaru.

Postanowienia normy nie dotyczą:

 z spalania cieczy i gazów palnych znajdujących się w zbiornikach i urządzeniach technologicz-
nych, wolno stojących, zlokalizowanych na zewnątrz budynków,

 z spalania stałych materiałów palnych znajdujących się w zamkniętych silosach lub zasobni-
kach wykonanych z materiałów niepalnych, np. silosy zbożowe, zasobniki pyłu węglowego, 
mąki, tworzyw sztucznych itp. zlokalizowane na zewnątrz budynków,

 z spalania się materiałów palnych w ognioodpornych zasobnikach, pojemnikach i innych opa-
kowaniach znajdujących się w budynkach.
Ognioodporność ta powinna być rozumiana podobnie jak w przypadku tych elementów roz-

patrywanych budynków, które uniemożliwiają przeniesienie się ognia do innej strefy pożarowej.
Odporność ogniowa wymagana dla omawianych zasobników, pojemników i innych opakowań 

powinna być co najmniej taka, jak odporność ogniowa elementów oddzielenia przeciwpożarowe-
go budynków, w których te zasobniki, pojemniki i inne opakowania się znajdują.
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Gęstość obciążenia ogniowego Qd w [MJ/m2] oblicza się według wzoru:
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gdzie:
n – liczba rodzajów materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej 
lub na składowisku,
Gi – masa poszczególnych materiałów, w [kg],
F – powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia, strefy pożarowej lub składowiska, w [m2],
Qc – ciepło spalania poszczególnych materiałów, w [MJ/kg].

Przy obliczaniu gęstości obciążenia ogniowego należy uwzględnić materiały palne składo-
wane, wytwarzane, przerabiane lub transportowane w sposób ciągły, znajdujące się w danym 
pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku.

Gęstość obciążenia ogniowego powinna być obliczana przy założeniu, że wszystkie materiały 
znajdujące się w danym pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku są równomiernie 
rozmieszczone na powierzchni rzutu pomieszczenia, strefy pożarowej lub składowiska. W przy-
padku gdy strefa pożarowa składa się z wielu pomieszczeń, gęstość obciążenia ogniowego strefy 
pożarowej oblicza się  z wykorzystaniem poniższego wzoru:
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gdzie:
Qdi – gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych pomieszczeń, w [MJ/kg],
Fi – powierzchnia poszczególnych pomieszczeń strefy pożarowej, w [m2].

Zasady uwzględniania materiałów palnych przy obliczaniu gęstości obciążenia ogniowego

Przy obliczaniu gęstości obciążenia ogniowego nie należy uwzględniać następujących mate-
riałów:

 z zanurzonych w wodzie i roztworach wodnych,
 z o zawartości wody ponad 60%.

Przy obliczeniach gęstości obciążenia ogniowego uwzględnia się tylko 10% masy rzeczywistej 
materiałów palnych o następującej postaci lub o następującym sposobie składowania:

– papier w rolach o średnicy co najmniej 0,5 m i długości co najmniej 1 m,
– papier w belach o wymiarach co najmniej 0,20 m x 1 m x 1m,
– drewno okrągłe o średnicy co najmniej 0,2 m,
– węgiel kamienny i koks w pryzmach i zwałach o wysokości co najmniej 1 m,
– zboże, wysłodki buraczane itp. w stosach i pryzmach wysokości powyżej 1 m.
Przy obliczaniu gęstości obciążenia ogniowego uwzględnia się tylko 20% masy rzeczywistej 

materiałów palnych o następującej postaci lub następującym sposobie składowania:
– zboże, cukier, mąka, kasze itp. w workach ułożonych w stosy, warstwy itp.,
– papa smołowa i asfaltowa w rolkach.
Wartości ciepła spalania wybranych materiałów przedstawia tabela 1.1.
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Tabela 1.1. Ciepło spalania wybranych materiałów [55]

Rodzaj materiału Ciepło spalania Qc, w [MJ/kg]

Aceton 31

Alkohole:
Allilowy
Arylowy
Bezylowy
Butylowy
Cetylowy
Etylowy
Metylowy
Propylowy
Izopropylowy

38
32
33
36
62
30
23
34
31

Akryl 28

Anilina 37

Asfalt 40

Bawełna (zgremplowana i wyroby) 17

Benzen 44

Benzen sodowy 22

Benzyna (średnio) 47

Białko 24

Celuloid 17

Geluloza 18

Chlen 10

Cukier 16

Czekolada 23

Fosfor 23

Gliceryna 18

Guma (średnio) 40

Guma piankowa 37

Kalafonia 38

Koks 29

Korek 17

Margaryna 31

Mąka zbożowa 15

Metan 57

Oleje:
Gazowe
Napędowe
Mineralne do łożysk
Rycynowy
Parafinowy
Lniany
Transformatorowy

46
44
40
37
42
39
46
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Rodzaj materiału Ciepło spalania Qc, w [MJ/kg]
Opony gumowe 32
Papier 16
Parafina 62
Pianka poliuretanowa 24
Płyta wiórowa 18
Polichlorek winylu 21
Polietylen i wyroby (PE) 42
Poliuretany (PU) 25
Poliwęglany (PC) 29
Drewno o zawartości wilgoci do 12% 18
Drewno o zwartości wilgoci ponad 12% 15

Względny czas trwania pożaru*)

To czas, w którym ulegają spaleniu materiały palne znajdujące się w pomieszczeniu lub skła-
dowisku materiałów stałych w strefie pożarowej. Zależność wartości względnego czasu trwania 
pożaru w godzinach od wartości gęstości obciążenia ogniowego, liczymy w megadżulach na 
metr kwadratowy.

W przypadku gdy gęstość obciążenia ogniowego przekracza wartość 5900 MJ/m2, należy 
przyjmować, niezależnie od wielkości gęstości obciążenia ogniowego, względny czas trwania 
pożaru 8 h. Graficzną zależność względnego czasu trwania pożaru funkcji gęstości obciążenia 
ogniowego przedstawia rysunek 1.9.
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Rysunek 1.9. Względny czas trwania pożaru w funkcji gęstości obciążenia ogniowego

Krzywe parametryczne

Oprócz zdefiniowanych wcześniej krzywych występują krzywe pożarowe „temperatura–czas” 
zwane krzywymi parametrycznymi, których przebieg jest uzależniony od wskaźnika otworów oraz 
od gęstości obciążenia ogniowego, która jest jednym z podstawowych parametrów określających 
zagrożenie pożarowe.

*) Jest to element mający znaczenie tylko teoretyczne, nie znajduje zastosowań praktycznych.
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Określają one średnią spodziewaną ilość ciepła (w [MJ]) wydzielanego podczas spalania ma-
teriałów palnych zgromadzonych w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów 
stałych w odniesieniu do 1 m2 powierzchni i wyrażane są w [MJ/m2].
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Rysunek 1.10.  Przykładowe krzywe parametryczne, których przebieg jest uzależniony 
od gęstości obciążenia ogniowego oraz wskaźnika otworów, gdzie:  
 
O – wskaźnik otworów: h

A h
A
i i

i

=
⋅∑

∑
, O A h At= ⋅ , Ai – pole 

 
powierzchni i-tego otworu (okna i drzwi), w [m2], hi – wysokość i-tego 
otworu, w [m2], At – pole powierzchni wszystkich przegród brutto wraz 
z otworami (powierzchnia ścian, okien podłóg oraz sufitów), w [m2] [1]

1.3. Właściwości palne materiałów i ich wpływ na dynamikę rozwoju pożaru

Rozpatrując pożar w kontekście jego faz rozwoju to kluczową dla bezpieczeństwa użytkow-
ników jest faza I. Jej przebieg charakteryzowany szybkością zmian temperatury w warstwie 
podsufitowej zależy od właściwości palnych i cech pożarowych materiałów znajdujących się  
w obiekcie, spośród których do najistotniejszych można zaliczyć następujące parametry [1]:

 z czas do zapalenia,
 z szybkość wydzielania ciepła,
 z całkowita ilość wydzielonego ciepła,
 z szybkość wydzielania dymu i emisji toksycznych produktów rozkładu i spalania,
 z gęstość optyczna dymu,
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 z szybkość rozprzestrzeniania się płomienia.
Cecha pożarowa materiału jest jego wartością palną, wyznaczaną empirycznie. 

Parametrem charakteryzującym każdą cechę pożarową jest określona wartość liczbowa, która 
stanowi funkcję parametrów układu pomiarowego.

Wymienione właściwości palne są tożsame z zakresem badania i oceny wyrobów budowlanych 
zgodnie z „Europejskimi klasami reakcji na ogień” określonymi w normie PN-EN 13501-1:2008 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji 
na ogień:

 z ilość wydzielanego ciepła i szybkość wydzielania energii,
 z czas do zapalenia,
 z rozprzestrzenianie płomieni,
 z wytwarzanie dymu,
 z występowanie płonących kropli i odpadów.

Z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej najistotniejszy wpływ na dynamikę procesu 
spalania ma szybkość wydzielania ciepła (ang. Heat Release Rate – HRR) oraz całkowita ilość 
wydzielonego ciepła (ang. Total Heat Release – THR):

 z HRR, w [kW/m2] – szybkość wydzielania ciepła. Szybkość wydzielania ciepła to cecha po-
żarowa, która określając udział materiału w zagrożeniu pożarowym nie uwzględnia rodzaju 
spalania. Z HRR związane są także inne parametry, takie jak charakterystyka zadymienia, 
obecność i stężenie gazów toksycznych. Jest to parametr umożliwiający szacowanie zagroże-
nia pożarowego oraz wyznaczanie czasu do przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji,

 z THR, w [MJ/m2] – całkowite uwolnione ciepło – sumaryczna ilość uwolnionego ciepła, para-
metr bezpośrednio związany z ciepłem spalania próbki. Dla palnych materiałów stałych i cie-
kłych najczęściej wartość ciepła spalania podaje się w [kJ/kg], natomiast dla gazów – w [kJ/m3].

Oprócz HRR i THR należy w tym miejscu zdefiniować tlenek (CO) oraz dwutlenek węgla:
 z CO, w [kg/kg] – emisja właściwia wytwarzanego tlenku węgla – gaz ten jest przyczyną dużej 

liczby zatruć, w szczególności w sezonie zimowym, będąc produktem niepełnego spalania, m.in. 
węgla lub gazu ziemnego, najczęściej na skutek niewłaściwej wentylacji. Wdychanie powietrza  
o stężeniu 0,16% powoduje zgon po dwóch godzinach, 

 z CO2, w [kg/kg] – emisja właściwa wytwarzanego dwutlenku węgla – podwyższone stęże-
nie CO2 w powietrzu powoduje efekt duszący. Stężenie 4% wywołuje bóle i zawroty głowy, 
wzrost ciśnienia krwi, zaburzenia oddechu i duszności, 5–6% (85–100 mg/dm3 powietrza) 
– pogłębienie i przyspieszenie oddechu. Stężenie powyżej 12% uznawane jest za śmiertelne, 
jednakże narażenie na szkodliwe działanie podwyższonych ilości tlenku węgla zależy ściśle od 
czasu i dostępu tlenu [17]. Stężenie CO2 powyżej 20% powoduje śmierć w ciągu kilkunastu 
minut, a powyżej 30% – śmierć natychmiastową.
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1.4. Szybkość rozwoju pożaru i spodziewana moc pożaru

Parametrem pozwalającym opisać zagrożenie pożarowe jest szybkość rozprzestrzeniania się 
pożaru, wyrażona za pomocą parametru „szybkość wydzielania się ciepła i dymu w czasie”. Dla 
pożarów rzeczywistych szybkość ich rozwoju może w  istotny sposób odbiegać od warunków 
przyjmowanych za wzorcowe. Parametr szybkości rozwoju pożaru jest powszechnie stosowanym 
prawie we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych [43]. Standardy wprowadzone w Stanach 
Zjednoczonych przez Narodowy Związek Ochrony Przeciwpożarowej (ang. National Fire Pro-
tection Association, w skrócie NFPA) m.in. w częściach 204 [48] oraz 92B [49] przy ocenie 
zagrożenia pożarowego zakładają dwa podstawowe modele rozwoju pożarów:

 z pożary o stałej mocy – szybkość wydzielania ciepła w jednostce czasu nie ulega zmianie,
 z pożary rozwijające się, podczas których szybkość wydzielania ciepła rośnie proporcjonal-

nie do kwadratu czasu od momentu zapłonu.
Założenie stałej mocy pożaru przy projektowaniu systemów np. wentylacji pożarowej stanowi 

przyjęcie wariantu najbardziej niekorzystnego. Stan taki gwarantuje, iż system zapewni bezpie-
czeństwo również we wstępnej fazie pożaru rozwijającego się, gdy jego moc będzie mniejsza 
od przyjętej do obliczeń. Przyjęcie takiego założenia daje duży margines bezpieczeństwa, jed-
nakże niejednokrotnie powoduje znaczny wzrost nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych 
projektowanej instalacji. Zastosowanie drugiego modelu wzrostu pożaru jest zasadne przede 
wszystkim w przypadku obiektów, w których istnieje wyraźna zależność pomiędzy szybkością 
rozwoju pożaru a czasem niezbędnym do zapewnienia ewakuacji ludzi. Przy zakładanej szybkości 
rozwoju pożaru, uwzględniając techniczne i organizacyjne środki wspomagania ewakuacji, należy 
zapewnić jej zakończenie przed powstaniem warunków krytycznych na drogach ewakuacyjnych 
dotyczących widzialności, toksyczności środowiska i oddziaływania termicznego [27].

Zgodnie ze standardami amerykańskimi NFPA 92B oraz 204 jako wartość charakterystyczną 
szybkości rozwoju pożaru przyjmuje się czas od jego powstania do osiągnięcia mocy 1055 kW. 
Zależność ta jest wyrażona wzorem:

 
Q

t
tg

= ⋅








1055

2

 

(1.8)

gdzie:
Q – moc pożaru po czasie t (szybkość wydzielania ciepła), w [kW],
t – czas od momentu efektywnego zapłonu (po upływie okresu inkubacji), w [s],
tg – czas od rozpoczęcia pożaru do osiągnięcia mocy 1055 kW, w [s].
Na rysunku 1.11. został przedstawiony przyrost mocy rozwijającego się pożaru.
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Rysunek 1.11. Przyrost mocy rozwijającego się pożaru

Wzór (1.8) można przedstawić również w formie [32]:

 
Q tg= ⋅α 2

 (1.9)
gdzie:
Q – moc pożaru po czasie t (szybkość wydzielania ciepła), w [kW],
αg – stała opisująca szybkość rozwoju pożaru, w [kW/s2],
t – czas od rozpoczęcia pożaru, w [s],

Jeżeli rozwijający się pożar jest limitowany dostępnością paliwa, to czas trwania tego pożaru 
może zostać obliczony ze wzoru [49]:

 
∆t

mH tc g=
2

3

333  
(1.10)

gdzie:
Dt – czas trwania pożaru, w [s],
m – ilość materiału palnego, w [kg],
Hc – ciepło spalania materiału palnego, w [kJ/kg],
tg – czas wzrostu pożaru, w [s].

Biorąc pod uwagę szybkość wydzielania ciepła standardy NFPA klasyfikują pożary według 
czasu, po którym osiągną one moc 1055 kW. Wyodrębnione zostały cztery zasadnicze przebiegi 
HRR w czasie dla pożarów: wolnych, średnich, szybkich oraz bardzo szybkich. Zależność mocy 
pożaru od czasu dla różnych szybkości jego rozwoju przedstawia rysunek 1.12. Czasy osią-
gnięcia założonej mocy dla poszczególnych przebiegów oraz współczynniki opisujące szybkość 
rozwoju tych pożarów przedstawia tabela 1.2 .
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Rysunek 1.12.  Zależność mocy pożaru od czasu dla różnych szybkości rozwoju 
pożaru [48, 49]

Tabela 1.2. Klasyfikacja pożarów z uwagi na szybkość rozwoju [27]

Klasa pożaru Czas tg osiągnięcia mocy pożaru 
1055 kW, w [s]

Współczynnik szybkości 
wzrostu pożaru αg, w [kW/s2]

Bardzo szybki (ultra fast) 75 0,18780

Szybki (fast) 150 0,04689

Średni (medium) 300 0,01127

Wolny (slow) 600 0,002931

Szybkość rozwoju pożaru w wybranych pomieszczeniach została przedstawiona w tabeli 1.3 .

Tabela 1.3. Szybkość rozwoju pożaru w zależności od funkcji pomieszczenia [16]

Rodzaj obiektu Szybkość rozwoju pożaru

Mieszkanie Średnia

Biuro Średnia

Sklep Duża

Magazyn Bardzo duża

Pokój hotelowy Średnia

Sala widowiskowa Średnia – szybka

Galeria sztuki Wolna

Hala wystawowa Wolna – średnia

Podczas rzeczywistych pożarów ich przebieg może odbiegać od krzywych przedstawionych 
na rysunku 1.12. Dla określenia ich rzeczywistego przebiegu przydatne się dane dotyczące 
czasu osiągnięcia założonej mocy pożaru dla różnych układów materiałów palnych, wyznaczone 
na drodze doświadczalnej. Wartości takie, dla typowego wyposażenia pomieszczeń, zawarte 
są w  standardzie NFPA 92B [28]. Przykładowe wartości dla wybranych materiałów zostały 
przedstawione w tabeli 1.4 .
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Tabela 1.4.  Gęstość mocy pożaru oraz czas do osiągnięcia HRR 1055 kW dla wybranych 
materiałów [49]

Rodzaj materiału
Czas tg osiągnięcia 

mocy pożaru 1055 kW, 
w [s]

Gęstość mocy pożaru, 
w [kW/m2]

Palety drewniane – wysokość składowania 
0,46 m (6–12% wilgotności) 150–310 1420

Palety drewniane – wysokość składowania 
1,52 m (6–12% wilgotności) 90–190 4000

Palety drewniane – wysokość składowania 
3,05 m (6–12% wilgotności) 80–110 6800

Palety drewniane – wysokość składowania 
4,88 m (6–12% wilgotności) 75–105 10 200

Opakowania kartonowe ułożone w stosy  
– wysokość składowania 4,58 m 60 1700

Polietylenowe butelki w opakowaniach 
kartonowych 85 6200

Polietylenowe butelki w opakowaniach 
kartonowych ułożone w stosy – wysokość 
składowania 4,58 m

75 2000

Płyty poliuretanowe twarde – wysokość 
składowania 4,58 m 8 1900

Szybkość wydzielania się ciepła wpływa na rozkład temperatur w pomieszczeniu, który powo-
duje wzrost rezystancji przewodów zasilających urządzenia elektryczne funkcjonujące w czasie 
pożaru oraz wpływa na warunki ewakuacji. Dla zobrazowania skutków promieniowania cieplnego 
w tabeli 1.5. przedstawiono wpływ gęstości promieniowania cieplnego na organizm człowieka.

Tabela 1.5. Wpływ gęstości promieniowania cieplnego na organizm człowieka

Gęstość strumienia 
promienio wania, 

w [kW/m2]
0,8–1,2 1,6 2,1 4,0

Skutki promienio‑
wania cieplnego

Promieniowanie 
słoneczne nie 
stwarza dyskomfort 
w przypadku 
długich ekspozycji

Warunki mało 
komfortowe

Dawka minimalna, 
która po 60 s 
powoduje ból

Brak ofiar 
śmiertelnych

Gęstość strumienia 
promienio wania, 

w [kW/m2]
4,7 9,5 12,5 37,5

Skutki promienio‑
wania cieplnego

Ból po 
15–20 s,
a po 30 
s oparzenia

Ból po 8 s,  
a po 20 
s oparzenia II°

Zapalenie się 
drewna, znaczne 
uszkodzenia 
ciała, 15 zgonów 
w ciągu 60 s

Uszkodzenia 
sprzętu 
technicznego,  
1% zgonów 
wciągu 10 s
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2.  ZASILANIE URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH, 
KTÓRE MUSZĄ FUNKCJONOWAĆ W CZASIE POŻARU

W świetle Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerw-
ca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i  terenów (DzU nr 109/2010, poz. 719), urządzenia przeciwpożarowe to stałe lub półstałe 
urządzenia uruchamiane ręcznie lub automatycznie, służące do:

 z zapobiegania powstaniu pożaru,
 z wykrywania powstałego pożaru,
 z zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków.

Urządzenia te można podzielić na:
 z wymagające zasilania do przejścia w stan pracy pożarowej,
 z niewymagające zasilania do przejścia w stan pożarowy.

Zgodnie normą PN-EN 12101-10:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania się dymu i cie-
pła. Część 10: Zasilanie, można przyjąć dwie klasy wymagań w zakresie zasilania urządzeń 
przeciwpożarowych:

 z klasa „A”: wymagane jest zasilanie ze źródła podstawowego oraz źródła rezerwowego,
 z klasa „B”: wymagane jest tylko zasilanie ze źródła podstawowego.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne w obiek-
tach budowlanych. Część 5-56: Instalacje bezpieczeństwa, podstawowym źródłem zasilania 
jest sieć elektroenergetyczna lub inne źródło zasilania, np. zespół prądotwórczy. Natomiast 
w przypadku zwiększonej pewności zasilania jako źródło rezerwowe należy przyjmować:

 z akumulatory lub baterie akumulatorów*), niezależnie od linii elektroenergetycznej oraz 
źródeł zasilania awaryjnego,

*) Norma ta nie wyszczególnia jako źródła zasilania zasilacza UPS, co skutkuje prawnym zakazem jego stosowania 
przy zasilaniu urządzeń przeciwpożarowych. Jest to raczej błędne rozumowanie lub niedopatrzenie twórców normy, 
gdyż zasilacz UPS zainstalowany w pomieszczeniu stanowiącym osobną strefę pożarową zgodnie z wymaganiami §209 
Rozporządzenia [43], przeznaczony wyłącznie do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, powinien być wykorzysty-
wany jako pełnowartościowe źródło zasilania podnoszące znacząco niezawodność zasilania. Przykładem może być 
oświetlenie awaryjne zasilane z baterii centralnej, która w rzeczywistości jest zasilaczem UPS.
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 z zespoły prądotwórcze, niezależnie od linii elektroenergetycznej zasilania podstawowego,
 z oddzielną linię elektroenergetyczną zasilaną przynajmniej z innej sekcji SN w GPZ niż linia 

zasilania podstawowego.
Jednym z parametrów służących do oceny jakości energii elektrycznej jest niezawodność za-

silania, określająca prawdopodobieństwo wystąpienia przerwy w zasilaniu. Ponieważ w sieciach 
elektroenergetycznych zdarzają się awarie spowodowane różnymi przyczynami technicznymi lub 
oddziaływaniem warunków środowiskowych, wprowadza się klasyfikację odbiorników ze względu 
na skutki, jakie może spowodować przerwa w zasilaniu.

Podział na kategorie zasilania został przyjęty w gospodarce elektroenergetycznej, w której 
zdefiniowano:

a) odbiorniki III kategorii zasilania – odbiorniki, w których dowolnie długa przerwa w dosta-
wie energii elektrycznej nie spowoduje żadnych negatywnych skutków,

b) odbiorniki II kategorii zasilania – odbiorniki, w których krótka przerwa w dostawie energii 
elektrycznej (do kilku minut) nie spowoduje negatywnych skutków,

c) odbiorniki I kategorii zasilania – odbiorniki, w których nawet krótka przerwa w dostawie 
energii elektrycznej może spowodować zagrożenie życia ludzi lub znaczne straty material-
ne spowodowane np. przerwaniem procesu produkcyjnego.

Przykładowy układ zasilania obiektu budowlanego, w którym występują wszystkie kategorie 
zasilania, przedstawia rysunek 2.1.

ze stacji transformatorowej II
SN/nn

ze stacji transformatorowej I
SN/nn

SZR

RNG

UPS
STK

STK

RSP

RSP

SZR

ZP

RGnn

RNA

odbiorniki III kategorii zasilania

odbiorniki II kategorii
zasilania

odbiorniki I kategorii 
zasilania

Ru ≤ 30 Ω

RB ≤ 5 Ω*)

Rysunek 2.1.  Schemat blokowy układu zasilania budynku z podziałem na kategorie zasilanych 
odbiorników, gdzie: UPS – zasilacz napięcia gwarantowanego, STK – siłownia 
telekomunikacyjna, ZSE – zespół prądotwórczy, SZR – układ automatyki 
samoczynnego załączenia [37]

Do najbardziej wrażliwych odbiorników wspomagających ewakuację należą:
 z oświetlenie awaryjne,
 z dźwigi dla ekip ratowniczych,
 z DSO.
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Urządzenia te należy zaliczyć do I kategorii zasilania w celu wyeliminowania zakłóceń w ich 
pracy spowodowanych zasilaniem ich energią elektryczną o niewłaściwych parametrach.

Zapad napięcia lub jego odchylenie powoduje silne zakłócenia, szczególnie oświetlenia oraz 
komunikatów przekazywanych za pośrednictwem DSO. Zniekształcone komunikaty lub gwałtow-
ne zmiany oświetlenia powodują pogłębianie stresu u osób uwięzionych w płonącym budynku, 
a w skrajnym przypadku mogą doprowadzić do paniki wśród osób ewakuowanych.

W celu wyeliminowania zakłóceń przychodzących z sieci elektroenergetycznej, obwody zasila-
jące te odbiorniki należy objąć systemem zasilania gwarantowanego.

Zespół prądotwórczy stanowi w tym przypadku źródło zasilania awaryjnego i stosowany jest 
tylko w niektórych obiektach wymagających zwiększonej pewności zasilania.

Zespoły prądotwórcze dzieli się ze względu na czas rozruchu, tj. czas, jaki upływa od chwili 
zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej do chwili jego podania z generatora zespołu prą-
dotwórczego:

 z z długotrwałym zanikiem napięcia,
 z z krótkotrwałym zanikiem napięcia,
 z bez zaniku napięcia.

Do zasilania wrażliwych urządzeń ppoż. wspomagających ewakuację nadaje się jedynie ze-
spół prądotwórczy zaliczony do kategorii bez zaniku napięcia.

Na rysunku 2.2. został przedstawiony schemat zespołu prądotwórczego z zerowym czasem 
przełączenia na zasilanie awaryjne.

6

3

4
5

silnik
spalinowy

sieć elektroenergetyczna

odbiorniki

Q1

Q2
2 1

Rysunek 2.2.  Schemat zespołu prądotwórczego z zerowym czasem przełączenia na 
zasilanie awaryjne, gdzie: 1 – silnik elektryczny do napędu generatora 
i koła zamachowego, 2 – generator, 3 – koło zamachowe, 4 – sprzęgło 
elektromagnetyczne, 5 – silnik spalinowy, 6 – szafa sterująca i rozdzielnica 
potrzeb własnych [37]

W układzie przedstawionym na rysunku 2.2. zastosowano silnik elektryczny synchroniczny 
o mocy równej mocy generatora zespołu prądotwórczego. Zasilanie odbiorników jest realizowane 
w sposób ciągły nie z sieci elektroenergetycznej, lecz z generatora zespołu prądotwórczego.

W normalnym stanie pracy silnik elektryczny jest zasilany z sieci elektroenergetycznej i napę-
dza generator zespołu wraz z kołem zamachowym. W przypadku zaniku napięcia w sieci elek-
troenergetycznej, sprzęgło łączy koło zamachowe z silnikiem spalinowym. Zgromadzona w kole 
zamachowym energia kinetyczna jest w stanie spowodować szybki rozruch silnika spalinowego, 
który przejmuje napęd generatora zespołu. Łącznik Q2 w tym przypadku spełnia jedynie funkcję 
serwisową.

__vademecum__4.indb   29 2016-08-11   12:25:28



30 Vademecum elektro.info

W każdym innym przypadku do zasilania wrażliwych urządzeń wspomagających ewakuację 
konieczne jest zastosowanie w układzie zasilania zasilacza napięcia gwarantowanego, który jest 
zbudowany z trzech podzespołów:

 z układu prostownik – ładowarka, przekształcającego napięcie przemienne na stałe oraz 
ładującego baterię akumulatorów,

 z zestawu (baterii) akumulatorów pozwalającego magazynować i odnawiać zapasy energii 
na czas podtrzymania od (5÷30) minut, a w przypadkach koniecznych na czas dłuższy, 
wynikający z technologii pracy zasilanych odbiorników,

 z statycznej przetwornicy DC/AC (falownika), która wytwarza ponownie napięcie przemien-
ne o odpowiednio wysokich parametrach (napięcie i częstotliwość).

Schemat blokowy zasilacza napięcia gwarantowanego przedstawia rysunek 2.3.

przetwornica  
AC/DC  

baterii 
ładowarka

falownik 
DC/AC  

Uwe

baterie

UwyjZasila  

praca normalna 
praca z baterii 
bypass Praca przez 

 
klucz  

tyrystorowy 
(St. Switch)  

dioda
blokująca

Rysunek 2.3. Schemat blokowy zasilacza napięcia gwarantowanego

Ponieważ urządzenia przeciwpożarowe, które muszą funkcjonować w czasie pożaru, muszą 
być zasilane sprzed wyłącznika ppoż., projektowanie zasilania tych urządzeń należy realizować 
ze szczególnym uwzględnieniem skutecznej ochrony przeciwporażeniowej.

Akumulatory w układach zasilania urządzeń przeciwpożarowych

Akumulatory stosowane w urządzeniach przeciwpożarowych stanowią magazyn energii źródła 
zasilania gwarantowanego i przeznaczone są do pracy buforowej. Oznacza to, że akumulator 
przez cały czas połączony jest z prostownikiem i odbiornikiem. W czasie normalnej pracy zasi-
lanie odbiornika realizowane jest z prostownika, który jednocześnie ładuje akumulator prądem 
o niewielkiej wartości, powszechnie nazywanym prądem konserwującym. Oznacza to, że aku-
mulator doładowywany jest w stopniu odpowiadającym jego samorozładowaniu. W tych warun-
kach akumulator pozostaje w gotowości do przejęcia obciążenia na wypadek zaniku napięcia 
w obwodzie zasilającym prostownik, pozostając w stanie pełnego naładowania. Układ buforowej 
współpracy akumulatora z prostownikiem przedstawia rysunek 2.4.
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Rysunek 2.4. Układ buforowej współpracy akumulatora z prostownikiem [73]

W układach zasilania urządzeń przeciwpożarowych znajdują zastosowanie akumulatory SLA 
stanowiące odmianę akumulatorów VRLA, w których nadmiar gazów jest usuwany do otoczenia 
przez jednokierunkowy zawór. W akumulatorach tych elektrolit wraz z dodatkami przyspieszają-
cymi rekombinację gazów jest zawarty w żelu, który stanowi tiksotropową odmianę dwutlenku 
krzemu (SiO2). Są to akumulatory o napięciu znamionowym 12 V (rzadziej o napięciu 24 V), 
które składają się z pojedynczych cel o napięciu znamionowym 2 V. Napięcie to uzyskuje róż-
ne wartości w zależności od stopnia naładowania akumulatora oraz temperatury. Przykłado-
wą zależność napięcia ładowania od temperatury przedstawia rysunek 2.5. W razie potrzeby 
akumulatory te łączy się równolegle w celu zwiększenia ich pojemności lub szeregowo w celu 
zwiększenia napięcia.
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Rysunek 2.5. Przykładowa zależność napięcia ładowania od temperatury [73]

Akumulatory SLA dzięki zastosowaniu żelu nie wykazują rozwarstwienia elektrolitu oraz 
charakteryzują się dużą pojemnością cieplną, wysokim stopniem rekombinacji gazów, wysoką 
odpornością na przeładowanie oraz dopuszczają wysoki stopień rozładowania.

Należy jednak pamiętać, że akumulatory te podczas normalnej eksploatacji wydzielają wodór 
i nie są akumulatorami bezobsługowymi. Poprawna ich nazwa brzmi „szczelne akumulatory oło-
wiowo-kwasowe SLA”. Pojemność akumulatorów podawana jest w [Ah] lub przez prąd rozłado-
wania w czasie 20 godzin w temperaturze 20°C, do osiągnięcia napięcia końcowego pojedynczej 
celi 1,7 V (oznaczenie 0,05C). Oznacza to, że akumulator o pojemności np. Q = 10 Ah będzie 
rozładowywany prądem o wartości:
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przez 20 godzin. Dla ułatwienia posługiwania się tymi wartościami wprowadzono jednostkę krot-
ności pojemności znamionowej C, która wyraża prąd jednogodzinnego rozładowania określony 
jako 1C. Oznacza to, że akumulator o pojemności np. Q = 10Ah rozładowywany będzie przez 
jedną godzinę prądem o wartości 10 A, ale prąd rozładowania oznaczony jako 0,1C oznacza war-
tość prądu 1 A i czas rozładowania akumulatora wynoszący 10 godzin. Cechą charakterystyczną 
akumulatorów jest to, że im prąd rozładowania większy, tym pojemność dysponowana mniejsza, 
podobnie im temperatura niższa, tym pojemność dysponowana mniejsza. Wpływ temperatury 
i prądu rozładowania na pojemność akumulatora przedstawia rysunek 2.6.
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Rysunek 2.6. Wpływ temperatury i prądu rozładowania na pojemność akumulatora [75]

Analizując rysunek 2.6. należy zauważyć, że dla prądu rozładowania wynoszącego 0,1C 
czas rozładowania 10-godzinnego w temperaturze –10°C zostanie skrócony do około 70%. Czyli 
dysponowana pojemność akumulatora wyniesie 70% jego znamionowej pojemności. Natomiast 
przy prądzie rozładowania wynoszącym 1C w temperaturze 20°C pojemność akumulatora wy-
niesie zaledwie 50% jego pojemności znamionowej. Przy doborze akumulatora należy pamiętać, 
że przy pracy w temperaturze niższej od określonej przez producenta pojemność akumulatora 
będzie niższa od pojemności znamionowej, co spowoduje skrócenie czasu pracy przy zasilaniu 
urządzeń po przejęciu zasilania. Jeżeli wymagana jest praca akumulatora w niskich temperatu-
rach, należy dobrać akumulator o większej pojemności znamionowej.

Podczas eksploatacji akumulatorów bardzo istotne znaczenie ma niedopuszczenie do rozłado-
wania poniżej napięcia końcowego Uk zwanego powszechnie „napięciem odcięcia”, tj. wartości, 
przy której po rozładowaniu akumulator zachowuje znamionową pojemność oraz znamionową 
żywotność. Napięcie to zależy od wartości prądu rozładowania i nie jest wartością stałą w odnie-
sieniu do pojedynczego akumulatora. Krzywe rozładowania akumulatora w temperaturze 20°C 
przy różnych wartościach pądu rozładowania przedstawia rysunek 2.7.
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Rysunek 2.7.  Krzywe rozładowania akumulatora w temperaturze 20°C przy różnych 
wartościach prądów rozładowania [75]

Jeżeli akumulator zostanie rozładowany do napięcia o wartości poniżej krzywej odcięcia, to 
jego pojemność zmniejszy się oraz zmniejszy się jego żywotność. Napięcie odcięcia dla okre-
ślonych prądów rozładowania podają producenci akumulatorów. Najczęściej jest to wartość 
(1,6–1,8) V/ogniwo, co oznacza, że dla akumulatorów o napięciu znamionowym 12 V daje to 
wartość (9,6–10,8) V. W centralach urządzeń przeciwpożarowych zaleca się obciążanie akumu-
latorów prądem o wartości 1,5 < C < 2. Akumulatory charakteryzują się bardzo małą rezystancją 
wewnętrzną, która zawiera się w przedziale (5–200) mΩ [3], przez co są bardzo wrażliwe na 
zwarcia i należy je zabezpieczać bezpiecznikami topikowymi na przewodzie dodatnim instalo-
wanym w pobliżu klemy dodatniej.

Szczegółowe wymagania w zakresie metodyki pomiarów oraz obliczania rezystancji wewnętrz-
nej akumulatorów można znaleźć w normie PN-EN 60896-21:2005 Akumulatory ołowiowe. 
Część 21: Typy z zaworami. Metody badań. Akumulatory SLA, naładowane do pojemności zna-
mionowej, przechowywane w temperaturze 20°C tracą średnio 3% pojemności w ciągu miesiąca 
[73]. Przechowywanie akumulatorów SLA w stanie nienaładowanym może prowadzić do zmiany 
polaryzacji, co będzie skutkowało tym, że staną się one izolatorami. Czas przechowywania nała-
dowanych akumulatorów SLA jest uzależniony od temperatury i wynosi:

 z 12 miesięcy w temperaturze (0–20)°C,
 z 9 miesięcy w temperaturze (21–30)°C,
 z 5 miesięcy w temperaturze (31–40)°C,
 z 2,5 miesiąca w temperaturze (41–50)°C.

Graniczną temperaturą pracy lub przechowywania akumulatorów SLA jest temperatura 
+55°C. Charakterystyki samorozładowania akumulatorów SLA w funkcji czasu dla różnych tem-
peratur składowania przedstawia rysunek 2.8.
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Rysunek 2.8.  Przykładowe charakterystyki samorozładowania akumulatorów SLA w funkcji 
czasu, dla różnych temperatur składowania [75]

Ocenę pojemności należy wykonać przez kontrolne rozładowanie akumulatora prądem o war-
tości 1C. Schemat obwodu rozładowania kontrolnego przedstawia rysunek 2.9.

R
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Rysunek 2.9. Schemat obwodu rozładowania kontrolnego akumulatora

Moc rezystora R oraz jego wartość należy wyznaczyć z wykorzystaniem poniższych wzorów:
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Przy rozładowaniu prądem o wartości 1C w temperaturze 20°C, pojemność dysponowana 
akumulatora spada do wartości 50% jego pojemności znamionowej (rys. 2.6.), przez co rzeczy-
wisty czas rozładowania wyniesie około 30 minut.
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Przykład

Należy dobrać opornik do rozładowania kontrolnego akumulatora o pojemności Q = 10 Ah.

 

I C A

R
U
I

P I R W

= =

= = =

= ⋅ = ⋅ =

1 10

12
10

1 2

10 1 2 1202 2

,

,

Ω

Pojemność dysponowana akumulatora w temperaturze 20°C wyniesie Qd = 0,5·10 = 5 Ah, 
co oznacza, że przy prądzie rozładowania wynoszącym 10 A, czas rozładowania do uzyskania 
napięcia odcięcia wyniesie 30 minut (rys. 2.7.) .

Napięcie końcowe (odcięcia) powinno osiągnąć po 30 minutach wartość 9,7 V. Rozłado-
wanie akumulatora poniżej wartości tego napięcia grozi trwałym uszkodzeniem akumulatora. 
W przypadku akumulatorów o napięciu znamionowym 24 V, napięcie odcięcia po 30 minutach 
powinno wynosić 19,4 V [75].

W czasie eksploatacji akumulatorów należy wykonywać przeglądy kontrolne 2 razy w ciągu 
roku. Rozróżnia się dwa typy przeglądów określanych jako A oraz B [75]:

 z przegląd A polega na kontrolnym rozładowaniu i naładowaniu akumulatora oraz ocenie 
jego pojemności i stanu technicznego. Podczas czynności kontrolnych należy ustawić na-
pięcie konserwacyjne oraz sprawdzić jego stan techniczny zgodnie z DTR producenta,

 z przegląd B polega na pomiarze napięcia akumulatora, ocenie jego pojemności, regulacji 
napięcia konserwacyjnego oraz sprawdzeniu stanu technicznego zgodnie z DTR produ-
centa.

Przegląd należy odnotować w książce przeglądów. Wpis do książki przeglądów musi zawierać 
informacje dotyczące akumulatora oraz parametry elektryczne odnotowane podczas przeglądu. 
Dla zachowania ciągłości informacji o stanie akumulatorów należy zamieszczać na nich etykiety, 
których wzory przedstawia rysunek 2.10.
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Rysunek 2.10.  Wzory etykiet kontrolnych: a) etykieta wprowadzenia do eksploatacji, 
b) etykieta przeglądu [75]

Kontrole eksploatowanych akumulatorów zainstalowanych w systemach przeciwpożarowych 
należy wykonywać co 6 miesięcy, a wymianę ich na nowe przeprowadzać co 4 lata.
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3.  TEMPERATURA POŻARU A PARAMETRY  
DOSTARCZANEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ.  
STAN BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI I URZĄDZEŃ 
ELEKTRYCZNYCH FUNKCJONUJĄCYCH  
W CZASIE AKCJI RATOWNICZO‑GAŚNICZEJ

Prawo Wiedemanna–Franza–Lorentza

Przewody lub kable zasilające urządzenia przeciwpożarowe muszą spełniać wymagania mi-
nimalnej wytrzymałości mechanicznej, długotrwałej obciążalności prądowej i przeciążalności, 
odporności na nagrzewanie przez prądy zwarciowe, spadku napięcia oraz samoczynnego wyłą-
czenia podczas zwarć, zgodnie z powszechnie akceptowalnymi zasadami ich doboru.

W czasie pożaru przewody lub kable zasilające urządzenia ppoż. podlegają działaniu wysokiej 
temperatury, która powoduje wzrost ich rezystancji oraz degradację izolacji.

Zgodnie z prawem Wiedemanna–Franza–Lorentza (ustanowione doświadczalnie w 1853 roku 
przez Wiedemanna i Franza oraz potwierdzone przez Lorentza w 1873 r.) stosunek przewodnic-
twa cieplnego i przewodnictwa elektrycznego w dowolnym metalu jest wprost proporcjonalny 
do temperatury [34]:

 

λ
γ

= ⋅L T
 

 (3.1)

gdzie:
γ – konduktywność przewodnika, w [m/(Ω·m2)],
λ – współczynnik przewodności cieplnej przewodnika,
L – stała Lorentza (L = 2,44·10–8 W·Ω·K–2),
T – temperatura przewodnika, w [K].

Wraz ze wzrostem temperatury powstaje wzrost przewodnictwa cieplnego i  spadek prze-
wodnictwa elektrycznego, a  także wraz ze wzrostem temperatury wzrastają amplitudy drgań 

__vademecum__4.indb   37 2016-08-11   12:25:30



38 Vademecum elektro.info

atomów w węzłach sieci, które skutkują wzrostem prawdopodobieństwa zderzeń elektronów, 
prowadzącym w konsekwencji do zmniejszenia ruchliwości elektronów.

Zmniejszenie ruchliwości elektronów jest jednoznaczne ze zmniejszeniem konduktywności 
przewodu.

Zmiana rezystywności przewodu na jednostkę temperatury może zostać zapisana następu-
jącym równaniem:

 
d
dT

ρ α ρ= ⋅
 

 (3.2)

gdzie:
T – temperatura bezwzględna,
ρ – rezystywność jednostkowa przewodu,
α – temperaturowy współczynnik rezystancji odniesiony do temperatury 20°C.
Rozwiązanie równania (3.2) prowadzi do następującego wzoru:

 ρ α= ⋅ ⋅C e T
 (3.3)

Wzór na rezystywność przewodu w  temperaturze wyższej od 20°C (293,16 K), przyjmie 
następującą postać:

 
ρ ρ ρ ρα

α α α= ⋅ ⋅ = ⋅ = ⋅⋅
⋅ ⋅ − ⋅

20 29315 20
29315

20
1

e
e e eT T T

,
( , ) ∆

 
(3.4)

Równanie (3.4) po rozwinięciu w szereg otrzyma następującą postać:

 
ρ ρ α α= ⋅ + ⋅ + ⋅ +20

2
21

2
( .......)∆ ∆T T

 
(3.5)

W zakresie temperatur nie wyższych od 200°C zmienność rezystancji przewodu wystarczy 
opisać za pomocą pierwszych dwóch wyrazów wzoru (3.5):

 ρ ρ α= ⋅ + ⋅20 1( )∆T   (3.6)

W zakresie temperatur wyższych od 200°C, które występują w czasie pożaru, wzór (3.6) nie 
może zostać uproszczony do pierwszych dwóch składników. Dla celów praktycznych można go 
zapisać następująco:

 ρ ρ α β= ⋅ + ⋅ + ⋅20
2 21( )∆ ∆T T  

 (3.7)

gdzie:
β – drugi współczynnik temperaturowy rezystancji (dla metali stosowanych do budowy kabli 
i przewodów można przyjmować jego wartość jako 10–6  K–2).

Prowadzenie obliczeń bezpośrednio z wykorzystaniem wzoru (3.5) prowadzi do błędnych 
wyników w zakresie wyższych temperatur, ponieważ wzór ten nie uwzględnia różnych czynni-
ków termodynamicznych, takich jak nasycenie cieplne przewodu, wymiana ciepła z otoczeniem, 
zmienności temperaturowego współczynnika rezystancji itp. Ma on znaczenie teoretyczne. Ko-
rzystanie w praktyce ze wzoru (3.6) lub (3.7) daje zadowalające wyniki, choć jest znacznym 
uproszczeniem.

W praktyce dostatecznie dobre rezultaty dają obliczenia wykonywane za pomocą wzoru wy-
kładniczego [34]:

 
R R

T
T

k
k

= ⋅ 



20

116

293

,

 (3.8)
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gdzie:
RTk

 – rezystancja przewodu w temperaturze Tk, w [Ω],
Tk – temperatura końcowa, w której oblicza się rezystancję przewodu RTk

, w [K],
R20 – rezystancja przewodu w temperaturze 20°C, w [Ω].

Na rysunku 3.1. przedstawiono zmienność rezystancji funkcji temperatury obliczonej z wy-
korzystaniem wzorów (3.6), (3.7) oraz (3.8).
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wzór wykładniczy

α
α β

Rysunek 3.1.  Zależność rezystancji przewodu w funkcji temperatury wyznaczona 
z wykorzystaniem wzorów (3.6), (3.7), (3.8) [31]

Uwaga!
Prawo Wiedemanna–Franza–Lorentza nie dotyczy wszystkich metali. W odniesieniu do metali 
stosowanych do produkcji kabli i przewodów znajduje pełne zastosowanie.

Rozkład temperatury w przegrodzie budowlanej

Ciepło wydzielone podczas pożaru przenika przez przegrody budowlane. Szybkość przenikania 
zależy od oporu cieplnego przegrody. Przenikające przez przegrodę ciepło powoduje nagrzewanie 
się poszczególnych warstw przegrody budowlanej. Na szybkość wzrostu temperatury poszcze-
gólnych warstw oprócz oporu cieplnego ma wpływ również pojemność cieplna ścian budynku.

Przykładowe rozkłady temperatury w przegrodach budowlanych, powstające wskutek przeni-
kania ciepła, przedstawia rysunek 3.2.
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x
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Rysunek 3.2.  Rozkład temperatury w pojedynczej oraz złożonej przegrodzie budowlanej 
spowodowany przenikaniem ciepła [31]

Współczynnik przenikania przegrody budowlanej należy obliczyć ze wzoru:
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 (3.9)

Natomiast temperaturę w dowolnym miejscu przegrody budowlanej należy obliczyć ze wzoru:
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 (3.10)

Przykład

Należy wyznaczyć rozkład temperatury w przegrodzie składającej się z warstw o parametrach 
z tabeli 3.1. oraz temperaturze pożaru T1 = 800°C przy temperaturze zewnętrznej T2 = 20°C.

Tabela 3.1.  Parametry przegrody budowlanej i obliczeniowe temperatury

Warstwa
przegrody

Grubość warstwy
 δ, w [m]

Współczynnik 
przenikania

λ, w [W/(mK)]

Opór cieplny
R, w [m2K/W]

Temperatura
T, w [°C]

Powietrze wewnątrz 
pomieszczenia – – 0,13 800

Tynk 
wapienno-cementowy 0,015 0,82 0,018 765,5

Beton komórkowy 0,24 0,35 0,686 616,7

Styropian 0,10 0,040 2,50 67

Cegła ceramiczna pełna 0,12 0,77 0,156 32,8

Tynk 
wapienno-cementowy 0,015 0,82 0,018 20,8

Powietrze
na zewnątrz – – 0,04 20
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– – 3,548 –

Rozważania teoretyczne potwierdzają wyniki badań laboratoryjnych prowadzone w Zakładzie 
Elektroenergetyki SGSP, prowadzone przez bryg. dr. inż. Piotra Kustrę oraz mł. bryg. dr. inż. 
Ryszarda Chybowskiego przy udziale bryg. dr. inż. Waldemara Jaskółowskiego. Wyniki badań 
przedstawiono w tabeli 3.2. oraz na fotografiach 3.1. i 3.2.

Tabela 3.2.  Wyniki badań eksperymentalnych zachowania się przewodów pod tynkiem 
poddanych działaniu wysokiej temperatury [6]

Grubość tynku, w [mm]
Temperatura na 

powierzchni przewodu, 
w [°C]

Temperatura na 
powierzchni tynku, 

w [°C]

Średni czas 
funkcjonowania 

przewodu, w [min]

5 465 560 20

10 504 660 50

15 503 700 65

20 460 761 70

25 510 800 82

Fotografia 3.1.  Widok przewodu umieszczonego w tynku poddanego działaniu wysokiej 
temperatury przed zdjęciem tynku [6]

Fotografia 3.2.  Widok przewodu umieszczonego w tynku poddanego działaniu wysokiej 
temperatury po zdjęciu tynku [6]
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Dobór przekroju przewodów zasilających

W normalnych warunkach eksploatacji dobierane przewody do zasilania urządzeń ppoż. mu-
szą spełniać następujące wymagania:

 z minimalnej wytrzymałości mechanicznej,
 z długotrwałej obciążalności prądowej i przeciążalności,
 z odporności na nagrzewanie przez prądy zwarciowe,
 z dopuszczalny spadek napięcia oraz samoczynnego wyłączenia podczas zwarć,

zgodnie z powszechnie akceptowalnymi zasadami opisanymi w normach przedmiotowych.
W warunkach pożaru wskutek wzrostu rezystancji przewodu spowodowanego działaniem 

temperatury pożarowej, wymagany przekrój przewodów zasilających urządzenia ppoż., które 
muszą funkcjonować w czasie pożaru, ze względu na dopuszczalny spadek napięcia należy 
wyznaczyć z uwzględnieniem wzrostu rezystancji wynikającego z prawa Wiedemanna–Franza–
Lorentza:

 z dla obwodów trójfazowych:

 
∆U

U
I R X

n
B% cos sin= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅( )3 100

ϑ ϕ ϕ
 

(3.11)

 
R R

T
ϑ

ϑ= ⋅ 



20

116

293 15,

,

 
(3.12)

 
R

l
S20 =

⋅γ  
(3.13)

 

∆U U
I

l
S

T
X tgn

B

%
,

cos ,
⋅

⋅ ⋅ ⋅
=

⋅
⋅ 





+ ⋅
3 100 293 15

116

ϕ γ
ϕϑ

 
(3.14)

 

S
l

T

U U

I
X tgdop n

B

≥
⋅ 





⋅
⋅

⋅ ⋅ ⋅
− ⋅








ϑ

γ
ϕ

ϕ

293 15

3 100

116

,

cos

,

%∆

 

(3.15)

Ponieważ:
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Wzór (3.16) można zapisać w uproszczonej postaci:
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(3.17)

gdzie:
DUdop% – dopuszczalny spadek napięcia, w [%],
l – długość linii zasilającej, w [m],
Un – napięcie znamionowe, w [V],
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tgϕ
ϕ

= −1
12cos

cos ϕn – współczynnik mocy zasilanego urządzenia, w [-],
X =x'·l – reaktancja przewodu (linii) zasilającej, w [Ω],
x' – jednostkowa reaktancja przewodów, przyjmowana jako:
a) dla linii kablowych [31]:

 z U < 1 kV: x' = 0,08 [Ω/km],
 z U ≥ 1 kV: x' = 0,1 [[Ω/km],

b) dla instalacji nn [31]:
 z układanych w rurze stalowej: 0,15 [Ω/km],
 z układanych bez rury: 0,1 [Ω/km],

IB – spodziewany prąd obciążenia, w [A],
kp – współczynnik poprawkowy uwzględniający wzrost rezystancji przewodu wskutek termiczne-
go działania pożaru, w [-],
γ – konduktywność przewodu zasilającego, w [m/(Ω*mm2)],

 z dla obwodów jednofazowych:
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W związku ze wzrostem rezystancji powodowanej działaniem temperatury pożarowej, zwięk-
szenie przekroju przewodów konieczne będzie również ze względu na ochronę przeciwporaże-
niową.

Nieuwzględnienie wzrostu rezystancji przewodu w czasie pożaru i przyjęcie jego przekroju 
dla temperatury otoczenia, przyjętej zgodnie z wymaganiami normy IEC 60287-3-1/A1:1999 
Electric cabels. Calculation of the curent rating. Part 3-1: Sections on operating conditions. 
Reference operating conditions and selections of cables types [53], prowadzi do błędnych wy-
ników. Wartości obliczeniowych temperatur τ0, właściwych dla warunków krajowych, zgodnych 
z normą [53], przedstawia tabela 3.3.

Tabela 3.3. Obliczeniowa temperatura τ0 w Polsce

Rodzaje przewodów i warunki ich układania τ0, w [°C]

Przewody w pomieszczeniach 25

Przewody izolowane
w przestrzeniach zewnętrznych

nienarażonych na bezpośrednie nasłonecznienie 25

narażonych na bezpośrednie nasłonecznienie 40

Kable układane w ziemi w zależności od pory roku 20 (15; 5)*)

Objaśnienia: *) 20°C – lato, 15°C – wiosna i jesień, 5° – zima

Dobrany przewód należy sprawdzić z warunku samoczynnego wyłączenia koniecznego dla 
oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Problematyka ta została wyjaśniona w roz‑
dziale 8 .
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Uwaga!
Zasady doboru przewodów zostały szczegółowo opisane w „Niezbędniku elektryka. Do-
bór przewodów i kabli niskiego napięcia”, dlatego w opracowaniu ograniczono się do 
problematyki oddziaływania pożaru i  jego wpływu na ostateczny przekrój dobieranego 
przewodu. Przy zgłębianiu opisanych zagadnień niezbędna jest znajomość podstaw do-
boru przewodów (zamieszczono je we wspomnianym „Niezbędniku elektryka”. Pominięto 
również kwestie zabezpieczeń, przyjmując jako jedyne właściwe zabezpieczenie instalacji 
przeciwpożarowych zabezpieczenie zwarciowe, którego ocenę pod kątem poprawności 
doboru opisano w rozdziale 8. Należy pamiętać, że prąd znamionowy dobieranego zabez-
pieczenia ze względu na niezawodność powinien być o dwa stopnie wyższy w stosunku 
do obliczeń jego doboru.
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4. ZASADY INSTALOWANIA PPOŻ. WYŁĄCZNIKA PRĄDU

Zadaniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) jest wyłączenie zasilania w budyn-
ku objętym pożarem w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej. Podstawowe wymagania w zakresie 
jego instalacji zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie (DzU z 2015 roku, poz. 1422) [43]. W rozporządzeniu tym zapisano, że w strefach 
pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem 
istnieje obowiązek instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Wyłącznik ten powinien 
odcinać dopływ energii elektrycznej do wszystkich odbiorników z wyjątkiem obwodów zasilają-
cych instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Do urzą-
dzeń tych należy zaliczyć:

a) pompy pożarowe,
b) dźwiękowy system ostrzegawczy,
c) oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne,
d) windy przeznaczone dla ekip ratowniczych,
e) systemy technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych,
f) wentylację pożarową (w tym zasilanie napędów klap dymowych),
Z uwagi na szereg niejednoznacznych wymagań zawartych w rozporządzeniu [43], Stowa-

rzyszenie Nowoczesne Budynki rozpoczęło prace nad nowelizacją tego dokumentu. Prace kilku 
zespołów eksperckich doprowadziły do powstania roboczej wersji dokumentu. W zakresie doty-
czącym PWP propozycja ekspercka zmian rozporządzenia [43] przewiduje następujące wyma-
gania:

 z aparat elektryczny stanowiący element wykonawczy przeciwpożarowego wyłącznika prądu 
należy instalować w rozdzielnicy głównej budynku, zainstalowanej w pomieszczeniu wydzie-
lonym pożarowo lub rozdzielnicy pożarowej. W przypadku zastosowania aparatu elektrycz-
nego typu wyłącznik należy zapewnić wybiórczość działania zabezpieczeń występujących 
w instalacjach elektrycznych budynku, które są przyłączone za wyłącznikiem i eksploatowane 
w warunkach normalnej eksploatacji. W zależności od uwarunkowań lokalnych sterowanie 
przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu może być miejscowe lub zdalne,
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 z energię elektryczną do przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy doprowadzić kablem 
lub przewodem gwarantującym dostawę energii elektrycznej przez wymagany czas pracy 
urządzeń przyłączanych do niego od strony zasilania, chronionym przed działaniem wody lub 
odpornym na działanie wody,

 z sterowanie przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu należy umieścić w  pobliżu głównego 
wejścia do obiektu lub strefy pożarowej i odpowiednio oznakować zgodnie z Polską Normą 
dotyczącą znaków bezpieczeństwa oraz technicznych środków przeciwpożarowych.
Dopuszcza się sterowanie przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu za pomocą centralki ste-

rowania urządzeniami przeciwpożarowymi z wydzielonego pożarowo pomieszczenia ochrony 
z całodobową obsługą.

Dla obwodów o obciążalności prądowej do 125 A i napięciu do 1 kV dopuszcza się instalację 
ręcznego wyłącznika prądu, który powinien być zainstalowany przy głównym wejściu do obiektu 
lub strefy pożarowej.

Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod kątem ochrony przeciwpożarowej

Obiekt budowlany spełniający wymagania §4.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego 
pod względem ochrony przeciwpożarowej (DzU z 2015 roku, poz. 2117) lub obiekt zgłoszony 
przez projektanta/inwestora należy uzgodnić pod kątem zgodności z wymaganiami ochrony prze-
ciwpożarowej, tzn. z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz zastosowanymi 
rozwiązaniami w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Tym samym wyłącznik przeciwpożarowy 
prądu również podlega uzgodnieniu . Projekt uzgadnia rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych. Po uzgodnieniu projektu budowlanego rzeczoznawca zobowiązany jest do 
poinformowania komendy wojewódzkiej PSP właściwej dla miejsca inwestycji.

W grudniu 2014 roku Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Komendant Główny 
Państwowej Straży Pożarnej ogłosili wspólne stanowisko w sprawie postępowania w przypad-
ku wykonania obiektu budowlanego niezgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. 
W punkcie III wspólnego stanowiska określa się skutki wykonania obiektu budowlanego zgodnie 
z uzgodnionym projektem budowlanym i  jednocześnie niezgodnie z przepisami dotyczącymi 
ochrony przeciwpożarowej. W kolejnych punktach wspólnego stanowiska stwierdza się, że dla 
obiektu wykonanego zgodnie z projektem budowlanym oraz uzgodnionego z rzeczoznawcą do 
spraw zabezpieczeń ppoż. będzie wydany nakaz dostosowania go do wymagań przepisów/zale-
ceń przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej biorących udział w procedurach odbiorczych 
lub pozwolenie na użytkowanie może zostać niewydane.

Komentarz:
Zgodnie z powyższymi zapisami można wykonać obiekt budowlany zgodnie z wydanym 

pozwoleniem na budowę i nie otrzymać zgody na jego użytkowanie. Czemu zatem ma służyć 
instytucja rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, skoro wykonane uzgodnienie 
nic nie znaczy? Powyższe zapisy powodują dalsze poszerzenie zakresu kompetencji funkcjo‑
nariuszy PSP i mogą przyczyniać się do dalszego podporządkowywania obiektów wyłącznie 
funkcjom pożarowym na zasadzie dowolnej interpretacji obowiązujących przepisów.
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Definicja

Zgodnie z  wymaganiami obowiązującego rozporządzenia [43] wyłącznik przeciwpożaro-
wy prądu jest aparatem elektrycznym, który ma za zadanie odłączenie instalacji elektrycznej 
w obiekcie (niefunkcjonującej w czasie pożaru) od źródła energii elektrycznej. Odcięcie dopływu 
energii elektrycznej przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu nie może powodować samoczynne-
go włączenia drugiego źródła energii elektrycznej (w tym zespołu prądotwórczego) z wyjątkiem 
źródła zasilającego urządzenie, którego funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Należy 
zwrócić uwagę na różnorodność rozumienia pojęcia „wyłącznik przeciwpożarowy prądu” przez 
strony biorące udział w procesie projektowania, odbioru i eksploatacji tego urządzenia:

a) z punktu widzenia projektanta instalacji elektrycznych jest to aparat (wyłącznik lub roz-
łącznik), który dokonuje odłączenia instalacji elektrycznej od źródła zasilania;

b) z punktu widzenia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych lub funkcjonariu-
sza PSP jest to element, którym kierujący akcją ratowniczo-gaśniczą dokonuje wyłączenia 
zasilania obiektu. Zatem jest to element sterujący aparatem elektrycznym: przycisk steru-
jący lub dźwignia sterująca. Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń ppoż. lub funkcjona-
riusz PSP mówiąc, że „wyłącznik przeciwpożarowy prądu” należy umieścić przy wejściu 
do budynku, powinien rozumieć przez to element sterujący tym aparatem.

Komentarz:
Decyzja o lokalizacji aparatu elektrycznego dokonującego odłączenia instalacji powinna należeć 
do projektanta instalacji elektrycznych, który podejmuje ją na podstawie uwarunkowań techniczno-
-ekonomiczno-budowlanych. Rolą rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub 
funkcjonariusza pionu prewencji PSP jest wskazanie miejsca (miejsc), w którym (w których) należy 
zabudować sterowanie tym aparatem tak, aby kierujący akcją ratowniczo-gaśniczą bez wahania 
odłączył obiekt od źródła zasilania go w energię elektryczną.

Wyłącznik ppoż. nie ma żadnej funkcji przeciwpożarowej, a  jego nazwa jest zwyczajowa 
i przyjęta na wniosek Straży Pożarnej.

Jedyną funkcją, jaką pełni w całej akcji gaśniczej, jest bezpieczne odcięcie obiektu od dopły-
wu energii elektrycznej. Zatem „wyłącznik przeciwpożarowy prądu” z punktu widzenia instalacji 
elektrycznych jest to aparat wykonawczy (lub kilka aparatów), który odłącza instalację od źródła 
lub źródeł energii elektrycznej. Pożar jest zjawiskiem ekstremalnym, które może wystąpić w każ-
dej chwili, przez co instalacja elektryczna powinna bezwzględnie zapewniać bezpieczeństwo 
użytkowania w każdych warunkach. Jednak trudno zgodzić się z tezą lansowaną przez środowi-
sko rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń ppoż. oraz funkcjonariuszy PSP, że instalacje (w tym 
elektryczna) w coraz większym stopniu są podporządkowywane funkcji pożarowej.

Rozwiązania techniczne – aparat wykonawczy przeciwpożarowego wyłącznika 
prądu

Należy zwrócić uwagę, że w przygotowywanej propozycji eksperckiej rozporządzenia [43] 
zostały rozróżnione dwa pojęcia:

 z aparat wykonawczy,
 z sterowanie aparatem wykonawczym.
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Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia projektanta instalacji elektrycznych, rzeczoznawcy 
do spraw zabezpieczeń ppoż. oraz użytkownika instalacji elektrycznych.

Aparat wykonawczy przeciwpożarowego wyłącznika prądu – aparat elektryczny (rozłącznik/
wyłącznik), który stanowi element fizycznie odłączający dopływ energii do budynku. W zależ-
ności od uwarunkowań lokalnych sterowanie przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu może być 
miejscowe lub zdalne. Miejsce instalacji: na zewnątrz lub wewnątrz obiektu (preferowane).

Zgodnie z zapisami propozycji eksperckiej zmian w rozporządzeniu [43] dopuszczalne jest 
instalowanie ręcznego przeciwpożarowego wyłącznika prądu (In ≤ 125 A) przy wejściu do 
budynku lub strefy pożarowej. Wyłącznik ten powinien być instalowany przy głównym wejściu 
do budynku lub złączu i odpowiednio oznakowany. Takie rozwiązanie jest możliwe z punktu 
widzenia technicznego, jednak pod warunkiem spełnienia kilku warunków:

1. obudowa takiego aparatu powinna uniemożliwić niekontrolowane odłączenie obiektu od 
sieci elektroenergetycznej i tym samym pozbawienie go zasilania. Zatem tylko użytkownik 
(administrator) obiektu lub ekipa ratownicza powinny mieć dostęp do samego aparatu,

2. aparat wykonawczy (rozłącznik lub wyłącznik) powinien mieć zakres temperatur pracy 
dostosowany do warunków, w jakich będzie pracować. Jeśli aparat będzie zabudowany 
na zewnątrz budynku, to powinien zostać przystosowany do pracy w zakresie temperatur 
(–25 do +50)°C. Niezależnie od tego w obudowie, w której będzie zainstalowany taki 
aparat, należy:
– zabudować rezystor grzejny wraz ze sterowaniem, który zapobiegnie kondensacji pary 

wodnej wewnątrz obudowy;
– zastosować wentylację obudowy.

Jest to rozwiązanie technicznie realizowalne, jednak niepraktyczne oraz nieefektywne 
z punktu widzenia zużywanej energii elektrycznej (straty na zasilanie rezystora grzejnego).

Na rysunku 4.1. przedstawiono sposób wykonania wyłącznika przeciwpożarowego na ze-
wnątrz obiektu. Należy zwrócić uwagę, że pomimo zabudowania aparatu na zewnątrz budynku 
sterowanie jego wyłączeniem odbywa się za pomocą przycisku sterującego umieszczonego przy 
wejściu do hali. Natomiast w przypadku niezadziałania istnieje możliwość ręcznego wyłączenia 
zasilania.
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przejście przez ścianę 
należy uszczelnić do odporności ogniowej ściany

ściana budynku ściana budynku

a)

b)

Rysunek 4.1.  Przykład realizacji wyłącznika przeciwpożarowego prądu umieszczonego poza 
budynkiem: a) uproszczony schemat instalacji, b) schemat montażowy szafki 
wyłącznika ppoż. prądu

W przypadku instalacji aparatu wykonawczego wewnątrz obiektu (preferowane rozwiąza‑
nie), należy go zabudować w:

a) rozdzielnicy głównej (obiektu lub strefy pożarowej), która znajduje się w strefie wydzielonej 
pożarowo (pomieszczeniu rozdzielni – stanowiącym osobną strefę pożarową)*),

b) rozdzielnicy pożarowej, tzn. obudowa rozdzielnicy została wykonana w klasie odporności 
E30, E60, E90 lub E120 (w zależności od wymagań pożarowych). Rozdzielnica w takim 

*) Zgodnie z §209 pkt 3 rozporządzenia [43] rozdzielnica budynku powinna zostać zainstalowana w pomieszczeniu 
stanowiącym osobną strefę pożarową.
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wykonaniu stanowi wydzieloną strefę pożarową. Takie rozwiązanie jest najczęściej stoso-
wane w przypadku, gdy w obiekcie nie ma technicznych możliwości wydzielenia osobnej 
strefy (pomieszczenia) dla tej rozdzielnicy, w której będzie zabudowany przeciwpożarowy 
wyłącznik prądu.

W takim przypadku aparat elektryczny powinien mieć możliwość doposażenia w wyzwalacz 
wzrostowy, tak aby było możliwe jego zdalne sterowanie. Nie zaleca się stosowania jako elemen-
tu sterującego napędu silnikowego aparatu.

Komentarz:
W momencie zadziałania cewki wyzwalacza, dźwignia aparatu zostaje ustawiona w poło‑

żeniu, z którego będzie możliwa tylko ręczna zmiana położenia. Żaden impuls/sygnał nie może 
ponownie załączyć aparatu, co wyklucza możliwość zastosowania napędu silnikowego.

Przewód doprowadzający energię do PWP musi mieć cechę ognioodporności E30 według DIN 
4102-12 Zachowanie się materiałów i elementów budowlanych pod działaniem ognia. Podtrzy-
manie funkcji urządzeń w czasie pożaru. Wymagania i badania. Trasa przewodu powinna być 
zabezpieczona przed działaniem środków gaśniczych (szczególnie wody). 

W przypadku zastosowania aparatu elektrycznego typu wyłącznik należy dodatkowo zapew-
nić wybiórczość działania zabezpieczeń występujących w instalacjach elektrycznych budynku, 
które są przyłączone za wyłącznikiem i funkcjonują w warunkach normalnej eksploatacji obiektu.

Komentarz:
O rodzaju zastosowanego aparatu (rozłącznik/wyłącznik) powinien decydować projektant 

instalacji elektrycznej opierając się na uwarunkowaniach techniczno‑budowlanych projektowa‑
nego obiektu. Z punktu widzenia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń ppoż., funkcjonariuszy 
PSP i kierującego akcją ratowniczo‑gaśniczą nie ma znaczenia, jakiego typu jest to aparat, pod 
warunkiem, że skutecznie odłączy dostawę energii elektrycznej do budynku.

Parametry elektryczne dobieranego rozłącznika muszą spełniać wymagania wynikające z pa-
rametrów zwarciowych występujących w miejscu jego instalacji, a prąd znamionowy przyjętego 
aparatu elektrycznego nie może być mniejszy od prądu znamionowego poprzedzającego go za-
bezpieczenia.

Na rysunku 4.2. przedstawiono uproszczony schemat realizacji wyłącznika ppoż. prądu 
przy zasilaniu w układzie rezerwy ukrytej. Po zbiciu szybki zabezpieczającej przycisk sterujący 
wyłącznika ppoż. prądu RGnn następuje zadziałanie wyzwalacza wzrostowego WW1 i WW2 
(otwarcie aparatów QG1 i QG2) oraz podanie sygnału do sterownika automatyki SZR informują-
cego o wyłączeniu pożarowym rozdzielnicy. Należy zwrócić uwagę, że w omawianym przypadku 
po zadziałaniu wyzwalacza WW1 i WW2 zasilanie obiektu zostanie odłączone, pod napięciem 
pozostaną takie elementy jak: rozdzielnica SN, TR1, TR2 oraz kable łączące transformatory 
z łącznikami QG1 i QG2. Dlatego też należy zainstalować dodatkowy przycisk sterujący, który 
umożliwia otwarcie rozłączników w polach transformatorowych rozdzielnicy średniego napięcia. 
W przedstawionym rozwiązaniu aparatami wykonawczymi wyłącznika ppoż. prądu są te same 
aparaty, które funkcjonują podczas normalnej pracy obiektu.
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Rysunek 4.2.  Uproszczony schemat zasilania obiektu w układzie rezerwy ukrytej 
z wyłącznikiem przeciwpożarowym prądu. Kolorem czerwonym oznaczono 
elementy sterujące wyłącznika przeciwpożarowego prądu (na schemacie 
pominięto część sygnalizacyjną). Elementami wykonawczymi wyłącznika  
ppoż. prądu są aparaty oznaczone QG1 i QG2

Rozwiązania techniczne – sterowanie przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu

Sterowanie przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu może być realizowane w następujący 
sposób:

 z ręcznie – wyłączenie następuje poprzez przestawienie dźwigni aparatu,
 z zdalnie – zadziałanie aparatu wykonawczego następuje przez wyzwolenie przycisku ste-

rującego i tym samym zadziałanie wyzwalacza wzrostowego lub podnapięciowego w apa-
racie.

Lokalizację poszczególnych elementów instalacji wyłącznika przeciwpożarowego prądu nale-
ży uzgodnić na etapie opracowywania projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. Należy 
jednak pamiętać, że wymóg instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu przy wejściu do 
budynku lub przy złączu nie wyklucza możliwości instalacji dodatkowych przycisków sterowni-
czych wyłącznika w innych punktach budynku. Lokalizacje dodatkowych przycisków sterujących 
uruchomieniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy uzgodnić z inwestorem w porozu-
mieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.

Sterowanie ręczne wyłącznika ppoż. prądu stosowane jest w praktyce dla następujących 
sytuacji:

 z zabudowy aparatu w złączu lub przy wejściu do budynku;
 z w sytuacji awaryjnej, gdy zdalne sterowanie wyłącznika ppoż. prądu nie zadziałało. Moż-

liwość ręcznego rozłączenia układu zasilania może okazać się niezbędna w przypadku 
awarii wyłącznika.
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Na fotografii 4.1. przedstawiono przykład ręcznego wyłącznika ppoż. prądu w wieloloka-
lowym budynku mieszkalnym. Prezentowana rozdzielnica będzie zabudowana w wydzielonym 
pożarowo pomieszczeniu przy wejściu do budynku, a sam aparat ma wyzwalacz wzrostowy, który 
będzie sterowany przyciskiem umieszczonym przy wejściu do budynku na elewacji zewnętrznej. 
Dźwignia aparatu będzie wyprowadzona na drzwi rozdzielnicy, tak aby ułatwić ekipie ratowniczej 
jej użycie.

a) b)

PWP

Fotografia 4.1.  Przykład realizacji wyłącznika przeciwpożarowego prądu do zasilania 
wielolokalowego budynku mieszkalnego: a) widok rozdzielnicy z osłonami, 
b) widok rozdzielnicy bez osłon

Zdalne sterowanie wyłącznikiem ppoż. prądu jest realizowane poprzez przycisk chroniony 
szklaną szybką. Jego uruchomienie odbywa się poprzez zbicie szklanej szybki. Zastosowanie 
przycisku, który uruchamia się po zbiciu szybki, uniemożliwia przypadkowe jego sterowanie oraz 
pozwala na bezpieczne wyłączenie zasilania przez strażaków podczas akcji gaśniczej.

Przycisk powinien zostać umieszczony przy wejściu (wejściach) do budynku lub strefy po-
żarowej. W budynkach o znaczeniu strategicznym lub w których niekontrolowane wyłączenie 
zasilania może spowodować duże straty finansowe lub zagrożenie dla zdrowia i życia osób w nim 
przebywających, dopuszcza się umieszczenie przycisku (przycisków) sterującego (sterujących)
w innej lokalizacji niż w pobliżu wejścia (np. pomieszczenie ochrony). W takim przypadku jego 
(ich) lokalizacja powinna być wskazana poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej przy wejściu 
(wejściach) do budynku lub strefy oraz znaków informacyjnych wskazujących miejsce instalacji.

Przycisk uruchamiający przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien zostać wyposażony 
w sygnalizację świetlną. Lampka sygnalizacji świetlnej zadziałania wyłącznika musi być koloru 
zielonego i zaświecać się w przypadku zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Świe-
cenie lampki kontrolnej przycisku uruchamiającego przeciwpożarowy wyłącznik prądu oznacza 
wyłączenie spod napięcia budynku objętego akcją gaśniczą. Jest to jednocześnie sygnał dla stra-
żaków biorących udział w akcji ratowniczo-gaśniczej, że można rozpocząć działania ratowniczo-
gaśnicze. Brak świecenia lampki kontrolnej oznacza brak napięcia w budynku spowodowany 
przerwą w dostawie energii elektrycznej z Systemu Elektroenergetycznego lub awarią układu 
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zdalnego sterowania przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu, możliwe jest również uszkodzenie 
samej lampki, co oznacza konieczność ręcznego wyłączenia. W związku z tym obok przycisku 
sterowniczego należy zamieścić trwały napis  informujący o miejscu zainstalowania aparatu wy-
konawczego przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

W przypadku kilku aparatów pracujących w układzie automatyki SZR należy zapewnić możli-
wość równoczesnego ich wyłączenia z jednego miejsca (rys. 4.2.). Przy każdym przycisku zaleca 
się umieszczenie informacji o miejscu (jeśli to możliwe, to również plan lokalizacji), w którym 
znajduje się aparat wykonawczy ppoż. wyłącznika prądu. W miejscu jego instalacji (np. pomiesz-
czenie rozdzielni nn) należy umieścić instrukcję, w której opisane będą czynności, jakie należy 
wykonać, aby odłączyć obiekt od źródła (źródeł) energii.

Przewód łączący przycisk sterujący wyłącznika ppoż. prądu z cewką wyzwalacza aparatu 
głównego zaleca się wykonać przewodem/kablem ognioodpornym E30 zgodnie z wymaganiami 
normy DIN 4102-12 Zachowanie się materiałów i elementów budowlanych pod działaniem 
ognia. Podtrzymanie funkcji urządzeń w czasie pożaru. Wymagania i badania .

Cewkę wyzwalacza aparatu wykonawczego PWP należy zasilać poprzez układ przełącznika 
faz, który w przypadku zaniku napięcia w jednej lub w dwóch dowolnych fazach automatycznie 
przełączy zasilanie cewki na fazę aktywną (rys. 4.3.) .

Rysunek 4.3.  Schemat zasilania i sterowania wyłącznikiem w układzie przełącznika  
fazy aktywnej oraz z sygnalizacją stanu pracy

Jako wyzwalacze aparatu wykonawczego wyłącznika ppoż. prądu stosowane są dwa rozwią-
zania:

 z wyzwalacz podnapięciowy (WP) – który powoduje otwarcie styków aparatu wykonawcze-
go PWP w przypadku zaniku lub obniżenia się napięcia poniżej wartości dopuszczalnej 
przez cewkę wyzwalacza. Jest to rozwiązanie preferowane przez część rzeczoznawców do 
spraw ppoż., gdyż w ich mniemaniu jest to układ, który zadziała w każdych warunkach. 
Wadą tego rozwiązania jest to, że do prawidłowej pracy wymaga zastosowania zasilacza 
napięcia gwarantowanego umożliwiającego podtrzymanie załączenia aparatu w przypad-
ku zaniku napięcia podczas normalnej pracy obiektu. Należy podkreślić, że niezastoso-
wanie zasilacza napięcia gwarantowanego będzie skutkować zadziałaniem PWP w chwili 
zaniku lub zapadu napięcia zasilającego. Żeby przywrócić zasilanie takiego obiektu, 
będzie konieczne ręczne załączenie aparatu (aparatów). Takie rozwiązanie pozbawia 
obiekt zasilania do czasu interwencji służb utrzymania ruchu (o ile są w obiekcie). Sam 
użytkownik może nie mieć świadomości, czy zanik napięcia zasilającego jest wynikiem 
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awarii sieci elektroenergetycznej, czy też samego toru zasilającego cewkę PWP. Zastoso-
wanie dedykowanego UPS-a wiąże się z dodatkowymi kosztami (szczególnie w przypad-
ku małych obiektów) oraz koniecznością jego konserwowania i okresowych przeglądów, 
w tym wymiany akumulatorów. Zastosowanie cewki wyzwalacza podnapięciowego jest 
rozwiązaniem niezalecanym przez autorów,

 z wyzwalacz wzrostowy (WW) – który powoduje otwarcie styków aparatu wykonawczego 
PWP w przypadku podania napięcia zasilającego na cewkę wyzwalacza (rys. 4.3.). Wadą 
tego rozwiązania jest to, że w przypadku zaniku napięcia zasilającego w sieci cewka nie 
zadziała. Z tego powodu część z rzeczoznawców nie dopuszcza tego rozwiązania. Należy 
pamiętać, że w momencie rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej, kierujący akcją ma 
obowiązek zbicia szybki przycisku sterującego wyłącznikiem ppoż. prądu. Po zbiciu szybki 
przycisk trwale pozostaje w pozycji „załączony”. Jeśli więc podczas akcji napięcie zasila-
jące powróci, to natychmiast nastąpi pobudzenie cewki wyzwalacza i odłączenie obiektu 
od źródła energii, tym samym nie stwarzając zagrożenia dla osób prowadzących akcję 
gaśniczą oraz znajdujących się w obiekcie. Zaletą tego rozwiązania jest niewrażliwość 
na wahania napięcia zasilającego, brak dodatkowych elementów, takich jak np. zasilacz 
UPS, i  tym samym większa niezawodność układu. Jest to rozwiązanie zalecane przez 
autorów oraz normę N SEP‑E‑005 [62], która wymaga instalowania PWP w taki sposób, 
by w przypadku braku napięcia w sieci zasilającej lub awarii sterowania PWP możliwe 
było ręczne odłączenie instalacji od źródła zasilania.

Rozwiązania techniczne wyłącznika ppoż. prądu – zasilanie awaryjne 
i gwarantowane

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia [43] wyłącznik przeciwpożarowy prądu jest apara-
tem elektrycznym, który ma za zadanie odłączenie instalacji elektrycznej w obiekcie (niefunk-
cjonującej w czasie pożaru) od źródła energii elektrycznej. Odcięcie dopływu energii elektrycznej 
wyłącznikiem przeciwpożarowym prądu nie może powodować samoczynnego włączenia drugiego 
źródła energii elektrycznej (w  tym zespołu prądotwórczego), z wyjątkiem źródła zasilającego 
urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.

Problem pojawia się, gdy w budynku jest zainstalowany zespół prądotwórczy przeznaczony do 
zasilania awaryjnego lub zasilacz UPS pracujący w systemie zasilania gwarantowanego.

W przypadku gdy planowana jest instalacja zespołu prądotwórczego, konieczna jest instala-
cja automatyki SZR (w skrajnym przypadku jest to ręczny przełącznik) sieć/zespół prądotwór-
czy. Odcięcie dopływu prądu powinno zatem nastąpić w układzie SZR lub na wyjściu układu 
przełączającego zasilanie sieci elektroenergetycznej na generator zespołu prądotwórczego. Na 
rysunku 4.4. przedstawiono przykładowe rozwiązanie tego problemu. Jako element sterujący 
wyłącznika ppoż. prądu wykorzystano automatykę SZR. Po zbiciu szybki przycisku ppoż. RGnn 
następuje podanie sygnału do automatyki SZR. Wewnętrzne styki automatyki SZR podają napię-
cie na wyzwalacze wzrostowe WW1 i WW2, powodujące otwarcie styków głównych aparatów 
QG1 i QG2. Obiekt zostanie odłączony od źródeł energii elektrycznej, jednak napięcie pozostanie 
na zaciskach wejściowych aparatów QG1 i QG2. W  takim wypadku należy przy wejściu do 
pomieszczenia rozdzielni niskiego napięcia umieścić tablicę informującą o tym fakcie oraz in-
formację, w którym miejscu (miejscach) znajdują się aparaty umożliwiające odłączenie napięć 
zasilających rozdzielnicę główną.
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W przypadku instalowania zasilacza UPS obok głównego przycisku sterowniczego powinien 
zostać zainstalowany wyłącznik awaryjny UPS-a (EPO), który należy odpowiednio opisać. Przy-
cisk należy wykorzystać jako przycisk wyłącznika ppoż. prądu zasilacza UPS. Należy jednak 
podkreślić, że w instalacjach zasilających obiekty Data Center, wyłącznik EPO postrzegany jest 
jako pojedynczy punkt awarii zasilania systemów informatycznych. Zatem jego stosowanie i  in-
stalacja powinny być poprzedzone wnikliwą analizą ewentualnych skutków niekontrolowanego 
wyłączenia UPS-a. Ponadto należy pamiętać, że samo zadziałanie przycisku EPO nie powoduje 
rozładowania baterii akumulatorów, które to stanowią magazyn energii dla zasilacza UPS, a zgro-
madzona w nich energia może zagrażać bezpieczeństwu strażaków oraz osób ewakuowanych 
z budynku objętego akcją ratowniczo-gaśniczą. Dlatego ze względów bezpieczeństwa zaleca się, 
aby pomieszczenie zasilacza UPS oraz baterii akumulatorów stanowiło osobną strefę pożarową. 
Przy wejściu do strefy należy umieścić tablicę informującą o tym fakcie. Jeśli w obiekcie znajdu-
je się kilka zasilaczy UPS (np. małe jednostki służące do zasilania pojedynczych odbiorników)  
i nie ma możliwości wydzielenia strefy pożarowej, to również zaleca się, aby przy wejściu do tych 
pomieszczeń umieścić tablicę informującą o funkcjonujących tam bateriach akumulatorów.

rozdzielnica SN „PPS-1”

fragment rozdzielnicy nN „Stacji PPS-1”

przyciski ppoż.
RGnN

przyciski EPO
(przycisk ppoż.
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bez możliwości wyłączenia
członu zwarciowego bezzwłocznego

Rysunek 4.4.  Uproszczony schemat wyłącznika przeciwpożarowego prądu dla obiektu 
zasilanego w układzie SZR SEE/zespół prądotwórczy i z zasilaczem UPS. 
Elementami wykonawczymi wyłącznika ppoż. prądu są aparaty oznaczone  
QG1 i QG2
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5.  CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH URZĄDZEŃ 
PRZECIWPOŻAROWYCH

Urządzenia przeciwpożarowe to urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub sa-
moczynnie) służące do zapobiegania pożarom, ich wykrywania i zwalczania lub ograniczania ich 
skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia 
inertyzujące, urządzenia wchodzące w  skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i  syste-
mu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze 
alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów powodujących uszkodzenia, instalacje 
oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, 
pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia od-
dymiające, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, 
kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli 
są wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip 
ratowniczych.

Spośród wszystkich urządzeń przeciwpożarowych niektóre wymagają zasilania w energię 
elektryczną podczas akcji ratowniczo-gaśniczej. Ich głównym celem jest wspomaganie ewakuacji 
ludzi uwięzionych w płonącym budynku. Do tych urządzeń należy zaliczyć:

 z instalacje do odprowadzania dymu i ciepła,
 z pompy pożarowe,
 z oświetlenie awaryjne,
 z Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO),
 z dźwigi dla ekip ratowniczych,
 z instalacje zamknięć przeciwpożarowych.
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Instalacje do odprowadzania dymu i ciepła

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmier-
telnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, stanowiące gazy pożarowe, 
w których występuje m.in. tlenek oraz dwutlenek węgla. Bardzo niebezpieczna jest też ich wyso-
ka temperatura, która stwarza dodatkowe zagrożenie, np. poprzez rozgorzenie. Silne zadymienie 
utrudnia sprawne przeprowadzenie ewakuacji oraz walkę z pożarem, dlatego przepisy z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej w niektórych przypadkach nakładają obowiązek stosowania specjalnych 
instalacji do odprowadzania dymu i ciepła z budynków.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjiz dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i tere-
nów [46] rozdział 4 §11 ust. 1: „Z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie 
powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniające możliwość szybkiego 
i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu 
sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także 
być zastosowane techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegające m.in. na: (…) 
pkt 4) zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych 
dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń 
i innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu”.

Z kolei w §12 ust. 1 stwierdza się, iż: „Podstawą do uznania użytkowanego budynku istnie-
jącego za zagrażający życiu ludzi jest niezapewnienie przez występujące w nim warunki tech-
niczne możliwości ewakuacji ludzi, w szczególności w wyniku: (…) pkt 5) niezabezpieczenia 
przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, 
w określony tam sposób”.

Przepisy budowlane nakazują, aby w szczególności urządzenia zapobiegające zadymieniu 
lub samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu 
stosowane były:

 z na klatkach schodowych i  w przedsionkach przeciwpożarowych, stanowiących drogę 
ewakuacyjną w budynku wysokim (W) dla strefy pożarowej ZL II oraz w budynku wyso-
kościowym (WW) dla stref pożarowych innych niż ZL IV,

 z na klatkach schodowych i  w przedsionkach przeciwpożarowych, stanowiących drogę 
ewakuacyjną w budynku wysokim (W) dla strefy pożarowej ZL I, ZL III, ZL V lub PM oraz 
w budynku wysokościowym (WW) dla strefy pożarowej ZL IV,

 z w szybach windowych dźwigów dla ekip ratowniczych,
 z na klatkach schodowych obudowanych i zamykanych drzwiami w budynkach:

a) niskim (N), zawierającym strefę pożarową ZL II,
b) średniowysokim (SW), zawierającym strefę pożarową ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
c) niskim (N) i średniowysokim (SW), zawierającym strefę pożarową PM o gęstości ob-

ciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2 lub pomieszczenie zagrożone wybuchem.
Celem stosowania oddymiania jest:
a) obniżenie stężenia toksycznych gazów pożarowych,
b) utrzymanie odpowiedniego poziomu tlenu,
c) usunięcie ciepła powstającego w czasie pożaru.
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków oraz części budynków, stano-

wiących odrębne strefy pożarowe, określonych jako PM, odnoszą się również do garaży, hydro-
forni, kotłowni, węzłów cieplnych, rozdzielni elektrycznych, stacji transformatorowych, central 
telefonicznych oraz innych o podobnym przeznaczeniu.
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Proces oddymiania powinien przebiegać w dwóch etapach:
 z etap I – utrzymanie dostępności do pomieszczeń w celu ewakuacji ludzi, dlatego instalacja 

powinna zostać uruchomiona w jak najkrótszym czasie, zaraz po powstaniu pożaru,
 z etap II – powstrzymanie rozprzestrzeniania się dymu poza przestrzeń objętą pożarem.

Rozróżniamy dwa podstawowe sposoby oddymiania:
a) oddymianie grawitacyjne,
b) oddymianie mechaniczne.
Na rysunku 5.1. przedstawiono zjawisko gromadzenia się dymu w budynku pozbawionym 

instalacji oddymiającej

Rysunek 5.1.  Nagromadzenie dymu i ciepła w budynku, w którym brak jest instalacji 
oddymiającej [28]

Rysunek 5.2.  Zasada odprowadzania dymu i ciepła z budynku wyposażonego w instalację 
oddymiającą [28]

Gromadzący się w tym przypadku dym, którego temperatura wzrasta wraz z upływem czasu 
trwania pożaru, znacząco utrudnia warunki ewakuacji, a gwałtowny dopływ powietrza po otwar-
ciu drzwi lub okien spowoduje detonacyjne spalanie dymu, zwane powszechnie rozgorzeniem. 
Powstanie rozgorzenia powoduje natychmiastowy wzrost ciśnienia, a w konsekwencji wybuch, 
i stwarza poważne zagrożenie dla uwięzionych w budynku ludzi oraz ekip ratunkowych.
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Zastosowanie urządzeń oddymiających uruchamianych automatycznie po wykryciu pożaru 
pozwala na uniknięcie tych zagrożeń lub znaczne zmniejszenie ich skutków. Na rysunku 5.2. 
przedstawiono zasadę odprowadzania dymu i ciepła z płonącego budynku.

W przypadku powstania pożaru w zamkniętym pomieszczeniu lub budynku bardzo szybko 
gromadzą się dym i gazy pożarowe, wypełniając je najpierw w górnej części, a potem stopniowo 
obniżając się ku dołowi. Gazy pożarowe mają stosunkowo wysoką temperaturę, sięgającą nawet 
1000oC, mogącą przyczynić się do naruszenia konstrukcji budynku. Jeżeli w budynku występuje 
instalacja oddymiająca, w odpowiednim czasie po wykryciu pierwszych oznak pożaru (dymu lub 
ciepła) następuje jej zadziałanie. Polega ono na otwarciu specjalnych klap lub okien oddymiają-
cych i tym samym odprowadzeniu nagromadzonych gazów i ciepła na zewnątrz.

Instalacje grawitacyjne są stosowane do odprowadzania gazów pożarowych z klatek scho-
dowych budynków oraz oddymiania powierzchni produkcyjnych i  magazynowych o  dużej 
powierzchni. W przypadku oddymiania klatek schodowych skuteczność oddymiania jest dosta-
teczna, jeżeli budynki mają więcej niż 5 kondygnacji (im wyższy „komin”, tym silniejsze zasy-
sanie i skuteczność oddymiania). Otwarciu klapy na stropie lub okna na najwyższej kondygnacji 
powinno towarzyszyć otwarcie odpowiednich otworów napowietrzających w dolnej części bu-
dynku. Na rysunku 5.3. została przedstawiona przykładowa konfiguracja systemu oddymiania.

centralka
sygnalizacji
pożarowej moduł

pogodowy

termostat czujnik 
wiatru

zasilacz
bateria

akumulatorów

centralka
oddymiania

zasilanie
230 V AC

50 Hz

czujnik
deszczu

czujki

przycisk
„oddymianie”

przycisk
„przewietrzanie” siłowniki

Rysunek 5.3. Przykładowa konfiguracja systemu oddymiania [28]

Instalacje zamknięć przeciwpożarowych

W niektórych budynkach stosuje się instalacje zamknięć przeciwpożarowych, których celem 
jest niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się pożaru i zadymienia. W takim przypadku w za-
leżności od klasy odporności pożarowej budynku drzwi przeciwpożarowe lub inne zamknięcia 
powinny spełniać kryteria szczelności „E” i izolacyjności „I” ogniowej zgodnie z tabelą 5.1.
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Instalacja zamknięć przeciwpożarowych składa się z czujki pożarowej umieszczonej w nad-
zorowanym pomieszczeniu, przy czym powierzchnia nadzorowana bezpośrednio przed drzwiami 
pożarowymi ma powierzchnię ok. 100 m2. Jej zadeklarowany w systemie zmienny próg alar-
mowania umożliwia reagowanie na cząsteczki dymu przy ok. 3% jego gęstości. Drzwi pożarowe 
zamykają się automatycznie w momencie otrzymania przez centralkę impulsu z czujki pożarowej.

Tabela 5.1. Klasa wymaganej odporności ogniowej drzwi i zamknięć przeciwpożarowych

Klasa odporności 
pożarowej budynku

Klasa odporności ogniowej

drzwi przeciwpożarowych 
lub innych zamknięć 
przeciwpożarowych

drzwi z przedsionka przeciwpożarowego

na korytarz 
i do pomieszczenia na klatkę schodową

„A” EI 120 EI 60 E 60

„B” i „C” EI 60 EI 30 E 30

„D” i „E” EI 30 EI 15 E 15

Zamknięcie drzwi następuje w  wyniku zwolnienia elektromagnetycznych chwytaków 
drzwiowych. Elementy składowe systemu zamknięć przeciwpożarowych zostały przedstawione 
na rysunku 5.4. Natomiast na rysunku 5.5. oraz rysunku 5.6. przedstawiono przykładowe 
rozmieszczenie instalacji przeciwpożarowych zamknięć z wykorzystaniem drzwi skrzydłowych 
i przesuwnych.

ręczny przycisk wyzwalający chwytaki elektromagnetyczne

zdalne sterowanie

automatyczna czujka pożarowa

bezpotencjałowy styk
sygnalizacji alarmowej

Rysunek 5.4. Elementy składowe systemu zamknięć przeciwpożarowych [28]
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czujka pożarowa 230 V, 50 Hz

zasilacz prądu
stałego

przycisk
przerywający

magnes 
zaczepowy

drzwi

Rysunek 5.5.  Rozmieszczenie elementów instalacji zamknięć przeciwpożarowych – drzwi 
skrzydłowe [28]

W przypadku drzwi dwuskrzydłowych w celu zapewnienia odpowiedniej kolejności zamykania 
się drzwi stosuje się specjalne mechaniczne lub elektroniczne regulatory kolejności zamykania.

czujka pożarowa

230 V, 50 Hz
zasilacz prądu 
stałego
przycisk
przerywający

Rysunek 5.6.  Rozmieszczenie elementów instalacji zamknięć przeciwpożarowych – drzwi 
przesuwne [28]

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)

Celem stosowania DSO jest umożliwienie przekazywania sygnałów ostrzegawczych oraz 
komunikatów dźwiękowych dla potrzeb ewakuacji osób znajdujących się w budynku objętym 
pożarem. Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia [30] DSO należy instalować w następujących 
obiektach:

1) budynki handlowe lub wystawowe:
a) jednokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej powyżej 10000 m2,
b) wielokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej powyżej 8000 m2;
c) sale widowiskowe i sportowe o liczbie miejsc powyżej 1500;

2) kina i teatry o liczbie miejsc powyżej 600;
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3) szpitale i sanatoria o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;
4) budynki użyteczności publicznej wysokie i wysokościowe;
5) budynki zamieszkania zbiorowego:

a) wysokie i wysokościowe lub
b) o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;

6) stacje metra (kolei podziemnych);
7) dworce i porty, przeznaczone do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób.
Komunikaty głosowe w sposób jednoznaczny określają istotę zagrożenia oraz zawierają i prze-

kazują zrozumiałe dla wszystkich użytkowników instrukcje postępowania.
System ten powinien zapewnić przekaz komunikatów alarmowych i ewakuacyjnych w sposób 

automatyczny – po otrzymaniu odpowiedniego sygnału z centrali sygnalizacji pożarowej – od-
bywa się wówczas odtworzenie nagranych komunikatów słownych lub poprzez przekazywanie 
komunikatów „na żywo” poprzez osobę, która zajmuje się akcją ewakuacji obiektu lub dowódcę 
akcji ratowniczo-gaśniczej. Systemy te mają zastosowanie nie tylko podczas pożarów, ale także 
podczas innych zagrożeń, takich jak podłożenie bomby czy rozpylenie trującego gazu.

Wykrycie pożaru przez czujki pożarowe lub zgłoszenie przez wciśnięcie ręcznego ostrzegacza 
pożarowego powoduje przekazanie informacji do centrali sygnalizacji pożarowej. Za pomocą 
specjalnych programowalnych i nadzorowanych wyjść sterujących informacja przekazywana jest 
do Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego. DSO przerywa realizację jakichkolwiek innych funkcji 
niezwiązanych z ostrzeganiem o zagrożeniu. W zależności od typu budynku i jego przeznaczenia 
komunikat głosowy rozgłaszany jest albo w całym budynku (alarm ogólny), albo w określonej 
strefie bądź strefach (alarm strefowy).

W skład systemu DSO wchodzą następujące elementy:
 z mikrofon pożarowy wraz z odpowiednią konsolą umożliwiającą przesyłanie komunikatu 

do jednej lub wielu stref, za pomocą przycisku wybierany jest obszar, w którym dana 
informacja ma być przekazana,

 z mikser lub matryca foniczna – których zadaniem jest kierowanie komunikatów muzyki 
i innych informacji do konkretnych stref. Można do niej podłączyć źródło muzyki, dodat-
kowe mikrofony, radio itp.,

 z monitorowane strefowe wzmacniacze mocy przeznaczone do przekazywania i wzmacnia-
nia sygnałów przesyłanych do konkretnych stref nagłośnienia,

 z linie głośnikowe i głośniki sterowe,
 z interfejs wejść strefowych umożliwiający przyłączenie do centrali sygnalizacji pożarowej 

oraz pozwalający na uruchomienie procedury przekazywania komunikatów na podstawie 
sygnału otrzymanego z CSP do odpowiednich stref głośnikowych,

 z układ kontroli ciągłości obwodów głośnikowych,
 z układ kontroli prawidłowości działania,
 z układ zasilania podstawowego oraz awaryjnego dostosowany do konfiguracji systemu,
 z pamięć sygnałów alarmowych,
 z pamięć komend ewakuacyjnych.

Przykładowy schemat współpracy DSO z Systemem Sygnalizacji Pożarowej przedstawia ry‑
sunek 5.7.
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Rysunek 5.7.  Schemat współpracy Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) i Systemu 
Sygnalizacji Pożarowej (SAP), gdzie: 1 – mikrofon pożarowy nadzorowany,  
2 – mikrofon ogólnobudynkowy [28]

Oświetlenie awaryjne

Wymagania dotyczące projektowania oraz wykonywania oświetlenia awaryjnego zostały 
przedstawione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie (DzU 
nr 75/2002, poz. 690, z późniejszymi zmianami) [43].

W  cytowanym dokumencie [43] w  §181 przedstawiono podstawowe wymogi dotyczące 
oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego:

1) Budynek, w którym zanik napięcia w elektrycznej sieci zasilającej może spowodować 
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne 
straty materialne, należy zasilać co najmniej z dwóch niezależnych, samoczynnie za-
łączających się źródeł energii elektrycznej oraz wyposażać w samoczynnie załączające 
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się oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne). W budynku wysokościowym 
jednym ze źródeł zasilania powinien być zespół prądotwórczy.

2) Oświetlenie bezpieczeństwa należy stosować w pomieszczeniach, w których nawet krót-
kotrwałe wyłączenie oświetlenia podstawowego może spowodować następstwa wymie-
nione w ust. 1, przy czym czas działania tego oświetlenia powinien być dostosowany do 
warunków występujących w pomieszczeniu i wynosić nie mniej niż 1 godzinę.

3) Oświetlenie ewakuacyjne należy stosować:
a. w pomieszczeniach:

i. widowni kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych,
ii. audytoriów, sal konferencyjnych, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych prze-

znaczonych dla ponad 200 osób,
iii. wystawowych w muzeach,
iv. o  powierzchni ponad 1000 m2 w  garażach oświetlonych wyłącznie światłem 

sztucznym,
v. o powierzchni ponad 2000 m2 w budynkach użyteczności publicznej i zamiesz-

kania zbiorowego,
b. na drogach ewakuacyjnych:

i. z pomieszczeń wymienionych w pkt 1,
ii. oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym*),
iii. w szpitalach i  innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do pobytu 

ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
iv. w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania 

zbiorowego.
4) Oświetlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w pomieszczeniach, w których oświetlenie 

bezpieczeństwa spełnia warunek określony w ust. 5 dla oświetlenia ewakuacyjnego, 
a także wymagania Polskich Norm w tym zakresie.

5) Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 2 godziny od zaniku oświe-
tlenia podstawowego.

6) W pomieszczeniu, które jest użytkowane przy zgaszonym oświetleniu podstawowym, 
należy stosować oświetlenie przeszkodowe, zasilane napięciem bezpiecznym, służące 
uwidocznieniu przeszkód wynikających z układu budynku, drogi komunikacyjnej lub 
sposobu jego użytkowania, a także podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji.

7) Oświetlenie bezpieczeństwa, ewakuacyjne i przeszkodowe oraz podświetlane znaki wska-
zujące kierunki ewakuacji należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi 
wymagań w tym zakresie.

Szczegółowe wymagania dotyczące oświetlenia awaryjnego zostały określone w  normie 
PN-EN 1838:20013 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne .

Zgodnie z cytowaną normą rodzaje oświetlenia awaryjnego przedstawia rysunek 5.8.:

*)  Ten wymóg jest wynikiem niekonsekwencji, gdyż zdarzają się budynki, np. szkoły, gdzie korytarze oświetlone są 
światłem dziennym, a praca odbywa się po zmroku. W takim przypadku oświetlenie ewakuacyjne jest wręcz niezbędne.
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Rysunek 5.8. Rodzaje oświetlenia awaryjnego

Na uwagę zasługuje określenie oświetlenia strefy otwartej nazywanego często oświetleniem 
antypanicznym.

Jest to oświetlenie ewakuacyjne stosowane poza drogami ewakuacyjnymi na przestrzeniach 
otwartych w budynkach, w celu umożliwienia bezpiecznego poruszania się w kierunku dróg 
ewakuacyjnych.

Natężenie oświetlenia strefy otwartej nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx na poziomie pod-
łogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjątkiem wyodrębnionego przez 
wyłączenie z tej strefy obwodowego pola o szerokości 0,5 m. Wymagania w zakresie oświetlenia 
strefy otwartej przedstawia rysunek 5.9. i rysunek 5.10.

> 0,5 lx

0,5 m

0,5 m

E
E

R
a

max
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;≤

=

40
1

40

Rysunek 5.9.  Wymagania w zakresie natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w strefie otwartej – 
kontury światłości [31]

Oświetlenie awaryjne należy również instalować w strefach szczególnych, do których należy 
zaliczyć:

 z kabiny windy;
 z schody i platformy ruchome;
 z parkingi zadaszone (piesze drogi ewakuacyjne na parkingach zadaszonych muszą spełniać 

wymagania w zakresie dróg ewakuacyjnych).
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Rysunek 5.10.  Wymagania w zakresie natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w strefie otwartej 
– parametry oświetlenia ewakuacyjnego [31]

Ponadto oświetlenie awaryjne należy instalować w następujących pomieszczeniach:
 z toalety, lobby, przebieralnie i szatnie (pomieszczenia o powierzchni podłogi powyżej 8 m2 

powinny zawierać oświetlenie ewakuacyjne spełniające wymagania jak dla strefy otwartej);
 z pomieszczenia techniczne;
 z szpitale (na salach operacyjnych oraz bloku OIOM natężenie oświetlenia ewakuacyjnego 

nie może być mniejsze od natężenia oświetlenia podstawowego).
W cytowanej normie przedstawiano wymagania ogólne, które musi spełniać każde oświetle-

nie awaryjne:
a) minimalna wysokość montażu opraw oświetleniowych h ≥ 2 m,
b) znaki instalowane wzdłuż drogi muszą jednoznacznie wskazywać kierunek ewakuacji do 

bezpiecznego miejsca.
Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego należy instalować:
a) przy każdych drzwiach stanowiących wyjście ewakuacyjne oraz na zewnątrz i w pobliżu 

każdego wyjścia końcowego (w odległości nie większej niż 2 m mierzone w poziomie),
b) w pobliżu schodów, tak by zapewniały oświetlenie każdego stopnia,
c) w odległości nie większej niż 2 m od każdego miejsca zmiany poziomu,
d) przy znakach bezpieczeństwa,
e) przy zamianie kierunku drogi ewakuacyjnej,
f) przy skrzyżowaniu korytarzy dróg ewakuacyjnych,
g) po zewnętrznej stronie wyjścia z każdego budynku,
h) w pobliżu punktu pierwszej pomocy,
i) w pobliżu każdego urządzenia ppoż. oraz przycisku alarmowego (w tym głównego wyłącz-

nika prądu).
Natężenie oświetlenia musi wynosić nie mniej niż 1 lx, a przy punktach pierwszej pomocy 

oraz urządzeniach ppoż. nie mniej niż 5 lx. Dla wybranych przypadków wymagania te zostały 
zilustrowane graficznie na rysunkach od 5.11. do 5.14.
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2 m

Rysunek 5.11.  Zasady oświetlania sprzętu ppoż., punktu pierwszej pomocy medycznej oraz 
zmiany poziomu – minimalny promień strumienia światła [31]

Rysunek 5.12.  Umiejscowienie oprawy nad punktem pierwszej pomocy lub/i sprzętem ppoż. 
[31]

Rysunek 5.13.  Umiejscowienie oprawy w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy, 
urządzenia ppoż. i przycisku alarmowego [31]

Rysunek 5.14. Umiejscowienie oprawy w przypadku zamiany poziomu [31]

__vademecum__4.indb   67 2016-08-11   12:25:37



68 Vademecum elektro.info

W przypadku drogi ewakuacyjnej o szerokości do 2 m, natężenie oświetlenia mierzone w jej 
osi przy podłodze musi wynosić ≥ 1 lx, natomiast w obszarze środkowym nie mniejszym niż 
połowa szerokości drogi, natężenie oświetlenia nie może się zmniejszyć więcej niż o 50%.

W przypadku dróg o szerokości większej niż 2 m, należy oświetlenie ewakuacyjne uzupełnić 
oświetleniem antypanicznym lub projektować je jak oświetlenie dróg równoległych. Wymagania 
te przedstawiono graficznie na rysunkach 5.15. i 5.16 .

0,5 + 0,5 = 1 lx

odległość pomiędzy
oprawą a ścianą

odległość
pomiędzy oprawami

1 lx przy ścianie

Rysunek 5.15.  Graficzne określenie wymagań w zakresie oświetlenia dróg ewakuacyjnych 
– wymagania w zakresie natężenia oświetlenia [31]

1 m
1 lx 0,5 lx0,5 lx

2 m

Rysunek 5.16.  Wizualizacja wymagań stawianych oświetleniu dróg ewakuacyjnych 
– wymagania w zakresie równomierności rozkładu oświetlenia [31]

Na drogach ewakuacyjnych stosunek maksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia 
nie może być większy niż 1:40. Ma to na celu wyeliminowanie zjawiska olśnienia przykrego.

Podczas projektowania oświetlenia awaryjnego należy również pamiętać o maksymalnym 
czasie, po którym powinno ono zadziałać, oraz o spełnieniu warunku odległości widzenia znaku 
ewakuacyjnego. Czas zadziałania opraw oświetlenia awaryjnego w zależności od przeznaczenia 
nie może być dłuższy niż:

 z 5 s na drodze ewakuacyjnej i w strefie otwartej,
 z 0,2 s w strefie wysokiego ryzyka.
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Wzdłuż drogi ewakuacyjnej należy instalować znaki wskazujące kierunek ewakuacji. Znaki te 
powinny spełniać warunek dobrej widoczności i jednoznacznie wskazywać kierunek ewakuacji. 
Stosowane są znaki podświetlane oraz oświetlane piktogramy.

Warunek odległości widzenia znaków wskazujących kierunek ewakuacji określa następujący 
wzór:

 d s p= ⋅  (1)

gdzie:
d – odległość widzenia, w [m],
p – wysokość znaku, w [m],
s – stała określana jako wartość: 100 – dla znaków podświetlanych; 200 – dla znaków oświe-
tlanych wewnętrznie, w [-].

Zasadę określania odległości widzenia znaku ewakuacyjnego ilustruje rysunek 5.17.

zna
k

oko

p

D

Rysunek 5.17.  Odległość widzenia znaku ewakuacyjnego [31]

Znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji i znaki pierwszej pomocy powinny być oświetlane 
w taki sposób, aby w czasie nie dłuższym niż 5 s osiągały luminację o wartości 50% wartości 
luminacji znamionowej z jednoczesnym zastrzeżeniem osiągnięcia wartości znamionowej w czasie 
nie dłuższym niż 1 minuta. Luminacja każdej części barwnej znaku bezpieczeństwa nie może być 
mniejsza niż 2 cd/m2 we wszystkich kierunkach widzenia znaku. Stosunek maksymalnej luminacji 
do minimalnej luminacji dla wszystkich barw znaku bezpieczeństwa nie może być większy niż 10:1.

Natomiast stosunek luminancji białej części znaku do luminancji części barwnej znaku nie 
może być mniejszy niż 1:5 oraz nie może być większy niż 1:15.

W budynkach użyteczności publicznej zaleca się stosowanie znaków podświetlanych od we-
wnątrz, które są oświetlone ciągle. Wszystkie znaki określające wyjścia oraz drogi ewakuacyjne 
powinny charakteryzować się równomierną barwą i jednakowym formatem.

W normie PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Do-
bór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa wprowadzono zapis, który 
wpłynie na koszt całej instalacji i utrudni prowadzenie instalacji w korytarzach:

„Oświetlenie awaryjne musi mieć zapewniony czas podtrzymania do 8 h w budynkach jak: 
hotele, domy gościnne, domy opieki, budynki wielorodzinne” (w normie jest źle przetłumaczone, 
w angielskiej wersji jest – wysokościowe) .

Taki zapis zmusza do stosowania do oświetlenia awaryjnego baterii centralnej, a dodatkowo 
stosowanie tras kablowych i  kabli przystosowanych do wymaganego czasu funkcjonowania. 
Norma ta nie została przywołana w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nadal obowiązuje norma 
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PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

Wprowadzono nowe zapisy odnośnie ewakuacji osób niepełnosprawnych. Wszelkie urządze-
nia związane z ewakuacją osób niepełnosprawnych muszą posiadać własne oświetlenie awaryjne 
(windy, pochylnie, łaziki itp.). Wszelkie miejsca związane z systemem alarmowania dla osób 
niepełnosprawnych powinny mieć oświetlenie awaryjne.

Zgodnie z  normą PN-EN 1835:2013 dla prawidłowej aranżacji oświetlenia awaryjnego 
w projekcie otrzymanym od projektanta powinny się znaleźć:

 z wyznaczenie przebiegu dróg ewakuacyjnych,
 z oznaczenie wyjść ewakuacyjnych,
 z oznaczenie zewnętrznych dróg ewakuacyjnych,
 z oznaczenie miejsca zbiórki do ewakuacji,
 z rozmieszczenie znaków bezpieczeństwa w obiekcie,
 z oznaczenie miejsc punktów ochrony przeciwpożarowej (hydranty, gaśnice, wyzwalacze,  

centrale ppoż.),
 z oznaczenie miejsc związanych z ułatwieniami poruszania się niepełnosprawnych,
 z oznaczenie wszelkich znaków wymagających oświetlenia w trybie zasilania oświetleniem 

awaryjnym.
Strumień świetlny na drogach ewakuacyjnych i przestrzeni otwartej powinien być kierowany 

w dół na przestrzeń roboczą, lecz powinien także oświetlać wszelkie przeszkody aż do wysokości 
2 m powyżej niej.

Standardową płaszczyzną pracy dla oświetlenia awaryjnego jest płaszczyzna podłogi. Co 
oznacza, że do wysokości 2 m na planie oświetlenia awaryjnego, na przekroju budynku, należy 
sprawdzić, czy nie występują przeszkody utrudniające ewakuację.

Zgodnie z  normą PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego: 
„Oświetlenie strefy otwartej należy stosować w strefach o nieokreślonych drogach ewakuacyj-
nych w halach lub obiektach o powierzchni podłogi większej niż 60 m2 lub w mniejszych, jeżeli 
istnieje dodatkowe zagrożenie wywołane obecnością dużej liczby osób”.

Wprowadzenie normy PN-EN 1838:2013 spowodowało zwiększenie wymagań w zakresie 
oświetlenia dróg ewakuacyjnych oraz miejsca zbiórki do ewakuacji. Wymóg ten obowiązuje 
od 1 stycznia 2014 roku. Różnice w tym zakresie w stosunku do wymagań obowiązujących 
do 31 grudnia 2013 roku graficznie przedstawiono na rysunku 5.18.

droga ewakuacyjna 
wewnątrz 
budynku

drzwi ewakuacyjne 
na zewnątrz 

budynku

miejsce zbiórki
do ewakuacji.

Miejsce bezpieczne

droga ewakuacyjna do 2013 

droga ewakuacyjna od 2014

Rysunek 5.18.  Wymagania w zakresie oświetlania drogi ewakuacyjnej obowiązujące 
do 31 grudnia 2013 roku oraz obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku
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Pompy pożarowe

 W rozporządzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. [46] określone są najistotniejsze wy-
magania dotyczące zasilania w energię elektryczną pompowni przeciwpożarowej, jej wydajności 
oraz wyposażenia. Wymagania dotyczące pompowni przeciwpożarowej zasilającej instalację wo-
dociągową przeciwpożarową w budynkach, zgodnie z PN-B-02865 z 1997 r . [58], są identyczne 
jak dla pompowni przeciwpożarowej zasilającej w wodę sieć wodociągową przeciwpożarową, 
czyli zgodnie z PN-B-02863 [57] .

W rozporządzeniu MSWiA [46] określone jest, że źródła energii do napędu pomp powinny 
spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej urządzeń tryskaczowych. W zakre-
sie projektowania, instalowania i konserwacji automatycznych urządzeń tryskaczowych w 2005 
roku została wprowadzona PN-EN 12845 [59], która jest normą uznaniową, opublikowaną 
w języku angielskim. Norma ta z uwagi na swój charakter nie zastępuje normy PN-M-51540 
z 1997 r. dotyczącej urządzeń tryskaczowych, przez co dopuszczalne jest również posługiwanie 
się normą PN-M-51540 [60]. Należy jednak pamiętać, że podczas projektowania dopuszczalne 
jest posługiwanie się jedną z  tych norm. Nie można przyjmować wymagań z obydwu norm 
jednocześnie.

Pompownia przeciwpożarowa powinna stanowić odrębną strefę pożarową, a pompownie 
wbudowane lub dobudowane do innych budynków powinny być oddzielone od nich elementami 
oddzieleń przeciwpożarowych typu ściany, stropy drzwi itp. W wymienionych normach brakuje 
niestety sprecyzowania, o jakiej odporności ogniowej powinny być te pomieszczenia. Zasadnym 
wydaje się określenie wymagania odporności ogniowej nie mniejszej niż 120 minut ze względu 
na funkcję, jaką spełnia pompownia pożarowa podczas akcji gaśniczej.

Znajdujące się w nich pompy z napędem elektrycznym powinny być zasilane z osobnego 
obwodu, który nie jest objęty przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu (wyłączenie napięcia w bu-
dynku objętym akcją gaśniczą nie może spowodować przerwy w dostawie energii elektrycznej 
do urządzeń systemu ppoż.). Liczba źródeł zasilających pompownie pożarowe przeznaczone 
do zasilania urządzeń tryskaczowych uzależniona jest od zakwalifikowania pomieszczenia do 
odpowiedniej grupy zagrożenia pożarowego (ZP), według PN-M-51540:1997 [60]:

 z ZP 1 – zagrożenie małe (np. biura),
 z ZP 2.1 – ZP 2.3 – zagrożenie średnie (np. garaże),
 z ZP 3.1 – ZP 3.2 – zagrożenie duże (np. pomieszczenia produkcyjne),
 z ZP 4.1 – ZP 4.4 – zagrożenie bardzo duże (pomieszczenia magazynowe).

Dla kategorii ZP 1 lub ZP 2 wystarcza jedno źródło zasilania. Natomiast w przypadku gdy 
pompa pożarowa zasila w wodę nie mniej niż 750 tryskaczy, konieczne jest zasilanie pomp 
z dwóch niezależnych źródeł. Tymi źródłami mogą być dwie niezależne linie elektroenergetycz-
ne*), linia elektroenergetyczna i zespół prądotwórczy (dopuszcza się zastosowanie dwóch pomp 
spalinowych).

W przypadku stosowania pomp z napędem elektrycznym należy ich zasilanie projektować 
przewodem o odporności ogniowej nie mniejszej niż 90 minut (przewody prowadzone przez 
przestrzeń chronioną tryskaczami mogą mieć odporność ogniową 30 minut). Jeżeli zachodzi 
konieczność projektowania układu tryskaczy zasilanych przez dwie pompy pożarowe z napędem 
elektrycznym, należy do każdej z nich doprowadzić zasilanie w układzie redundantnym (zasilanie 
z dwóch niezależnych źródeł).

*) Należy przez to rozumieć linie mające część wspólną od napięcia 110 kV, czyli w praktyce zasilanie linii SN 
z osobnych sekcji SN w GPZ.
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Przewody zasilające silniki elektryczne napędzające pompy pożarowe poza pompownią należy 
układać w odstępie minimum 3 metrów.

Należy jednak pamiętać, że kable i przewody ognioodporne poddane działaniu wody zmniejsza-
ją swoją odporność ogniową do 15 minut, co wymusza konieczność prowadzenia ich w osłonach 
uniemożliwiających kontakt z wodą lub stosowanie kabli i przewodów ognioodpornych, odpornych 
na działanie wody*). W przypadku prowadzenia przewodów zasilających w szachcie kablowym 
chronionym od działania ognia, nie określa się wymagań w zakresie odporności ogniowej przewo-
dów lub kabli zasilających.

Pompy powinny zapewnić wymagane ciśnienie w najwyżej lub najbardziej niekorzystnie poło-
żonych hydrantach przy największym poborze wody.

Jeśli zapotrzebowanie wody do celów przeciwpożarowych przekracza 20 dm3/s, pompy po-
winny być zasilane z dwóch odrębnych źródeł energii, stanowiących podstawowe i  rezerwowe 
źródło energii. Rezerwowym źródłem energii może być zespół prądotwórczy napędzany silnikiem 
spalinowym z zapasem paliwa wystarczającym na cztery godziny pracy przy pełnym obciążeniu. 
Ponadto w pompowniach o takiej wydajności, pracujących w systemie ciągłego podawania wody, 
należy instalować co najmniej dwie pompy, z których jedna jest pompą rezerwową o parametrach 
nie niższych od parametrów największej z zainstalowanych pomp. Wynika stąd, że w małych pom-
powniach przeciwpożarowych, o wydajności poniżej 20 dm3/s, nie jest wymagane instalowanie 
pomp rezerwowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji [46], podstawowym 
źródłem energii dla pomp w pompowniach przeciwpożarowych powinna być sieć elektroenerge-
tyczna lub silnik spalinowy z zapasem paliwa wystarczającym na cztery godziny pracy przy pełnym 
obciążeniu. Szczegółowe wymagania dotyczące tych źródeł energii, zgodnie z rozporządzeniem, są 
określone w polskich normach dotyczących urządzeń tryskaczowych. W 2005 roku została wpro-
wadzona norma PN-EN 12845 [59], która określa wymagania dotyczące źródeł energii dla pomp.

Przewody zasilające silniki pomp oraz ich zabezpieczenia należy dobierać zgodnie z wymaga-
niami wieloarkuszowej normy PN-IEC (HD) 60364 [61]. Układ zasilania tych pomp musi spełniać 
wszelkie wymagania odnośnie ochrony przeciwporażeniowej z jednoczesnym wysokim wskaźni-
kiem niezawodności działania. Ochrona przeciwporażeniowa pomp pożarowych powinna spełniać 
wymagania ochrony podstawowej oraz ochrony przy uszkodzeniu. Nie ma potrzeby stosowania 
ochrony uzupełniającej. Przekrój przewodów zasilających oraz dobrane zabezpieczenia muszą 
umożliwiać swobodny rozruch silników napędzających pompy i zapewnić ich poprawne funkcjo-
nowanie podczas akcji ratowniczo-gaśniczej.

Rozdzielnica sterująca powinna umożliwić:
 z automatyczne załączenie silnika po otrzymaniu sygnału z łącznika ciśnieniowego,
 z manualne załączenie silnika,
 z wyłączenie pracującego silnika tylko manualnie.

Rozdzielnia powinna być wyposażona w amperomierz, a w przypadku pomp zatapialnych ich 
tabliczka znamionowa (z charakterystycznymi parametrami) powinna być przymocowana do roz-
dzielni sterującej. Z wyjątkiem pomp zatapialnych (głębinowych) rozdzielnia sterująca powinna być 
zlokalizowana w tym samym pomieszczeniu co silniki elektryczne i pompy.

Sygnalizowane powinny być następujące parametry stanu pomp:
 z prąd pobierany przez silnik, w przypadku zasilania prądem trójfazowym prąd w każdej fazie,
 z pompa w gotowości,

*)  Kable i przewody posiadające wymaganą cechę odporności ogniowej, będące jednocześnie odporne na działanie 
wody, są dostępne, ale niepowszechne. Ich produkcja odbywa się na indywidualne zamówienie inwestora.
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 z pompa pracująca,
 z awaria pompy.

Poszczególne monitorowane parametry muszą być sygnalizowane optycznie w pomieszczeniu 
pompowni oraz w miejscu stałego przebywania osób odpowiedzialnych. Optyczny wskaźnik awarii 
(błędu) powinien być koloru żółtego. Praca pomp oraz awaria powinny być sygnalizowane akustycz-
nie w tych pomieszczeniach. Natężenie dźwięku powinno wynosić min. 75 dB.

Dźwigi dla ekip ratowniczych

Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Budowlanej Rady Europejskiej 89/106/EWG, każdy obiekt 
budowlany musi spełnić określone wymagania stateczności oraz bezpieczeństwa pożarowego. Pod 
pojęciem bezpieczeństwa pożarowego należy również rozumieć bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 
Jednym z urządzeń technicznych zapewniających bezpieczeństwo ekip ratowniczych jest dźwig 
przeznaczony dla straży pożarnej. Dźwig ten jest zaliczony do urządzeń technicznych, które muszą 
funkcjonować w czasie pożaru, przez co jego układ zasilania musi dostarczać energię elektryczną 
przez czas trwania akcji ratowniczej. Szczegółowe wymagania dotyczące użytkowania dźwigu przez 
straż pożarną zostały określone w normie PN-EN 81-72:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczą-
ce budowy i instalowania dźwigów. Szczególne zastosowanie dźwigów osobowych i towarowych. 
Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej oraz w normie PN-EN 81-73 Przepisy bezpieczeństwa 
dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne zastosowanie dźwigów osobowych i towa-
rowych. Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w czasie pożaru.

Zgodnie z definicją zawartą w części 71 ww. normy, przez dźwig przeznaczony dla straży 
pożarnej należy rozumieć urządzenie przeznaczone do użytku pasażerów, mające dodatkowe za-
bezpieczenia oraz elementy sterowania i sygnalizacji, które umożliwiają użytkowanie dźwigu pod 
bezpośrednią kontrolą straży pożarnej.

Należy przyjmować, że eksploatacja dźwigu będzie odbywała się w warunkach ekstremalnych, 
co stawia szczególne wymagania w zakresie jego konstrukcji oraz układów sterowania i zasilania.

Zasilanie musi być realizowane w sposób ciągły z wykorzystaniem przewodów odpornych na 
działanie ognia przez czas eksploatacji dźwigu podczas akcji ratowniczo-gaśniczej.

Automatyka dźwigu przeznaczonego dla straży pożarnej musi zapewniać dwie fazy:
 z faza I: priorytetowe wezwanie dźwigu dla straży pożarnej,
 z faza II: użytkowanie dźwigu sterowanego przez straż pożarną.

Wezwanie priorytetowe dźwigu (zainicjowanie fazy I) może zostać uruchomione ręcznie lub 
automatycznie.

W przypadku automatycznego wezwania dźwigu, jego uruchomieniem powinna sterować Cen-
tralka Sygnalizacji Pożarowej. Sygnał wystawiony przez czujki pożarowe po zweryfikowaniu przez 
CSP powinien zostać skierowany do Głównej Tablicy Sterującej Dźwigu (GTSD). Układ sterowania 
może zostać wyposażony w ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP), który należy zainstalować w po-
bliżu CSP.

Po otrzymaniu sygnału pożarowego dźwig powinien bezzwłocznie zjechać na poziom dostępu 
dla straży pożarnej i pozostać tam z otwartymi drzwiami. Ponowne uruchomienie dźwigu może 
nastąpić dopiero po ręcznym uruchomieniu łącznika, który powinien zostać zainstalowany 
w przedsionku dźwigowym na poziomie dostępu dla straży pożarnej. Schemat blokowy sterowa-
nia dźwigu przeznaczonego dla straży pożarnej przedstawia rysunek 5.19.
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Rysunek 5.19.  Schemat blokowy sterowania dźwigu przeznaczonego dla straży pożarnej, 
gdzie: CSP – centrala sygnalizacji pożarowej, RSIPPOŻ. – rozdzielnica 
zasilania systemu ppoż., CIS – centrala integracji sygnałów ppoż., 
wył. PPOŻ. – przeciwpożarowy wyłącznik prądu, SS – sygnały kontroli 
funkcji stanu i łączności, SR – sterowanie ręczne, RGB – rozdzielnica 
główna budynku, PSSP – kabinowy panel sterowania dla straży pożarnej, 
MD – maszynownia dźwigu [31]

Pojawienie się sygnału alarmu pożarowego musi spowodować:
 z działanie wszystkich elementów sterowniczych dźwigu, które powinny skasować wszystkie 

zapamiętane wezwania i dyspozycje oraz zablokować układ sterowania dostępny w kabinie 
dźwigu, oraz na wszystkich piętrach, z wyjątkiem przycisków alarmowego oraz otwierania 
drzwi,

 z po dojechaniu dźwigu na poziom dostępny dla straży pożarnej jego zatrzymanie oraz otwarcie 
drzwi przystankowych i kabinowych,

 z w przypadku gdy dźwig oddala się od poziomu dostępnego dla straży pożarnej, spowodować 
jego zatrzymanie na najbliższym możliwym przystanku, bez otwierania drzwi, a następnie 
powrót na poziom dostępny dla straży pożarnej,

 z uruchomienie systemu łączności dla straży pożarnej (system interkom lub TV – nie jest dopusz-
czalne stosowanie w tym celu telefonu).

Dźwig przeznaczony dla straży pożarnej powinien zostać wyposażony w akustyczny sygnał dźwię-
kowy sygnalizujący jazdę kontrolną realizowaną bez sygnału wystawianego przez system alarmu 
pożarowego. Uruchomienie dla celów kontrolnych może zostać zrealizowane wyłącznie przez uru-
chomienie łącznika dźwigu dostępnego wyłącznie dla straży pożarnej. Dźwig po zatrzymaniu się na 
poziomie dostępnym dla straży pożarnej może zostać uruchomiony przez łącznik dostępny wyłącznie 
dla straży pożarnej – zapoczątkowanie fazy I. Po uruchomieniu łącznika dźwigu musi nastąpić włą-
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czenie oświetlenia maszynowni oraz szybu dźwigu oraz uruchomienie kabinowego panelu sterującego 
przeznaczonego dla straży pożarnej.

Kabinowy panel sterowania przeznaczony dla straży pożarnej musi zapewnić wykonanie nastę-
pujących funkcji:

 z umożliwiać uruchomienie dźwigu dopiero po uruchomieniu łącznika dźwigu dla straży po-
żarnej (tylko w przypadku, gdy priorytetowe wezwanie dźwigu, faza 1, zostało zainicjowane 
przez sygnał zewnętrzny),

 z uniemożliwiać rejestrację większej liczby dyspozycji niż jedna, za wyjątkiem sytuacji, kiedy 
dźwig jest podczas jazdy, kiedy to podanie kolejnej dyspozycji powinno umożliwić skasowanie 
poprzedniej. Kabina dźwigu znajdująca się w trakcie jazdy po otrzymaniu nowej dyspozycji 
i skasowaniu poprzedniej powinna dojechać tylko do przystanku wskazanego w nowej dys-
pozycji,

 z zarejestrowanie dyspozycji kabinowej powinno umożliwić jazdę dźwigu tylko do wskazanego 
przystanku w dyspozycji i  jego zatrzymanie się z zamkniętymi drzwiami, których otwarcie 
powinno być możliwe po ręcznym podaniu sygnału przyciskiem kabinowym oznaczonym 
jako „otwieranie drzwi” (zwolnienie przycisku przed całkowitym otwarciem się drzwi powinno 
spowodować ich automatyczne ponowne zamknięcie, natomiast całkowite otwarcie się drzwi 
powinno spowodować ich pozostawianie w tej pozycji do chwili podania nowej dyspozycji 
z kabinowego panelu sterowania –„zamknięcie drzwi”. Urządzenia do ponownego otwierania 
drzwi dźwigu powinny działać nadal jak w fazie 1,

 z dźwig dla straży pożarnej powinien powrócić do poziomu dostępu dla straży pożarnej po 
przełączeniu łącznika tego dźwigu w pozycję oznaczoną jako „0” oraz przy powtórnym prze-
łączeniu na poprzednią pozycję oznaczoną jako „1” w celu powtórzenia fazy 1 – wymóg ten 
nie znajduje zastosowania w przypadku instalowania łącznika dźwigu dla straży pożarnej 
w kabinie dźwigu. W przypadku instalowania łącznika w kabinie dźwigu, jego uruchomienie 
powinno być możliwe za pomocą kluczyka, a położenia „1” oraz „0” należy jednoznacznie 
określić piktogramem instalowanym nad przełącznikiem.

Zastosowanie przełącznika kluczykowego instalowanego w kabinie dźwigu przeznaczonego dla 
straży pożarnej wymusza następujące wymagania:

 z w przypadku załączenia sterowania dźwigu przez straż pożarną łącznikiem dostępnym z po-
ziomu dostępu dla straży pożarnej, w celu uruchomienia kabiny dźwigu kluczykowy łącznik 
kabinowy musi zostać przestawiony w pozycję „1”,

 z w przypadku pozostawania dźwigu na innym przystanku niż poziom dostępu dla straży po-
żarnej, gdy łącznik kabinowy nie został przestawiony w pozycję „1” i znajduje się w pozycji 
„0”, dalszy ruch kabiny dźwigu musi zostać uniemożliwiony z jednoczesnym otwarciem drzwi.

Oprócz tych podstawowych wymagań automatyka dźwigu musi umożliwiać:
 z wyświetlanie dyspozycji na kabinowym panelu sterowania,
 z wskazywać aktualne położenie dźwigu zarówno na panelu kabinowym, jak i na wyświetlaczu 

zainstalowanym na poziomie dostępu dla straży pożarnej oraz pozostawać w pozycji przezna-
czenia do chwili otrzymania nowej dyspozycji,

 z działanie sytemu łączności pomiędzy kabiną a pomieszczeniem dyspozytorskim.
Każdorazowe przełączenie łączników sterujących dla straży pożarnej do pozycji „0” powinno 

gwarantować powrót do normalnego stanu funkcjonowania dźwigu, ale po powrocie kabiny do 
poziomu dostępu dla straży pożarnej. Należy również zagwarantować ciągłość zasilania dźwigu 
przeznaczonego dla straży pożarnej, co oznacza zasilanie jego maszynowni oraz automatyki 
z obwodów nieobjętych działaniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
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6.  PARAMETRY JAKOŚCIOWE NAPIĘCIA I JEGO WPŁYW 
NA PRACĘ WYBRANYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Energia elektryczna jest dostarczana odbiorcom w formie napięcia przemiennego o  jedno- 
i trójfazowych sinusoidalnych przebiegach charakteryzowanych m.in. przez następujące parame-
try: częstotliwość, amplitudę, kształt (zawartość wyższych harmonicznych)*) .

Jakkolwiek napięcie wytwarzane w elektrowni jest prawie idealne, nie można tego powiedzieć 
o tym, które dociera do użytkownika, gdzie mamy do czynienia z różnymi zakłóceniami:

 z impulsy i przepięcia,
 z spadki napięć,
 z wahania częstotliwości,
 z przerwy w zasilaniu.

Na rysunku 6.1. została przedstawiona wizualizacja typowych zakłóceń napięcia mających 
istotny wpływ na pracę urządzeń elektrycznych.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Rysunek 6.1.  Wizualizacja typowych zakłóceń napięcia mających istotny wpływ na pracę 
zasilanych urządzeń elektrycznych [31]

*) Do istotnych parametrów jakościowych energii elektrycznej należy zaliczyć również asymetrię napięcia, wystę-
pującą w obwodach wielofazowych.
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Kolejne sinusoidy (patrząc od góry rysunku 6.1.) przedstawiają:
1. odkształcenia spowodowane wyższymi harmonicznymi,
2. wahania amplitudy,
3. wahania częstotliwości,
4. mikroprzerwy (t < 10 ms),
5. zaniki napięcia,
6. przebieg pożądany – idealna sinusoida.
Źródłami zakłóceń są zdarzenia występujące podczas przesyłania i dystrybucji energii elek-

trycznej spowodowane czynnikami atmosferycznymi (burze, opady, mróz, wiatr itp.), czynno-
ściami łączeniowymi oraz wpływem otoczenia elektrycznego (anomalie w pracy urządzeń dużej 
mocy, działanie innych odbiorników o niesinusoidalnym poborze prądu, awarie sieci itd.).

Dlatego mimo ciągłego udoskonalania sieci dystrybucyjnej i jakości dostarczanego produktu 
jakim jest energia elektryczna, zakłócenia pojawiają się i ich całkowite wyeliminowanie nie jest 
technicznie możliwe.

Wymagania w zakresie jakości energii elektrycznej określone w normach 
i przepisach

Istnieją dwa zasadnicze czynniki składające się na jakość zasilania energią elektryczną:
 z jakość energii,
 z niezawodność dostaw energii.

Parametry oceny jakości energii elektrycznej zostały określone w normie PN-EN 50160 Pa-
rametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych [63] oraz PN-EN 61000 
Kompatybilność elektromagnetyczna [64].

Norma PN-EN 50160 [63] definiuje parametry napięcia zasilającego oraz podaje dopuszczal-
ne przedziały ich odchyleń w punkcie wspólnego przyłączenia w publicznych sieciach rozdziel-
czych nn (napięcie nominalne międzyprzewodowe nie wyższe niż 1000 V oraz powyżej 1000 V, 
w normalnych warunkach eksploatacyjnych. Norma ta nie precyzuje wymagań w odniesieniu do 
warunków odniesionych do następujących sytuacji:

 z zwarcie,
 z zasilanie tymczasowe,
 z sytuacje wyjątkowe pozostające poza kontrolą dostawcy:

– złe warunki atmosferyczne i stany klęsk żywiołowych,
– zakłócenia spowodowane przez osoby trzecie,
– niedobór mocy wynikający ze zdarzeń zewnętrznych,
– zakłócenia powstające wskutek awarii urządzeń, których dostawca nie mógł przewi-

dzieć.
Zgodnie z normą PN-EN 50160 [63] parametry napięcia zasilającego można definiować 

następująco:
napięcie zasilające (Un) – wartość skuteczna napięcia w określonej chwili w złączu sieci elektro-
energetycznej, mierzona przez określony czas,
napięcie nominalne – wartość napięcia określająca i identyfikująca sieć elektroenergetyczną, do 
której odniesione są pewne parametry charakteryzujące jej pracę,
deklarowane napięcie zasilające (Uc) – jest w warunkach normalnych równe napięciu nomi-
nalnemu (Uc = Un). Jeżeli w  złączu w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy odbiorcą 
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i dostawcą napięcie różni się od nominalnego, wówczas to napięcie nazywa się napięciem de-
klarowanym (Uc),
normalne warunki pracy – stan pracy sieci rozdzielczej, w którym spełnione są wymagania 
dotyczące zapotrzebowania mocy, obejmujący operacje łączeniowe i eliminację zaburzeń przez 
automatyczny system zabezpieczeń, przy równoczesnym braku wyjątkowych okoliczności spo-
wodowanych wpływami zewnętrznymi lub czynnikami pozostającymi poza kontrolą dostawcy,
zmiana wartości napięcia – zwiększenie lub zmniejszenie się wartości napięcia spowodowane 
zazwyczaj zmianą całkowitego obciążenia sieci rozdzielczej lub jej części,
uciążliwość migotania światła – poziom dyskomfortu wzrokowego odczuwanego przez człowie-
ka, spowodowany migotaniem światła, które jest bezpośrednim skutkiem wahań napięcia,
wskaźnik krótkookresowego migotania światła (Pst) – dotyczy okresu 10 minut i odnosi się do 
pojedynczego źródła światła,
wskaźnik długotrwałego migotania światła – odnosi się do 2-godzinnego badania pojedynczego 
źródła lub do grupy odbiorników o losowym charakterze generowanych zakłóceń. Jest on oblicza-
ny na podstawie pomiaru sekwencji 12 kolejnych wartości Pst występujących w okresie 2 godzin, 
zgodnie z zależnością:
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95% wartości wskaźnika Plt obliczonego według powyższej zależności dla pomiarów wykonywa-
nych w ciągu tygodnia nie powinno przekraczać 1,
zapad napięcia zasilającego – nagłe zmniejszenie się napięcia zasilającego do wartości zawartej 
w przedziale od 90% do 1% napięcia deklarowanego Uc, po którym w krótkim czasie następuje 
wzrost napięcia do poprzedniej wartości (czas trwania zapadu przyjmuje się umownie od 10 ms 
do 1 minuty),
przerwa w zasilaniu – stan, w którym napięcie w złączu sieci elektroenergetycznej jest mniejsze 
niż 1% napięcia deklarowanego Uc. Rozróżnia się przerwy w zasilaniu:

– planowe – gdy odbiorcy są wcześniej poinformowani; mające na celu wykonanie zaplano-
wanych prac na sieci rozdzielczej,

– przypadkowe – spowodowane różnymi zdarzeniami o charakterze losowym,
przepięcia dorywcze o częstotliwości sieciowej – o relatywnie długim czasie trwania, zwykle 
kilka okresów częstotliwości sieciowej, powodowane głównie przez operacje łączeniowe, nagłe 
zmniejszenie obciążenia lub eliminowanie zwarć,
przepięcia przejściowe – krótkotrwałe, oscylacyjne lub nieoscylacyjne, zwykle silnie tłumione 
przepięcia trwające kilka milisekund lub krócej, zwykle powodowane wyładowaniami atmosfe-
rycznymi lub operacjami łączeniowymi,
harmoniczne napięcia – napięcie sinusoidalne o częstotliwości równej całkowitej krotności czę-
stotliwości podstawowej napięcia zasilającego, określane:

– indywidualnie przez podanie względnej amplitudy Uh odniesionej do napięcia składowej 
podstawowej U1,

– łącznie, przez określenie współczynnika odkształcenia napięcia THDU, obliczonego zgod-
nie z poniższą zależnością:
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interharmoniczne napięcia – napięcie sinusoidalne o częstotliwości zawartej pomiędzy harmo-
nicznymi, tj. o częstotliwości niebędącej całkowitą krotnością częstotliwości składowej podsta-
wowej,
niesymetria napięcia – stan, w którym wartości skuteczne napięć fazowych lub kąty między 
kolejnymi fazami w sieci trójfazowej nie są równe.

Podstawowe wymagania dotyczące jakości energii elektrycznej określone w normie PN-EN 
50160 [47] zostały przedstawione w tabeli 6.1.

Tabela 6.1.  Parametry określające jakość napięcia oraz dopuszczalne odchylenia tych 
parametrów od wartości znamionowych wg PN-EN 50160 [63]

Lp. Parametr Warunki pomiaru i dopuszczalne odchylenie od wartości znamionowej

1. Częstotliwość Wartość średnia częstotliwości mierzonej przez 10 s powinny być zawarte 
w przedziale:
a) 50 Hz ± 1%, tj. (49,5–50,5) Hz przez 99,5% roku,
b) 50 Hz + 4%/–6%, tj. (47–52) Hz przez 100% czasu

2. Wartość napięcia 
zasilającego

Znormalizowane napięcie nominalne w sieciach publicznych niskiego 
napięcia powinno wynosić 230/400 V

3. Zmiany napięcia 
zasilającego

W każdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych średnich wartości 
skutecznych napięcia zasilającego powinno się mieścić w przedziale 
Un ± 10%

4. Szybkie zmiany 
napięcia

Szybkie zmiany napięcia w normalnych warunkach pracy nie powinny 
przekraczać 5% Un (dopuszcza się w pewnych okolicznościach zmiany 
do 10% kilka razy w ciągu dnia)

5. Zapady napięcia 
zasilającego

W normalnych warunkach zapady o wartości większej niż 10% Un mogą 
występować od kilkudziesięciu do tysiąca razy w roku

6. Krótkie przerwy 
w zasilaniu 
(do 3 minut)

W normalnych warunkach pracy liczba krótkich przerw 
w zasilaniu może wynosić w ciągu roku od kilkudziesięciu do kilkuset

7 . Długie przerwy 
w zasilaniu 
(powyżej 
3 minut)

Z pominięciem wyłączeń planowych, liczba krótkich przerw może dochodzić 
do 50 w ciągu roku

8. Przepięcia 
dorywcze 
o częstotliwości 
sieciowej

Niektóre uszkodzenia po stronie pierwotnej transformatora mogą 
powodować przepięcia po stronie niskiego napięcia. Wartość tych przepięć 
nie przekracza 1500 V. W przypadku doziemień po stronie niskiego 
napięcia przepięcia te mogą uzyskiwać wartość 3 1500⋅

9 . Przepięcia 
przejściowe 
o krótkim czasie
trwania, 
oscylacyjne lub 
nieoscylacyjne

Powodowane są wyładowaniami atmosferycznymi i na ogół nie przekraczają 
wartości 6 kV
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Lp. Parametr Warunki pomiaru i dopuszczalne odchylenie od wartości znamionowej

10. Niesymetria 
napięcia 
zasilającego

Średnie wartości skuteczne składowej symetrycznej przeciwnej mierzone 
w czasie 10 minut, w normalnych warunkach pracy, w okresie każdego 
tygodnia, w 95% pomiarów nie powinny przekraczać 2% składowej 
zgodnej; w instalacjach odbiorców zasilanych jednofazowo lub 
międzyfazowo dopuszcza się niesymetrię w sieci trójfazowej do 3%

11. Harmoniczne 
napięcia 
zasilającego

Średnie wartości skuteczne poszczególnych harmonicznych mierzone 
w czasie 10 minut w normalnych warunkach pracy, w okresie każdego 
tygodnia w 95% pomiarów nie powinny przekraczać wartości podanych 
w tabeli 6.2.
Współczynnik THDU napięcia zasilającego, uwzględniający harmoniczne do 
40. włącznie nie powinien przekraczać 8%

12. Migotanie światła 95% wartości wskaźnika długotrwałego migotania światła Plt mierzony 
w ciągu 1 tygodnia nie powinien przekraczać wartości 1

Na rysunku 6.2. zostały przedstawione ilustracje graficzne parametrów służących do oceny 
jakości napięcia zasilającego.

U

UA

1,1 UA

zakres zmian napięcia zasilającego
przez 95% czasu zasilania

krótka przerwa
w zasilaniu
∆t < 3 minzapad napięcia, ∆t > 10 ms

t

0,9 UA

U (rms)

1,1 Un (rms)
Un (rms)

0,9 Un (rms)

Rysunek 6.2.  Ilustracja parametrów służących do oceny jakości napięcia zasilającego, gdzie: 
Un – skuteczna wartość nominalna napięcia, UA – maksymalna wartość napięcia 
[31]

Norma [63] określa również dopuszczalne wartości poszczególnych harmonicznych na-
pięcia w złączu sieci elektroenergetycznej dla rzędów do 25., w sieciach niskiego i średniego 
napięcia, wyrażone w procentach napięcia znamionowego. Wartości te zostały przedstawione 
w tabeli 6.2.
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Tabela 6.2.  Dopuszczalne wartości poszczególnych harmonicznych napięcia w złączu sieci 
elektroenergetycznej dla rzędów do 25., w sieciach niskiego i średniego napięcia 
wyrażone w procentach napięcia znamionowego [63]

Harmoniczne nieparzyste 
niebędące krotnością 3

Harmoniczne nieparzyste 
będące krotnością 3 Harmoniczne parzyste

Rząd 
h

Wartość względna 
napięcia harmonicznej 

Uh, w [%]

Rząd 
h

Wartość względna 
napięcia harmonicznej 

Uh, w [%]

Rząd 
h

Wartość względna 
napięcia harmonicznej 

Uh, w [%]

5 6 3 5 2 2

7 5 9 1,5 4 1

13 3,5 15 0,5 6–24 0,5

17 3 21 0,5

19 2

23 1,5

25 1,5

1,5

Uwaga! Nie podano wartości harmonicznych o rzędach większych niż 25, ponieważ są one zwykle małe 
i w dużym stopniu niemożliwe do przewidzenia ze względu na efekty rezonansu.

Norma PN-EN 50160 [63] podaje tylko ogólne zakresy wartości napięcia zasilającego, które 
są dla dostawcy ekonomicznie i technicznie możliwe do utrzymania w publicznych sieciach za-
silających. Wymagania zawarte w tej normie odnoszą się tylko do napięcia mierzonego w złączu 
instalacji i nie uwzględniają spadków napięć powodowanych przez prąd obciążenia zasilanych 
urządzeń.

Przedstawione wymagania są w wielu przypadkach nie do zaakceptowania przez odbiorcę. 
Jeżeli wymagane są bardziej rygorystyczne warunki, musi zostać wynegocjowana oddzielna, 
szczegółowa umowa między dostawcą i odbiorcą.

W  wielu przypadkach wynegocjowanie warunków zasilania spełniających oczekiwania 
odbiorcy z powodów technicznych jest niemożliwe i konieczna jest instalacja źródeł napięcia 
awaryjnego (zespół prądotwórczy) oraz napięcia gwarantowanego (zasilacz UPS lub siłownia 
telekomunikacyjna).

Wahania napięcia

Wahania napięcia występujące w sieciach zasilających powodują szereg zjawisk wpływają-
cych negatywnie na proces ewakuacji osób uwięzionych w płonącym budynku wskutek zakłóceń 
pracy urządzeń wspomagających ewakuację. Nie bez znaczenia są również skutki psychofizycz-
ne, które wpływają na obniżenie koncentracji osób ewakuowanych oraz ratowników biorących 
udział w akcji gaśniczej. Zaburzenia te powodują zakłócenia pracy silników napędowych, DSO 
oraz migotanie źródeł światła. Mają one wpływ także na pracę aparatury stycznikowo-przekaźni-
kowej wywołując niekiedy eliminację urządzeń wspomagających ewakuację z pracy. Prawidłowe 
działanie urządzeń elektrycznych wymaga zasilania napięciem o wartości zbliżonej do wartości 
znamionowej.
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W zależności od szybkości zmian napięcia wprowadza się pojęcie odchyleń i wahań napięcia. 
Przy czym odchylenia napięcia to zmiany stosunkowo wolne (poniżej 0,02· Un  /sekundę), nato-
miast wahania to szybkie zmiany napięcia powodowane pracą tzw. odbiorników niespokojnych, 
charakteryzujących się dużą zmiennością poboru mocy biernej.

Odchyleniem napięcia nazywa się różnicę między rzeczywistym napięciem na zaciskach od-
biornika a napięciem znamionowym odniesioną do napięcia znamionowego [31]:
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gdzie:
U – rzeczywista wartość napięcia zasilającego, w [V],
Un – nominalna wartość napięcia zasilającego, w [V].

W przypadku gdy U > Un, występuje odchylenie dodatnie, a w przeciwnym – odchylenie 
ujemne. Długotrwałe odchylenia mogą spowodować zadziałanie zabezpieczeń, a w konsekwencji 
przerwy w zasilaniu, pozbawiając urządzeń, które muszą funkcjonować w czasie pożaru, swojej 
funkcji.

Oświetlenie

Zmieniające się w dopuszczalnych granicach napięcie zasilające (±10% Un) źródła światła 
powoduje, że zmiany strumienia świetlnego wyniosą odpowiednio 70% i 140% strumienia zna-
mionowego. Ponadto czas w przypadku długotrwale utrzymującej się wartości napięcia więk-
szej o 10% w stosunku do wartości nominalnej powoduje skrócenie czasu eksploatacji żarówki 
o 25%. Znacznie mniejszy wpływ na wartość strumienia świetlnego mają lampy wyładowcze. 
Zmiany wartości strumienia świetlnego w  zależności od zmian napięcia zasilającego można 
wyrazić następującą zależnością [31]:
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gdzie:
f – rzeczywista wartość strumienia świetlnego, w [lm],
fn – znamionowa wartość strumienia świetlnego, w [lm],
U – rzeczywista wartość napięcia zasilającego, w [V],
Un – nominalna wartość napięcia zasilającego, w [V],
γ – współczynnik przyjmowany dla źródeł żarowych jako (3,1–3,7) oraz dla źródeł wyładowczych 
jako 1,8, w [-].

Natomiast czas eksploatacji (trwałość) źródeł światła w zależności od wartości napięcia zasi-
lającego można wyznaczyć z poniższej zależności [31]:
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gdzie:
D – czas eksploatacji lampy żarowej, w [h],
Dn – trwałość przy znamionowej wartości napięcia zasilającego Un, w [h].
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W praktyce wartość napięcia zasilającego zmienia się ciągle, w zależności od warunków 
eksploatacji obciążenia sieci zasilającej, przez co zapisy normy PN-EN 50160 [63] odnoszą się 
do dobowych zmian napięcia, a nie do jego wartości chwilowych. Zmiany względnej wartości 
strumienia świetlnego żarowego i wyładowczego źródła światła oraz ich trwałości w funkcji zmian 
napięcia zasilającego zostały przedstawione na rysunkach 6.3. oraz 6.4.
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Rysunek 6.3.  Względna wartość strumienia świetlnego żarowego i wyładowczego źródła 
światła jako funkcja zmian wartości napięcia zasilającego [31]
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Rysunek 6.4.  Względna wartość czasu eksploatacji żarowego źródła światła jako funkcja 
zmian napięcia zasilającego [31]

Bardzo źle wpływają na pracę źródeł światła zapady napięcia, które w stosunku do źródeł 
wyładowczych przy głębokości zapadu wynoszącej 45% powodują ich zgaśnięcie. Podobnie prze-
rwa w zasilaniu, trwająca około dwóch okresów (0,04 s), powoduje ich zgaśnięcie. Natomiast 
czas potrzebny na ponowny ich zapłon wynosi od jednej do kilku minut.
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Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że w przypadku źródeł światła długotrwale eksplo-
atowanych opisane zjawisko zachodzi już przy zapadzie napięcia o głębokości zaledwie 15%.

Silniki elektryczne

Dla silników elektrycznych zmiany wartości napięcia zasilającego objawiają się zmianami 
momentu, który jest zależny od kwadratu wartości napięcia zasilającego.

W praktyce rozruch silników przebiega bez zakłóceń przy napięciu zasilającym o wartości 
nie mniejszej niż 0,85Un, przy tzw. rozruchu ciężkim, oraz dla wartości napięcia zasilającego 
wynoszącego nie mniej niż 0,7Un, przy tzw. rozruchu lekkim. W przypadku pracy długotrwałej 
przy napięciu, którego wartość odbiega od wartości nominalnej określonej przez normę PN-EN 
50160 [63] jako wartości dopuszczalne (±10% Un) może mieć to negatywne skutki. Moment 
obrotowy silnika indukcyjnego jest proporcjonalny do kwadratu napięcia zasilającego, co można 
wyrazić następującą zależnością [31]:

 
M M

U
Un

n

= ⋅







2

  
(6.6)

gdzie:
M – rzeczywisty moment silnika, w [Nm],
Mn – moment znamionowy, w [Nm],
U – rzeczywiste napięcie zasilające, w [V],
Un – napięcie znamionowe silnika, w [V].

Zatem nieznaczne zmniejszenie napięcia zasilającego powoduje znaczne zmniejszenie mo-
mentu obrotowego silnika. Na przykład zmniejszenie napięcia zasilającego silnik zaledwie o 10% 
powoduje zmniejszenie momentu obrotowego o 19% [31]:
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Zmiana momentu obrotowego powoduje nieznaczne zmniejszenie prędkości obrotowej sil-
nika, co skutkuje wzrostem prądu pobieranego ze źródła zasilającego. Wzrost prądu powoduje 
zwiększenie strat oraz grzanie się uzwojeń, co może doprowadzić w skrajnym przypadku do 
zniszczenia izolacji uzwojeń. Podobne skutki powoduje zwiększenie napięcia ponad wartość 
nominalną.

Dla napięcia o wartości 1,1 Un będzie to przeciążenie powodowane zwiększonym poborem 
prądu, spowodowane nasycaniem się obwodu magnetycznego, które w konsekwencji spowoduje 
zadziałanie zabezpieczeń cieplnych. Natomiast przy napięciu wynoszącym 0,9 Un wskutek nad-
miernego poboru mocy nastąpi zadziałanie zabezpieczeń przeciążeniowych.

Zmniejszenie momentu silnika wskutek zmniejszenia się napięcia zasilającego powoduje 
zmniejszenie wydatku pomp oraz wentylatorów, co skutkuje pogorszeniem skuteczności oddy-
miania dróg ewakuacyjnych. Charakterystyki momentu obrotowego silnika indukcyjnego klatko-
wego dla różnych wartości napięcia zasilającego przedstawia rysunek 6.5.
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Rysunek 6.5.  Charakterystyki momentu obrotowego silnika indukcyjnego klatkowego dla 
różnych wartości napięcia zasilającego [31]

Wszelkie zapady napięcia mogą powodować niepożądane działanie zabezpieczeń chroniących 
silnik przed zanikami napięcia silnika i w konsekwencji pozbawienie funkcji urządzeń wspoma-
gających ewakuację. Znaczny wpływ na poprawną pracę silnika elektrycznego mają parametry 
zwarciowe sieci zasilającej. Zbyt duża wartość impedancji obwodu zasilającego skutkuje nad-
miernymi spadkami napięcia, które powodują długotrwałe obniżenie napięcia zasilającego na 
zaciskach silnika podczas normalnej pracy.

W tabeli 6.3. został przedstawiony wpływ odchyleń napięcia od wartości znamionowej na 
niektóre parametry silników indukcyjnych obciążonych mocą znamionową.

Analiza przedstawionych w  tabeli 6.3. parametrów silnika indukcyjnego przy napięciach 
różnych od wartości nominalnej wykazuje negatywny wpływ na jego pracę. Wzrasta prąd sto-
jana oraz rośnie temperatura uzwojeń. Przy zmniejszonym napięciu maleje moment silnika, co 
skutkuje zmniejszonym wydatkiem napędzanych pomp lub wentylatorów.

Tabela 6.3.  Charakterystyki momentu obrotowego silnika indukcyjnego klatkowego 
dla różnych wartości napięcia zasilającego [31]

Wielkość
Zmiany wartości parametrów silnika indukcyjnego  

przy odchyleniu napięcia o wartość:

– 10% + 10%

Moment silnika – 19% + 21%

Prędkość obrotowa – 1,5% + 1%

Sprawność – 2% + (0,5–1)%

Współczynnik mocy + 0,01% – 0,03%

Prąd stojana + 11% + 7%

Przyrost temperatury uzwojenia stojana + (6–7)% + (3–4)%
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Asymetria napięcia

Duży wpływ na poprawną pracę silników oraz innych symetrycznych odbiorników trójfazowych 
ma asymetria układu zasilającego. Miarą asymetrii w układach zasilających jest współczynnik 
asymetrii będący ilorazem składowej zgodnej i przeciwnej. Składowa przeciwna powoduje po-
wstawanie w silnikach przeciwnie skierowanego momentu zmniejszającego moment użyteczny.

Z uwagi na to, że impedancja silników dla składowej przeciwnej jest znacznie mniejsza w sto-
sunku do składowej zgodnej, to nawet niewielka wartość składowej przeciwnej wywołuje znaczny 
wzrost prądu składowej przeciwnej, co prowadzi do zmniejszenia momentu użytecznego silnika 
i w konsekwencji do zmniejszenia wydatku napędzanych pomp oraz wentylatorów.

Miarą asymetrii jest współczynnik asymetrii K, będący ilorazem składowej przeciwnej i/lub 
zerowej do składowej zgodnej napięcia lub prądu [31]:
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gdzie:
K2U – współczynnik asymetrii składowej przeciwnej napięcia, w [-],
K0U – współczynnik asymetrii składowej zerowej napięcia, w [-],
K21 – współczynnik asymetrii składowej zerowej prądu, w [-],
K01 – współczynnik asymetrii składowej zerowej prądu, w [-],
U1 – wartość składowej zgodnej napięcia, w [V],
U0 – wartość składowej zerowej napięcia, w [V],
I1 – wartość składowej zgodnej prądu, w [A],
I0 – wartość składowej zerowej prądu, w [A].

Prądy składowej przeciwnej wywołują strumień wirujący w kierunku przeciwnym do strumie-
nia wywołanego prądem składowej zgodnej, co skutkuje pojawieniem się momentów hamują-
cych, przez co silnik nie może wytworzyć pełnego momentu obrotowego. Zmniejszenie momentu 
silnika powoduje zmniejszenie wydajności pomp i wentylatorów zasilanych przez silnik zasilany 
napięciem asymetrycznym.

Główną przyczyną asymetrii jest zasilanie odbiorników jednofazowych, które w różny sposób 
obciążają poszczególne fazy sieci zasilającej. W przypadku stosowania napędów regulowanych 
silne zakłócenia pojawiają się przy zapadach napięcia.

Zapady napięcia powodują odstawienie tych napędów wskutek działania automatyki, co skut-
kuje pozbawieniem urządzeń wspomagających ewakuację ich funkcji.

Harmoniczne

W praktyce każde urządzenie elektroniczne, energoelektroniczne lub energooszczędna oprawa 
oświetleniowa powoduje przepływ prądu o kształcie znacznie odbiegającym od sinusoidy. Po-
wszechność stosowania tych urządzeń powoduje, że odbiorniki liniowe zostają powoli wypierane 
z eksploatacji, przez co problem przebiegów odkształconych stał się zjawiskiem powszechnym.
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Zgodnie z teorią Fouriera, każdy okresowy przebieg niesinusoidalny można przedstawić w po-
staci sumy składowej stałej i szeregu składowych sinusoidalnych o różnych częstotliwościach, 
będących całkowitą krotnością częstotliwości wielkości okresowej.

Przykładowy przebieg odkształcony zawierający 1. oraz 3. harmoniczną przedstawia rysu‑
nek 6.6.

v h1 (t) h3 (t)

y(t) = h1(t) + h3(t)

Rysunek 6.6. Odkształcone napięcie zawierające 1. i 3. harmoniczną [32]

Najpełniejszą informację dostarcza zbiór określający rzędy amplitudy (wartości skuteczne) 
i fazy poszczególnych harmonicznych. W dokumentach normalizacyjnych przyjmowane są na-
stępujące określenia wartości zniekształceń:

 z współczynnik udziału n-harmonicznej napięcia [31]:
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gdzie:
U1 – harmoniczna podstawowa napięcia, w [V],

 z współczynnik udziału n-harmonicznej prądu:
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gdzie:
I1 – harmoniczna podstawowa prądu, w [A],

 z całkowity współczynnik odkształcenia napięcia THDU [31]:
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 z całkowity współczynnik odkształcenia prądu THDI [31]:
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Moc okresowych prądów niesinusoidalnych można wyrazić następującymi zależnościa-
mi [31]:
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gdzie:
In – wartość skuteczna prądu n-tej harmonicznej, w [A],
Un – wartość skuteczna napięcia n-tej harmonicznej, w [V],
Pn – moc czynna n-tej harmonicznej, w [W],
Qn – moc bierna n-tej harmonicznej, w [var].

Ponadto zachodzi równość [31]:

 P Q D S2 2 2 2+ + =   (6.18)

Co oznacza, że oprócz mocy czynnej P i biernej Q pojawia się moc deformacji D. Powoduje 
to, że całkowita moc zapotrzebowana przez odbiorniki nieliniowe jest większa niż przy zasilaniu 
odbiorników liniowych o takiej samej mocy, co skutkuje zwiększonym poborem prądu. Przykła-
dowe przebiegi prądów odkształconych przedstawia rysunek 6.7.

a) b) c)

Rysunek 6.7.  Przykłady przebiegów prądów odkształconych: a) pojedyncza rura 
fluoroscencyjna; rury w układzie antystroboskopowym; lampa rtęciowa; 
b) telewizor czarno-bały; telewizor kolorowy; radioodbiornik; c) przebiegi prądów 
lampy żarowej o mocy 150 W, sterowanej tyrystorem przy różnych kątach 
wyzwalania: pobór mocy 151,8 W; pobór mocy 103,4 W; pobór mocy 55,0 W; 
pobór mocy 28,6 W [31]

W liniowych układach zasilających nieliniowe odbiorniki może dojść do rezonansu na często-
tliwości określonej harmonicznej, jeżeli zostanie spełniony następujący warunek [31]:

 
k L

k C
⋅ ⋅ =

⋅ ⋅
ω

ω
1

  
(6.19)

gdzie:
L – indukcyjność obwodu rezonansowego, w [H],
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C – pojemność obwodu rezonansowego, w [F],
k – numer harmonicznej, przy której zachodzi rezonans, w [-],
w = 2·π·f – pulsacja, w [rd],
f – częstotliwość pierwszej harmonicznej, w [Hz] (dla krajowej sieci elektroenergetycznej  
f = 50 Hz).

W przypadku rezonansu zachodzącego na częstotliwości n-tej harmonicznej, prąd płynący ze 
źródła jest ograniczony tylko rezystancją obwodu:

 
I

U
Rn =

 
 (6.20)

gdzie:
U – wartość skuteczna napięcia odkształconego, w [V],
R – rezystancja obwodu rezonansowego, w [Ω].

Jego wartość może uzyskiwać znaczne wyniki na skutek działania wzmacniającego obwodu 
rezonansowego. Sytuacja taka powoduje silne zagrożenie dla instalacji w przypadku nieprawi-
dłowo dobranych przekrojów przewodów lub niekontrolowane działanie zabezpieczeń, co będzie 
skutkowało pozbawieniem zasilanych urządzeń swojej funkcji. Jako przykład można podać re-
zonans, jaki powstawał na jednej ze stacji pomp, gdzie dochodziło do rezonansu na 41. harmo-
nicznej i do ustalenia przyczyny następowało częste zadziałanie zabezpieczeń.

Wyższe harmoniczne wytwarzane przez odbiorniki nieliniowe są wprowadzane do instalacji 
odbiorczej, która dostarcza je do odbiorników trójfazowych połączonych w trójkąt.

W odbiornikach tych trzecia harmoniczna krąży wzdłuż uzwojeń i powoduje pojawianie się 
dodatkowych strat (rys. 6.8.), które skutkują zmniejszeniem momentu silników napędzających 
pompy i wentylatory pożarowe.

komputery

odbiornik trójfazowy

I

transformator lub prądnica

L1

L2

L3

N

PE

Rysunek 6.8.  Zagrożenie odbiornika trójfazowego przepływem harmonicznych generowanych 
przez odbiorniki teleinformatyczne [31]

Wpływ momentu wytwarzanego przez harmoniczne na charakterystykę mechaniczną silnika 
przedstawia rysunek 6.9.
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en
t, 

w
 [N

m
]

moment od częstotliwości 
podstawowej

moment 
wypadkowy

moment obciążenia 
(hamujący)

prędkość, w [rd/s]

moment 7. harmonicznej
moment 5. harmonicznej

-n1/5, s=1,2

-n1/7, s=0,857 -n1, s=00, s=1

Rysunek 6.9.  Wpływ momentu asynchronicznego wytwarzanego przez harmoniczne 
na charakterystykę momentu silnika asynchronicznego [31]
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7.  KABLE I PRZEWODY STOSOWANE DO ZASILANIA URZĄDZEŃ 
PRZECIWPOŻAROWYCH, KTÓRYCH FUNKCJONOWANIE 
JEST NIEZBĘDNE W CZASIE POŻARU

Do podtrzymania podstawowych funkcji instalacji elektrycznej w przypadku pożaru są stoso-
wane przewody i kable odporne na działanie wysokiej temperatury. W zależności od minimalnego 
wymaganego czasu funkcjonowania zasilanych urządzeń – odpowiednio 30, 60 lub 90 minut 
– mogą one mieć różne klasy podtrzymania funkcji E30, E60 i E90 (wymagania dotyczące tzw. 
zespołu kablowego zgodnie z normą niemiecką DIN VDE 4102 cz. 12) [65] lub klasy odporności 
ogniowej PH15, PH30, PH60, PH90 (wymagania dotyczące przewodów o średnicy ≤ 2,5  mm 
i czasu podtrzymania funkcji odpowiednio 15, 30, 60, 90 minut, zgodnie z polską normą  
PN-EN-50200) [66].

Do obiektów o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, takich jak: budynki han-
dlowe, hotele, kina, teatry, szpitale, muzea, centra przetwarzania danych, centrale telefoniczne, 
banki, dworce lotnicze, zaliczyć można jeszcze m.in. elektrownie, kopalnie, stocznie i tunele.

Oprócz zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej należy pamiętać, że dobierane ka-
ble lub przewody zasilające urządzenia przeciwpożarowe, których funkcjonowanie jest niezbędne 
w czasie pożaru, podlegają działaniu wysokiej temperatury, co powoduje wzrost spadku napięcia 
oraz pogorszenie stanu ochrony przeciwporażeniowej. Zatem przekroje przewodów i kabli zasi-
lających należy dobierać z uwzględnieniem wymagań opisanych w rozdziale 5. Zastosowanie 
powłok ochronnych lub ogniochronnych kanałów kablowych chroni przed przenikaniem ciepła, 
ale nie gwarantuje pełnej ochrony przed skutkami cieplnymi żył przewodzących kabli i przewo-
dów elektrycznych.

W dalszej części książki zostaną opisane niektóre sposoby ochrony kabli i przewodów przed 
działaniem wysokiej temperatury pożaru.
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Rozwiązania techniczno‑budowlane

Zagrożenia stwarzane przez palące się kable i przewody wymusiły konieczność opracowania 
nowych izolacji o właściwościach elektrycznych nie gorszych od powszechnie stosowanych, lecz 
odpornych na działanie ognia oraz niewydzielających toksycznych gazów podczas palenia. Uzy-
skane doświadczenie w produkcji kab li i przewodów bezhalogenowych, nierozprzestrzeniających 
ognia i odpornych na ogień, pozwoliło na ich podział na następujące grupy:

I. Kable i przewody nierozprzestrzeniające og nia i  trudno zapalne, czyli takie, które nie 
zapalają się w wyniku zwarcia we wnętrznego, jeżeli nie są położone w śro dowisku palnym (np. 
kurz, miał węglowy), a w przypadku zapalenia się od ze wnętrznego źródła ognia nie rozprzestrze-
niają płomienia poza obszar jego działa nia i gasną po zlikwidowaniu zewnętrzne go źródła ognia.

II. Kable i przewody bezhalogenowe, czyli takie, w których wszystkie zastosowane materiały 
izolacyjne, wypełniające i powłokowe, nie zawierają halogenków, tzn. chloru, bromu i fluoru, 
a więc produkty ich rozkładu nie są korozyjne.

III. Kable i przewody bezhalogeno we, nierozprzestrzeniające płomienia, czyli takie, w któ-
rych wszystkie zastosowane materiały izolacyjne, wypełniające i po włokowe, nie zawierają ha-
logenków, a więc produkty ich rozkładu nie są korozyj ne; nie zapalają się w wyniku zwarcia 
we wnętrznego, a w przypadku zapalenia się od zewnętrznego źródła ognia nie roz przestrzeniają 
płomienia poza obszar działania ognia i gasną po zlikwidowaniu zewnętrznego źródła ognia.

IV. Kable i przewody ognioodporne, czyli takie, które nie zapalają się w wyniku zwarcia 
wewnętrznego, a w przypadku zapalenia się od zewnętrznego źródła ognia nierozprzestrzeniają 
płomienia poza obszar jego działania i gasną po zlikwido waniu zewnętrznego źródła ognia, jedno-
cześnie zachowując izolację.

V. Kable i przewody bezhalogeno we, ognioodporne, czyli takie, w których wszystkie zastoso-
wane materiały izola cyjne, wypełniające i powłokowe, nie za wierają halogenków, a więc produkty 
ich rozkładu nie są korozyjne; nie zapalają się w wyniku zwarcia wewnętrznego, a w przypadku 
zapalenia się od zewnętrzne go źródła ognia nie rozprzestrzeniają płomienia poza obszar działania 
ognia i gasną po zlikwidowaniu zewnętrznego źródła ognia.

Kanały kablowe

W przypadku pożaru kabli/przewodów ewakuacja może być znacznie utrudniona przez gwał-
towny rozwój dymu i stężenie toksycznych gazów pożarowych. W celu ograniczenia zagrożenia 
stwarzanego przez palące się kable lub przewody elektryczne stosuje się samodzielne sufity pod-
wieszane w celu stworzenia oddzielnej strefy pożarowej w przestrzeni międzysufitowej lub kanały 
kablowe wykonane z płyt o odpowiedniej klasie odporności ogniowej, dzięki czemu uzyskuje się 
osobną strefę pożarową, tak jak przedstawiono na rysunku 7.1.

droga ewakuacyjna

OGIEŃ

OGIEŃ

Rysunek 7.1.  Przykład wydzielenia pożarowego tras kablowych za pomocą sufitu 
podwieszonego [31]
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Kanały kablowe stanowią zabezpieczenie przed działaniem ognia od środka – typ I  (chro-
nią one drogi ewakuacyjne przed skutkami pożaru instalacji elektrycznych) lub od zewnątrz 
– typ E  (chronione są kable, które dostarczają energię elektryczną do urządzeń, które muszą 
funkcjonować podczas pożaru). W przypadku kanałów zabezpieczonych przed działaniem ognia 
od wewnątrz ogień pozostaje zamknięty w  kanale kablowym, pożar nie rozprzestrzenia się 
w przestrzeni międzysufitowej. Drogi ewakuacyjne pozostają w stanie używalności.

Funkcje ogniochronne kanałów kablowych przy działaniu ognia od wewnątrz oraz od zewnątrz 
przedstawiają rysunki 7.2. i 7.3. Kanał kablowy w takim przypadku stanowi „osobną strefę po-
żarową”. Szybkość rozprzestrzeniania się ognia w kanale może dochodzić do 20 m/s w związku 
z powstającym efektem kominowym. Wskutek tego groźnego zjawiska, kanały kablowe oraz 
miejsca ich opuszczenia przez kable i przewody muszą być bardzo starannie izolowane przed 
przedostawaniem się dymu i ognia.

W budynkach wysokich i wysokościowych, a także w rozległych obiektach handlowych i prze-
mysłowych, coraz powszechniej stosuje się przewody szynowe. Przewody te mają obudowę 
metalową i nie stwarzają zagrożenia powodowanego przez palącą się izolację, to jednak poddane 
działaniu temperatury około 400°C tracą swoje właściwości konstrukcyjne. W przypadku gdy 
przewody te podczas pożaru muszą zapewnić dostawę energii elektrycznej do urządzeń poża-
rowych, należy je również prowadzić w kanałach ogniochronnych. Przykład ochrony ogniowej 
przewodu szynowego przedstawia rysunek 7.4.

Rysunek 7.2.  Funkcje ogniochronne kanałów kablowych przy działaniu ognia od wewnątrz [31]

Rysunek 7.3.  Funkcje ogniochronne kanałów kablowych przy działaniu ognia od zewnątrz [31]

Na rysunku 7.4. została przedstawiona uproszczona konstrukcja kanału kablowego odporne-
go na działanie ognia z zewnątrz.

Widoczna na rysunku 7.4. kratka wentylacyjna jest wykonana z materiału pęczniejącego, 
który pod działaniem wysokiej temperatury ulega uszczelnieniu i zapobiega przedostawaniu się 
płomienia i gorących spalin do wnętrza kanału. W przypadku kanałów ogniochronnych odpor-
nych na działanie ognia od wewnątrz kratka po uszczelnieniu uniemożliwia wydobywanie się 
płomienia i  gorących spalin do innych pomieszczeń. Przykłady różnych konstrukcji kanałów 
kablowych przedstawiają rysunki 7.5. i 7.6.
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6 3 5

412

Rysunek 7.4.  Konstrukcja kanału kablowego odporna na działanie ognia „z zewnątrz”, gdzie: 
1 – kanał kablowy, 2 – pasma izolacyjne, 3 – obejma stanowiąca izolację 
na łączeniu, 4 – profil nośny, 5 – wieszaki, pręty gwintowane z metalowym 
kołkiem rozporowym mocowane w stropie, 6 – kratka wentylacyjna [31]

a)

b)

5

6 2 1

a

b

5

6 4 1

a

b

4

6 5

2 1

a

b

4

5 1

3 6

a

b

Rysunek 7.5.  Przykłady zamocowania kanałów kablowych: a) przy działaniu ognia 
od wewnątrz, b) przy działaniu ognia od zewnątrz, gdzie: 1 – płyta 
ogniochronna, 2 – profil nośny, 3 – wieszaki, pręty gwintowane z metalowym 
kołkiem rozporowym mocowane w stropie, 4 – strop, 5 – pasmo płyty 
ogniochronnej, 6 – kable i przewody elektryczne [1]

Kanały kablowe chronią kable i przewody przed pożarem z zewnątrz, zapewniając zachowa-
nie funkcjonalności urządzeń, których praca jest konieczna podczas pożaru. Aby uniknąć prze-
grzania kabli i wzrostu oporności przewodzenia podczas normalnej pracy, do wymiany powietrza 
w kanałach stosuje się kratki wentylacyjne lub klapę wentylacyjną, które wbudowuje się w ściany 
kanału. Przykład konstrukcji kratki wentylacyjnej przedstawia rysunek 7.7.
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Stosowane są również klapy wentylacyjne, które pozostają otwarte podczas normalnej eksplo-
atacji, natomiast podczas pożaru zostają zamknięte przez automatyczne urządzenie zamykające. 
Przykład klapy wentylacyjnej Promat Ventbox przedstawia rysunek 7.8.

21

3

4

Rysunek 7.6.  Przykład kanału ogniochronnego do zabezpieczenia przewodu szynowego, gdzie: 
1 – przewody, 2 – płyta ogniochronna, 5 – profil nośny, 6 – wieszaki, pręty 
gwintowane z metalowym kołkiem rozporowym mocowane w stropie masywnym [1]

³ 50 30 min
D ³ 35 mm
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Rysunek 7.7. Konstrukcja kratki wentylacyjnej Promasel stosowanej w kanałach kablowych [1]

1 2

3

4

Rysunek 7.8.  Klapa wentylacyjna Ventbox, gdzie: 1 – ścianka kanału wentylacyjnego, 
2 – rama z kołnierzem, 3 – pokrywa, 4 – urządzenie zamykające [1]
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Przepusty kablowe (przewodowe)

Poza ochroną pożarową i nadzorem stanu temperatury w kanałach oraz tunelach kablowych 
istotne jest również odpowiednie zabezpieczenie przed możliwością rozprzestrzeniania się pożaru 
do sąsiednich stref pożarowych i pomieszczeń. W tym celu stosuje się odpowiednie uszczel-
nienia zapewniające nieprzedostawanie się ognia. Instalacje techniczne, w szczególności rury 
i kable elektryczne, przechodzą wielokrotnie przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych. 
Przejścia te, zwane również przepustami lub grodziami, muszą spełniać kryteria szczelności 
i izolacyjności ogniowej.

Do ich odpowiedniego zabezpieczenia stosuje się przejścia kablowe, które zamykają przejścia 
kabli elektrycznych przez przegrody, zachowując ich klasę odporności ogniowej. W praktyce 
spotyka się następujące rodzaje przepustów kablowych:

 z przepusty kablowe z wełny mineralnej,
 z przepusty kablowe z pianki ogniochronnej,
 z przepusty kablowe z zaprawy ogniochronnej,
 z przepusty kablowe z elastycznych kształtek.

Przykłady przejść kablowych oraz uszczelnienia zostały przedstawione na rysunkach 7.9.  
i 7.10.

1

6

3

5

24

Rysunek 7.9.  Przejście kablowe (przewodowe) Promastop typ A, gdzie: 
1 – bezrozpuszczalnikowa powłoka o działaniu endotermicznym, nie 
przepuszcza wody i oleju, 2 – płyty z niepalnej wełny mineralnej, 3 – półka 
kablowa, 4 – podwieszenie półki kablowej, 5 – kabel, wiązka kabli, 6 – ściana 
przegrody budowlanej [28]
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2 3

1

Rysunek 7.10.  Uszczelnianie pojedynczych kabli lub przewodów, gdzie: 1 – ściana przegrody 
budowlanej, 2 – masa ogniochronna, 3 – kabel/przewód elektryczny [28]

Mocowanie kabli i przewodów

W związku z brakiem w naszym kraju norm oraz przepisów dotyczących mocowania prze-
wodów instalacji, która musi funkcjonować w czasie pożaru, producenci przewodów w kartach 
katalogowych powinni określić sposób montażu oraz ewentualnie rodzaj mocowań, który jest 
dopuszczalny dla danego kabla czy przewodu.

W przypadku badań systemów mocowań korzysta się z normy niemieckiej DIN 41021-12 
Zachowanie się materiałów i elementów budowlanych pod wpływem ognia. Podtrzymywanie 
funkcji urządzeń w czasie pożaru. Wymagania i badania [65]. Norma ta określa sposób bada-
nia i wymagania dla systemów podtrzymywania funkcji w przypadku pożaru, a więc dla kabli, 
zamocowań, wraz z przynależnymi kanałami, powłokami i okładzinami oraz elementami łącze-
niowymi. Podczas badania określa się czas funkcjonowania systemu podczas pożaru testowego, 
kiedy w  instalacji nie występuje zwarcie i nie występuje żadna przerwa w przepływie prądu 
w badanych instalacjach. Zgodnie z cytowaną normą uważa się, że funkcja kabla lub przewodu 
została podtrzymana, jeżeli w liniach kablowych w czasie próby ogniowej nie nastąpiło zwarcie 
oraz przerwa przepływu prądu w sprawdzanych elektrycznych liniach kablowych. Zawarte w niej 
standardowe konfiguracje systemów mocowań kabli określają następujące rozwiązania:

 z trasy kablowe z systemem mocowań konstrukcji nośnej co 1200 mm prowadzone w dra-
binkach o szerokości 400 mm, maksymalny ciężar zastępczy 20 kg/m,

 z trasy kablowe z systemem mocowań konstrukcji nośnej co 1200 mm prowadzone w ko-
rytkach kablowych o szerokości 300 mm i maksymalny ciężar zastępczy 10 kg/m,

 z pojedyncze kable mocowane na suficie za pomocą szyn i obejm kablowych z rynienkami 
zamocowanymi co 600 mm (rys. 7.11. i rys. 7.12.),

 z pojedyncze kable mocowane na suficie za pomocą pojedynczych obejm zamocowanych 
co 300 mm (rys. 7.13.) .
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³ M 6

> M 6

a

DA

Rysunek 7.11. Mocowanie pojedynczych kabli/przewodów obejmą kablową lekką [65]

³ M 6

³ M 6

a

rynienka długa

Rysunek 7.12. Mocowanie pojedynczych kabli/przewodów obejmą kablową z rynienką długą [65]

a

a

M6

a) b)

Rysunek 7.13.  Obejma pojedyncza kabla/przewodu, gdzie: a) sposób montażu, b) sposób 
mocowania [65]

Podczas badania mierzony jest czas podtrzymania funkcji, na jego podstawie określa się klasę 
podtrzymania funkcji, zgodnie z tabelą 7.1.
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Tabela 7.1. Klasa E podtrzymania funkcji [28]

Lp. Klasa podtrzymania funkcji Minimalny czas podtrzymania funkcji, w [min]

1. E 30 ≥ 30

2. E 60 ≥ 60

3. E 90 ≥ 90

Test polega na umieszczeniu w specjalnej komorze kompletu kabli i mocowań przy załączonym 
napięciu do badanych obwodów oraz nagrzaniu pomieszczenia do odpowiedniej temperatury, zgodnie 
z krzywą narastania temperatury. Kable i osprzęt poddany badaniom powinny prawidłowo funkcjo-
nować w przedziałach czasu 30, 60 i 90 min, co odpowiada kryterium zachowania funkcji zespołu 
kablowego (kabel lub przewód + osprzęt) E30, E60 i E90 według normy [65] lub PH15, PH30, 
PH60, PH90 – według normy [66]. Przykład trasy kablowej złożonej z drabin kablowych przedstawia 
rysunek 7.14.
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Rysunek 7.14.  Trasa kablowa złożona z drabin – przykład mocowania kabla, gdzie:  
1 – dopuszczalny promień gięcia, 2 – mocowanie, 3 – przewód lub kabel.  
Objaśnienia: 1) pozioma długość kabla/przewodu ≤ 300 mm, 2) odległość 
pomiędzy obejmami > 300 mm [65]

Ponieważ według normy [65] badaniu poddawane jest tylko poziome ułożenie tras kablowych, 
zatem otrzymane wyniki badań przy ułożeniu obowiązują również na liniach prowadzonych uko-
śnie i pionowo – w takim przypadku należy jednak w miejscach przejściowych zabezpieczyć je 
przed załamywaniem się i osuwaniem za pomocą specjalnych obejm.

__vademecum__4.indb   99 2016-08-11   12:25:45



100 Vademecum elektro.info

8.  OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA URZĄDZEŃ 
ELEKTRYCZNYCH, KTÓRYCH FUNKCJONOWANIE 
JEST NIEZBĘDNE W CZASIE POŻARU  
(ZAGADNIENIA WYBRANE)

Ochrona przeciwporażeniowa to zespół środków technicznych oraz organizacyjno-prawnych, 
mających na celu niedopuszczenie do przepływu prądu przez organizm człowieka (lub zwierzę-
cia) o wartości groźnej dla życia.

8.1. Działanie prądów na organizmy żywe*)

Skutki działania prądu elektrycznego przepływającego przez organizm żywy zależą od rodzaju 
prądu, jego wartości, drogi, czasu przepływu oraz od właściwości osobniczych rażonego ustroju 
(zmęczenie fizyczne i psychiczne, przyzwyczajenie do rażenia elektrycznego, czynniki zaskocze-
nia i uwagi).

Prąd stały działa na organizm żywy inaczej niż prąd przemienny. Wynika to z właściwości 
budowy komórek, z których zbudowany jest organizm żywy. W praktyce wyjątkowo niebezpiecz-
ne dla człowieka są prądy o częstotliwości zawartej w przedziale f = (50–60) Hz, które mogą 
wywołać poważne zaburzenia funkcji nerwów, skurcze mięśni i zaburzenia pracy serca. Spośród 
licznych zaburzeń funkcji organizmu w ochronie przeciwporażeniowej, bierze się pod uwagę dwa 
rodzaje skutków: zaburzenia krążenia i zaburzenia oddychania, które pojawiają się najszybciej 
i mają decydujący wpływ na inne systemy organizmu żywego, np. układ nerwowy, skórę i kości. 
W patofizjologii rażenia rozpatruje się również skutki bezpośredniego i pośredniego działania 
prądów rażeniowych.

Działanie bezpośrednie prądów występuje podczas bezpośredniego przepływu prądu przez 
ustrój, co ma miejsce podczas dotyku części przewodzących o różnym potencjale. Dotyk ten 
może być bezpośredni lub pośredni. Na rysunku 8.1. przedstawiono sytuację bezpośredniego 

*) Konsultacja medyczna: lek. med. Krzysztof Kubiak.

__vademecum__4.indb   100 2016-08-11   12:25:45



101Vademecum elektro.info

dotyku przez człowieka części przewodzących o  różnym potencjale. Natomiast rysunek 8.2. 
przedstawia sytuację, w której uszkodzeniu uległa izolacja i nastąpiło galwaniczne połączenie 
izolowanego przewodu z przewodzącą obudową. Wówczas na obudowie urządzenia pojawia się 
potencjał wyższy w stosunku do potencjału ziemi. W przypadku dotknięcia tej obudowy przez 
stojącego na ziemi człowieka dochodzi do porażenia prądem elektrycznym.

a) b)

Rysunek 8.1.  Człowiek włączony w obwód prądu (dotyk bezpośredni): a) dotknięcie rękoma 
dwóch przewodów (przepływ prądu na drodze ręka–ręka), b) dotknięcie przewodu 
jedną ręką (porażenie na drodze ręka–noga) [31]

M
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Ik

Rysunek 8.2.  Zagrożenie spowodowane pojawieniem się napięcia na obudowie urządzenia 
z uszkodzoną izolacją (porażenie przy uszkodzeniu) [31]

Przepływ prądu rażeniowego (porażenie) może również wystąpić, gdy człowiek lub zwierzę 
znajdą się w zasięgu napięcia krokowego. Taka sytuacja została przedstawiona na rysunku 8.3 . 
Napięcie krokowe jest to napięcie występujące między dwoma punktami na powierzchni gruntu 
lub stanowiska roboczego, odległymi od siebie o 1 m (rys. 8.3b).

Jeżeli na skutek uszkodzenia izolacji przez uziemione urządzenie popłynie prąd zwarciowy 
do ziemi, to na jej powierzchni wokół urządzenia pojawi się napięcie, którego wartość będzie się 
zmniejszać w miarę wzrostu odległości od urządzenia (rys. 8.3.). Jego wartość zależy od warto ści 
napięcia roboczego oraz od rezystancji między obudową urządzenia a ziemią. W takiej sytuacji 
można wyróżnić dwa rodzaje napięć: dotykowe i krokowe. Napięcie dotykowe występuje między 
obudową uszkodzonego urządzenia a ziemią lub częścią czynną urządzenia a częścią dostępną 
przewodzącą obcą. Napięcie dotykowe jest zwykle mniejsze od napięcia roboczego, a jego war-
tość jest tym mniejsza, im mniejsza jest wartość rezystancji uziemienia obudowy uszkodzonego 
urządzenia. Jeżeli jednak urządzenie, w którym nastąpiło uszkodzenie izolacji, jest odizolowane 
od ziemi, to może ono osiągnąć wartość równą napięciu roboczemu.
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Rysunek 8.3.  Napięcie dotykowe i krokowe obrazujące zagrożenie przy uszkodzeniu: a) szkic 
sytuacyjny, b) rozkład potencjału na powierzchni ziemi, gdzie: UST – napięcie 
rażeniowe dotykowe, Uss – napięcie rażeniowe krokowe, Uz – napięcie względem 
ziemi, Rp – rezystancja przejścia prądu z jednej stopy do ziemi, lBT – prąd 
rażeniowy dotykowy, lBS – prąd rażeniowy krokowy [31]

Działanie pośrednie występuje wtedy, gdy człowiek lub zwierzę nie dotyka części przewo-
dzących o różnym potencjale. Sytuacja taka występuje np. w stanach zwarć w sieci elektroener-
getycznej lub podczas przerywania obwodu elektrycznego, kiedy może dojść do powstania łu ku 
elektrycznego, którego działanie ma ujemny wpływ na wzrok doprowadzając do krótkotrwałej 
lub trwałej ślepoty. Zagrożenie może występować również wskutek cieplnego oddziaływania 
ele mentów nagrzanych podczas zwarć przez bezpośrednie dotknięcie nagrzanych elementów 
nieosło niętymi częściami ciała.

Powstający łuk elektryczny lub prąd zwarciowy o dużych wartościach może powodować 
po wstanie efektu akustycznego. W wyniku tych zjawisk człowiek może doznać szoku, który jest 
szczególnie niebezpieczny podczas pracy wykonywanej na wysokości. Poniżej opisane zostaną 
dokładniej zjawiska oddziaływania prądu na różne układy organizmu człowieka. Działanie prądu 
na organizm żywy ma wielorakie skutki, wśród których najważniejsze to:

a) zaburzenia krążenia krwi i oddychania
Przepływ krwi jest wywołany pracą serca. Przez serce przepływa – niezależnie od miejsca 

ze tknięcia się ciała z przedmiotami pod napięciem – tylko niewielka część prądu rażeniowego, 
ale może ona spowodować śmiertelne skutki. Praca serca, polegająca na miarowych skurczach, 
po woduje wytworzenie ciśnienia krwi, dzięki któremu możliwy jest jej przepływ. Ciśnienie krwi 
jest wynikiem pracy serca i sumy oporów naczyniowych. Natomiast rytmem pracy serca ste-
rują ośrod ki autonomiczne znajdujące się w samym sercu. Prawidłowa liczba skurczów serca 
u dorosłego człowieka wynosi ok. 70 na minutę. Bodźce sterujące pracą serca mają charakter 
impulsów elek trycznych, których przebieg można łatwo zarejestrować za pomocą elektrokardio-
grafu. Wy kres (elektrokardiografii), stanowiący obraz prądów czynnościowych pracującego serca, 
pokaza no na rysunku 8.4.
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Rysunek 8.4.  Przebieg czynności bioelektrycznych mięśnia sercowego (a) i ciśnienia krwi (b) 
podczas normalnej pracy serca i w czasie fibrylacji komór serca [31]

Jeden cykl pracy serca trwa ok. 0,8 s, z czego ok. 0,3 s przypada na okres skurczu, czy li 
pracy serca. Badanie elektrokardiograficzne umożliwia ustalenie rodzaju zaburzeń pracy serca. 
Warunkiem życia jest bezustanny ruch krwi, podtrzymywany pracą miarowo kurczącego się ser-
ca. Krążąca krew spełnia w organizmie rolę czynnika transportu gazów oddechowych i innych 
substancji potrzebnych do życia lub stanowiących produkty przemian chemicznych, wydalanych 
z ustroju. Zatrzymanie krążenia krwi, tj. ustanie ruchu krwi na czas dłuższy niż 3–4 min, pro-
wadzi nieodwołalnie do śmierci, ponieważ brak doprowadzenia tlenu do mózgu przez taki okres 
powo duje w nim nieodwracalne zmiany. Zatrzymanie krążenia krwi jest zawsze spowodowane 
wstrzymaniem lub niedostateczną pracą serca albo też migotaniem (fibrylacją) komór serca 
(patrz rysunek 8.4.).

Zatrzymanie pracy serca polega na braku skurczów jego komór. W przypadku niedostatecznej 
pracy serca, komory kurczą się rzadko, niemiarowo i bardzo słabo, a  ich zdolność tłoczenia 
krwi do naczyń krwionośnych jest znikoma. Migotanie komór polega na niesynchronicznych 
skurczach mięśnia sercowego z dużą częstotliwością (ok. 300–500/min), co jest bezpośrednią 
przyczyną spadku ciśnienia krwi. Brak synchronizacji skurczów mięśnia sercowego, stanowiący 
obraz całkowitego bezładu jego pracy, jest przyczyną spadku ciśnienia krwi (patrz rysunek 8.4.). 
Przy poraże niu prądem przemiennym istotnym czynnikiem decydującym o wystąpieniu migotania 
komór jest czas przepływu prądu, a w przypadku krótkich przepływów – moment, na jaki przy-
padł przepływ prądu. Jeśli przypada on na początek rozkurczu komór (przerwa w pracy serca), 
to prawdopodo bieństwo wystąpienia migotania komór jest duże. Przy czasie przepływu krótszym 
niż 0,2 s migo tanie komór występuje sporadycznie. W czasie rażenia elektrycznego występują 
zwykle zaburze nia oddychania. Czynność oddychania jest sterowana przez bodźce wytwarzane 
i wysyłane przez ośrodek oddechowy. Przepływ prądu przez mózg może spowodować zahamo-
wanie jego czynno ści i ustanie oddychania, co z kolei po krótkim czasie doprowadza do ustania 
krążenia i z powo du braku tlenu powoduje śmierć. Przepływ prądu przez klatkę piersiową może 
spowodować silny skurcz mięśni oddechowych. Jeśli porażony nie zostanie na czas uwolniony 
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spod działania prądu, umrze na skutek uduszenia lub wystąpienia migotania komór sercowych. 
Jeśli w wyniku przepływu prądu nastąpiło jedynie chwilowe zatrzymanie oddychania bez zatrzy-
mania krążenia, istnieje zwykle duża szansa uratowania porażonego. Natomiast ratowanie po-
rażonych, u których wystąpiło nie tylko zatrzymanie oddychania, ale także zatrzymanie krążenia 
w wyniku migotania komór, zatrzymania lub niedostatecznej pracy serca, nie zawsze przynosi 
zamierzony skutek.

b) zaburzenia układu nerwowego
Objawy wpływu prądu elektrycznego na układ nerwowy są bardzo różnorodne. Utrata przy-

tomności przy porażeniach elektrycznych może powstać na skutek:
 z zatrzymania krążenia, wywołanego niedostateczną pracą serca, migotaniem komór lub 

za trzymaniem serca (występują tu zaburzenia krążenia krwi, niedokrwienie, a tym samym 
nie dotlenienie mózgu, doprowadzające szybko do utraty świadomości);

 z przepływu prądu bezpośrednio przez czaszkę i mózg (następuje utrata przytomności, która 
może mieć różny stopień nasilenia (od krótkotrwałego zamroczenia do głębokiej śpiączki 
z utratą uczucia bólu, trwającej nawet kilka dni).

Najczęstszą przyczyną utraty przytomności w przypadkach przepływu prądu przez mózg jest 
jego obrzęk, który powstaje w wyniku działania ciepła wytworzonego na drodze przepływu prądu. 
Z obrzękiem mózgu związane są wymioty.

Wytwarzanie się dużej ilości ciepła przez przepływający prąd może w ciągu kilku sekund 
wywołać nieodwracalne zmiany lub całkowite zniszczenie móz gu. W wyniku przepływu prądu 
przez rdzeń kręgowy lub układ nerwowy pojawiają się zaburzenia czucia lub ruchu kończyn. 
Mogą również pojawić się przejściowe zaburzenia psychiczne w posta ci przemijających nerwic 
lękowych.

c) działanie cieplne
Przepływowi prądu I (w [A]) przez ciało o rezystancji R (w [Ω]) w czasie t (w [s]) towarzyszy 

wy dzielanie się ciepła Q wyrażonego w dżulach (J). Matematycznie ilość wydzielonego ciepła 
można zapisać następującym wzorem:

 Q I R t= ⋅ ⋅2
 (8.1)

Jak wynika ze wzoru (8.1), ilość wydzielonego ciepła przy stałej wartości rezystancji zależy 
od wartości prądu oraz czasu jego przepływu. Nawet krótkotrwały wzrost temperatury, wywołany 
wytwarzaniem się ciepła, może prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń organów wewnętrz-
nych rażonego organizmu żywego. Przy temperaturze ok. 50°C powstają zmiany w białkach 
ko mórek nerwowych, co w konsekwencji prowadzi do nieodwracalnych zmian w mózgu.

Wyższe temperatury wywołują rozległe zniszczenie tkanek na drodze przepływu prądu. Doty-
czą one najczęściej skóry, mózgu, narządów wewnętrznych i kości.

Uszkodzenia skóry

Uszkodzenie skóry jest bezpośrednio związane z termicznym działaniem prądu. Wygląd opa-
rzeń jest podobny do oparzeń wywołanych otwartym płomieniem lub rozżarzonym przedmiotem. 
Uszkodzenie może mieć różny stopień (I stopień oparzenia objawia się zaczerwienieniem skóry, 
II – wystąpieniem pęcherzy, III – martwicą skóry). Innym rodzajem uszkodzeń skórnych są tzw. 
znamiona prądowe, które występują na skórze w czasie przepływu prądu przy dobrej styczności 
z przewodnikiem. Zdaniem wielu specjalistów ich powstanie nie jest związane z cieplnym dzia-
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łaniem prądu. Znamiona te są bezbolesne, o wielkości 1–10 mm, okrągłe lub owalne, zwykle 
szarobiałe lub żółtawe.

Prądy dużej częstotliwości nie wywołują znamion prądowych, lecz wskutek zja wiska naskór-
kowości powodują silne oparzenia.

Przepływ prądów o dużej wartości powoduje powstanie tak zwanej metalizacji skóry, z powo-
du wniknięcia w głąb skóry cząsteczek metalu z przewodnika bezpośrednio stykającego się ze 
skórą. Następuje wtedy elektroliza płynu tkankowego, podczas której tworzą się kwasy tłuszczo-
we i sole metaliczne przenikające do głębszych warstw skóry. Cząstki metalu wchodzą wówczas 
w reakcję chemiczną z płynami fizjologicznymi organizmu żywego i wywołują stan zapalny tka-
nek. Są one przyczyną trudnego gojenia się ran.

Uszkodzenia mięśni i kości

Zmiany w mięśniach mają charakter uszkodzeń mechanicznych, oparzeń, martwicy i zwy-
rodnień. Uszkodzenia mechaniczne polegają na przerwaniu wiązki włókien mięśnia i powsta-
niu krwiaka w wyniku gwałtownych i nieskoordynowanych skurczów mięśni. Oparzenia mają 
cha rakter oparzeń głębokich, doprowadzających często do martwicy i  rozpadu tkanki. Wsku-
tek opa rzeń wydziela się w mięśniach miglobina, która może spowodować niedrożność nerek. 
Zwyrod nienie jest zjawiskiem polegającym na zmianach w strukturze samych włókien mięsnych, 
które w następstwie może prowadzić do zaniku mięśnia. Innym uszkodzeniem cieplnym ciała 
jest uszko dzenie kości, które pod wpływem bardzo wysokich temperatur mogą ulec nadtopie-
niu. Gwałtow ny wzrost temperatury wewnątrz ustroju może doprowadzić do wrzenia płynów 
ustrojowych, np. wrzenia płynu śródstawowego, co wskutek gwałtownego wzrostu jego ciśnienia 
w niewielkiej ob jętości może prowadzić do rozerwania stawu.

Skutki działania prądu rażeniowego zależą od wartości oraz czasu jego przepływu przez or-
ganizm żywy. Droga przepływu prądu rażeniowego może być różna. Najczęściej rażenie prądem 
elektrycznym następuje na drodze:

 z ręka–ręka,
 z ręka–obie stopy (stopa),
 z noga–noga,
 z głowa–ręka,
 z głowa–obie stopy (stopa).

Na rysunku 8.5. zostały przedstawione drogi przepływu prądu występujące najczęściej pod-
czas rażenia.

Rysunek 8.5. Najczęściej spotykane drogi przepływu prądu podczas rażenia [76]
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Na rysunku 8.6. przedstawiono strefy czasowo-prądowe skutków działania prądów prze-
miennych o częstotliwości od 15 do 100 Hz przy rażeniach na drodze lewa ręka–obie stopy. Na-
tomiast na rysunku 8.7. przedstawiono strefy czasowo-prądowe skutków działania prądu stałego. 
W tabe li 8.1. zostały opisane skutki, jakie wywołuje prąd rażeniowy w poszczególnych strefach.

W technice ochrony przeciwporażeniowej zostały przyjęte dopuszczalne wartości napięć do-
tykowych, które w zależności od warunków środowiskowych mogą utrzymywać się długotrwale, 
nie stwarzając zagrożenia porażeniowego.

Napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale:
 z UL < 50 V ac lub UL < 120 V dc dla warunków normalnych (lokale mieszkalne i biurowe; 

sale widowiskowe i teatralne; sale lekcyjne),
 z UL < 25 V ac lub UL < 60 V dc dla warunków zwiększonego zagrożenia porażeniowego 

(łazienki, natryski, sauny, pomieszczenia dla zwierząt, blok operacyjny oraz OIOM w szpi-
talu, węzły cieplne, budowy i  tereny rozbiórek, ograniczone przestrzenie przewodzące, 
pola kempingowe itp.),

 z UL < 12 V ac lub UL < 30 V dc dla warunków szczególnego zagrożenia porażeniowego 
(bez pośredni kontakt ciała z wodą).

Wartości prądów rażeniowych przepływających przez organizm człowieka zostały zdefiniowa-
ne w postaci charakterystyki prądowo-czasowej, gdzie wydzielono strefy, w których zostają wy-
wołane określone skutki fizjologiczne (rys. 8.6.).
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Rysunek 8.6.  Strefy czasowo-prądowe dla prądu przemiennego 50 Hz wg raportu  
IEC/TS 60479-1 ed4.0 z 2005 roku: AC‑1 – brak efektów,  
AC‑2 – nie występują efekty patofizjologiczne, AC‑3 – mogą wystąpić  
reakcje mięśniowe, AC‑4 – możliwość wystąpienia migotania komór sercowych  
(skutki działania prądu zostały przedstawione w tabeli 8.1.) [76]
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Tabela 8.1.  Skutki fizjologiczne zachodzące w organizmie człowieka podczas przepływu 
prądów rażeniowych [31]

Strefa Skutki fizjologiczne rażenia prądem

AC-1 Zwykle brak skutków. Prosta „a” oznacza ograniczenie wartości prądów odczuwania

AC-2

Zazwyczaj nie należy spodziewać się wystąpienia uszkodzeń w organizmie człowieka. Prosta 
łamana „b” oznacza wartości graniczne prądów rażeniowych, przy których możliwe jest 
samouwolnienie się rażonego

AC-3

Zazwyczaj nie występuje uszkodzenie w  organizmie. Zachodzi prawdopodobieństwo 
pojawienia się skurczów mięśni niepozwalających na oderwanie ręki od części trzymanej, 
będącej pod napięciem.
Pojawiające się trudności w  oddychaniu przy czasie rażenia dłuższym niż 2 s. Istnieje 
możliwość występowania fibrylacji przedsionków serca oraz przejściowe zatrzymanie jego 
akcji

AC-4

Pojawia się prawdopodobieństwo wystąpienia fibrylacji komór sercowych, zatrzymanie 
oddechu, poważne oparzenia:
AC-4.1 – prawdopodobieństwo fibrylacji – 5%,
AC-4.2 – prawdopodobieństwo fibrylacji – 50%,
AC-4.3 – prawdopodobieństwo fibrylacji > 50%
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Rysunek 8.7.  Strefy czasowo-prądowe dla prądu stałego: DC‑1 – brak efektów,  
DC‑2 – nie występują szkodliwe efekty patofizjologiczne, DC‑3 – mogą wystąpić 
skurcze mięśniowe, DC‑4 – zagrożenie wystąpienia migotania komór serca [76]

W tabelach 8.2. oraz 8.3. zostały przedstawione charakterystyczne wartości prądów raże-
niowych wywołujących różne skutki patofizjologiczne odpowiednio dla prądów przemiennych 
oraz prądów stałych.
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Tabela 8.2. Wartości prądów przemiennych wywołujących różne reakcje organizmu [76]

Reakcja organizmu i skutki Przemienny prąd 
rażeniowy, w [mA]

Próg odczuwania prądu przez kobiety 0,4

Próg odczuwania prądu przez mężczyzn 0,6

Wyczuwalność skurczów mięśni dłoni przez kobiety 0,8

Wyczuwalność skurczów mięśni dłoni przez mężczyzn 1,0

Silne skurcze dłoni, drżenie rąk 5,0

Skurcze przedramienia i ramion, wzrost ciśnienia tętniczego krwi 10

Trudności w oddychaniu. Samodzielne uwolnienie jest mało prawdopodobne 15

Bardzo silne i bolesne skurcze mięśni rąk 22

Możliwość utraty świadomości i samodzielnego oddychania. 
Prawdopodobieństwo wystąpienia migotania komór serca 30

Tabela 8.3. Wartości prądów przemiennych wywołujących różne reakcje organizmu [76]

Reakcja organizmu i skutki Stały prąd rażeniowy, 
w [mA]

Próg odczuwania prądu przez kobiety 1,5

Próg odczuwania prądu przez mężczyzn  2,5

Skurcze w dłoni podczas załączania i wyłączania 3–10

Kłujące bóle w przegubach dłoni, grzanie w całej ręce 10–25

Silne skurcze mięśni, trudności w oddychaniu. Samodzielne uwolnienie się 
jest mało prawdopodobne 25–70

Możliwość utraty przytomności, wystąpienia migotania komór serca 70–200

8.2. Ochrona podstawowa

Wyróżniamy następujące rodzaje ochrony przeciwporażeniowej w obwodach, których funk-
cjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru:

 z ochrona podstawowa,
 z ochrona przy uszkodzeniu,
 z ochrona uzupełniająca realizowana z wykorzystaniem dodatkowych połączeń wyrównaw-

czych*) .
Celem ochrony uzupełniającej jest zwiększenie skuteczności ochrony podstawowej w przy-

padku nieskutecznego działania środków ochrony podstawowej oraz ochrony przy uszkodzeniu.
Wzajemne powiązanie poszczególnych rodzajów ochrony przeciwporażeniowej przedstawia 

rysunek 8.8.

*)  Kategorycznie zabrania się stosowania do ochrony uzupełniającej wyłączników różnicowoprądowych, które są 
wyszczególnione w normie [54].
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ochrona podstawowa
(ochrona przed dotykiem bezpośrednim)

ochrona przy uszkodzeniu
(ochrona przed dotykiem pośrednim)

ochrona przez zastosowanie bardzo 
niskiego napięcia SELV lub PELV

ochrona uzupełniająca

Rysunek 8.8.  Wzajemne zależności pomiędzy poszczególnymi rodzajami ochrony 
przeciwporażeniowej [37]

Zgodnie z normą [54], każdy środek ochrony powinien składać się z:
 z odpowiedniej kombinacji niezależnych środków zapewniających ochronę podstawową 

i ochronę przy uszkodzeniu lub
 z środka ochrony wzmocnionej zapewniającej ochronę podstawową i ochronę przy uszko-

dzeniu.
Zgodnie z wymaganiami normy [62], jako środek ochrony przy uszkodzeniu w instalacjach 

elektrycznych zasilających urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru, 
dopuszcza się samoczynne wyłączenie w układzie zasilania TN.

Spośród środków ochrony podstawowej przedstawionych na rysunku 8.9., w przypadku 
instalacji elektrycznych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru, dopuszcza się jedynie izo-
lacje podstawową pod warunkiem spełnienia cechy ognioodporności przez wymagany czas, np. 
90 minut.

środki ochrony podstawowej

izolacja
podstawowa

przegroda
lub obudowa

ochronna

bariera lub
przeszkoda
ochronna

umieszczenie
poza

zasięgiem ręki

Rysunek 8.9. Środki podstawowej ochrony przeciwporażeniowej [37]

8.3. Ochrona przy uszkodzeniu

Zadaniem ochrony przy uszkodzeniu jest niedopuszczenie do porażenia prądem elektrycznym 
w przypadku uszkodzenia izolacji lub jej zniszczenia.

Do środków ochrony przy uszkodzeniu, dopuszczonych do stosowania w instalacjach przewi-
dzianych do funkcjonowania w czasie pożaru, należy zaliczyć:

 z samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN (TN-S; TN-C-S; TN-C),
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 z samoczynne wyłączenie zasilania w układzie IT*),
 z nieuziemione połączenia wyrównawcze miejscowe,
 z obniżenie napięcia dotykowego do wartości dopuszczalnej długotrwale.

Ocena skuteczności samoczynnego wyłączenia w układach TN

Ochronę przez samoczynne wyłączenie w liniach nn pracujących w układzie TN uznaje się za 
skuteczną, jeżeli spełniony jest poniższy warunek [54]:

 
I

U
Z

Ik
o

k
a1

1

= ≥
 

(8.2)

gdzie:
Zk1 – impedancja pętli zwarciowej obejmująca źródło zasilania zwarcia, przewód czynny od źró-
dła do miejsca zwarcia i przewód ochronny między punktem zwarcia a źródłem zasilania, w [Ω],
I**) – prąd wyłączający zabezpieczenie w czasie nie dłuższym od podanego w tabeli 8.4., w [A],
Uo – napięcie pomiędzy przewodem fazowym a uziemionym przewodem PE (PEN), w [V],
Ik1 – spodziewany prąd zwarcia jednofazowego, w [A].

Graficznie obwód zwarcia przy uszkodzeniu w odbiorniku zasilanym w układzie TN-C-S, 
został przestawiony na rysunku 8.10.

RB RA

PEN

PE

N

L1

L2

L3

N

PE

Rysunek 8.10. Schemat obwodu zwarciowego w układzie sieci TN-C-S [37]

Dopuszczalne czasy samoczynnego wyłączenia zasilania w instalacjach wykonanych w ukła-
dzie TN oraz układzie TT***) podczas zwarć, zgodne z wymaganiami normy [54] przedstawia 
tabela 8.4.

*) Układ zasilania IT może być stosowany jedynie wtedy, gdy przy drugim zwarciu przejdzie w układ zasilania TN, 
a samoczynne wyłączenie zasilania nastąpi w czasie nie dłuższym od określonego w normie [37].

**) Prąd znamionowy zabezpieczenia większy o dwa stopnie w stosunku do prądu wynikającego z obliczeń.
***) Układ zasilania TT, zgodnie z normą [62], nie jest dopuszczony do zabezpieczania obwodów zasilania urządzeń 

elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru, z uwagi na konieczność stosowania w nim 
wyłączników różnicowoprądowych, których stosowanie w obwodach zasilających urządzenia ppoż. jest zabronione.
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Tabela 8.4. Dopuszczalny czas wyłączenia w układzie TN [54]*)

Układ 
sieci

 50 V< Uo ≤ 120 V 
s

120 V< Uo ≤ 230 V 
s

230 V< Uo ≤ 400 V 
s

Uo> 400 V 
s

ac  dc  ac  dc  ac  dc  ac dc

TN 0,8 Wyłączenie może być 
wymagane z innych 
przyczyn niż ochrona 
przeciwporażeniowa

 0,4  5  0,2  0,4  0,1 0,1

TT 0,3  0,2  0,4  0,07  0,2 0,04 0,1

Wyznaczenie impedancji obwodu zwarcia jednofazowego jest uzależnione od źródła zasila-
jącego:

 z System Elektroenergetyczny,
 z zespół prądotwórczy.

Przy zasilaniu z Systemu Elektroenergetycznego impedancję obwodu zwarcia jednofazowego 
należy wyznaczyć ze wzoru [62]:

 
Z R R R X X Xk T p T p1

2 2= + + + + +( ) ( )ϑ ϑ  
(8.3)

Natomiast przy zasilaniu z generatora zespołu prądotwórczego, impedancję obwodu zwarcia 
jednofazowego należy wyznaczyć ze wzoru [62]:

 
Z R R R X X Xk G p k G p1

2
1

2= + + + + +( ) ( )ϑ ϑ  
(8.4)

gdzie:
RT – rezystancja uzwojeń transformatora zasilającego, w [Ω],
Rp – rezystancja przewodów zasilających budynek, w [Ω],
Rϑ – rezystancja przewodów obwodu zasilającego urządzenia ppoż., których funkcjonowanie jest 
niezbędne podczas pożaru, określona z wykorzystaniem wzoru: 
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T
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,

, w [Ω]  (8.5)

RG – rezystancja generatora zespołu prądotwórczego, określona wzorem [62]:

 
R

U
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= ⋅0 03
2

,
 

(8.6)

UnG – napięcie znamionowe generatora, w [kV],
SnG – znamionowa moc pozorna generatora, w [MVA],
XT – reaktancja uzwojeń transformatora zasilającego, w [Ω],
Xp – reaktancja przewodów zasilających budynek, w [Ω],
Xϑ – reaktancja przewodów obwodu zasilającego urządzenia ppoż., których funkcjonowanie jest 
niezbędne podczas pożaru, w [Ω],
Xk1G – reaktancja generatora zespołu prądotwórczego, określona wzorem [62]:

*) Norma [54] nie podaje dopuszczalnych czasów trwania zwarcia dla układu zasilania IT z uwagi na to, że w zależ-
ności od sposobu uziemienia odbiorników układ ten przy podwójnym zwarciu przechodzi samoczynnie w układ zasilania 
TN lub TT. Ocena tego stanu i przyjęcie właściwych wymagań należą do obowiązków projektanta.
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(8.7)

n – krotność prądu znamionowego generatora InG podczas zwarcia na jego zaciskach (Ik=nInG), 
przyjmowana zgodnie z DTR producenta zespołu prądotwórczego, w [-].

Ocena skuteczności samoczynnego wyłączenia w układach IT

Graficznie obwód zwarcia w instalacji o układzie zasilania IT bez przewodu neutralnego został 
przedstawiony na rysunku 8.11 .

C CR R

PE

RA

L1
L2
L3

Rysunek 8.11.  Obwód zwarcia jednofazowego w układzie sieci IT bez przewodu neutralnego 
[37]

Instalacja wykonana w układzie zasilania IT przy zwarciu jednej fazy z ziemią nie stwarza 
zagrożenia porażeniowego, pod warunkiem, że prąd zwarciowy spowoduje powstanie napięcia 
dotykowego na częściach przewodzących dostępnych chronionego urządzenia o wartości UST ≤ UL .

Dla zachowania bezpieczeństwa w  instalacjach o układzie zasilania IT należy instalować 
Układ Kontroli Stanu Izolacji (UKSI), w celu zasygnalizowania powstałego pojedynczego zwarcia, 
tak by możliwa była szybka reakcja polegająca na usunięciu uszkodzenia w celu niedopuszczenia 
do powstania drugiego zwarcia. Układ ten w warunkach pożaru staje się nieprzydatny, a drugie 
zwarcie w zależności od sposobu uziemienia zasilanych odbiorników (rys. 8.12.) przekształca 
układ zasilania IT w układ TT lub TN. Ponieważ zgodnie z wymaganiami normy [62], do zasilania 
urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru, należy stoso-
wać układ zasilania TN, należy dla wszystkich odbiorników zasilanych w układzie IT z jednego 
źródła przyjąć uziemienie grupowe. Takie rozwiązanie gwarantuje przy podwójnym zwarciu prze-
kształcenie układu IT w układ TN, dla którego należy zagwarantować samoczynne wyłączenie 
zasilania w czasie nie dłuższym od określonego w tabeli 8.4.

Graficznie obwód prądu zwarciowego dla zwarcia podwójnego, w którym występuje uziemie-
nie zbiorowe, został przedstawiony na rysunku 8.13 .
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przewody ochronne przewody ochronne

przewody ochronne

odbiorniki

uziemienie
indywidualne

uziemienie
grupowe

uziemienie
zbiorowe

odbiorniki

odbiorniki

Rysunek 8.12. Sposoby uziemień części przewodzących dostępnych [38]

L1

L2

L3

PE

RA

Rysunek 8.13. Obwód zwarcia podwójnego w układzie sieci IT bez przewodu neutralnego [54]

Natomiast warunek samoczynnego wyłączenia należy określić ze wzoru (8.6) lub (8.7) w za-
leżności od tego, czy układ zasilania posiada przewód neutralny, czy nie:

a) dla układu nieposiadającego przewodu neutralnego [54]:

 
I
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Z
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2  
(8.8)

b) dla układu posiadającego przewód neutralny [54]:
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(8.9)

gdzie:
ZS – impedancja części pętli zwarciowej obejmującej przewód fazowy i przewód ochronny obwo-
du jednego z odbiorników, w [Ω],
ZS

’ – impedancja części pętli zwarciowej obejmująca przewód neutralny i przewód ochronny 
obwodu jednego z odbiorników, w [Ω],
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Ia – prąd wyłączający zasilanie w czasie określonym w  tabeli 8.1., dla układu zasilania TN 
w [A]*),
U0 – napięcie pomiędzy przewodem fazowym a uziemionym przewodem ochronnym, w [V],
Un – napięcie międzyfazowe, w [V].

8.4.  Wyłącznik różnicowoprądowy – urządzenie nieprzydatne w instalacjach 
zasilających urządzenia przeciwpożarowe

Uproszczony schemat wyłącznika różnicowoprądowego przedstawia rysunek 8.14.

P – przekaźnik spolaryzowany
M – mechanizm wyłącznika

odbiornik

L1
L2
L3
N

N

M

P

IN

RB RA

1 3 5

N 2 4 6

Rysunek 8.14. Uproszczony schemat wyłącznika różnicowoprądowego [3]

Wyłącznik różnicowoprądowy reaguje na upływ prądu doziemnego. Jego działanie opiera się 
na pierwszym prawie Kirchoffa, co oznacza, że suma prądów dopływających (fazowych) musi 
być równa prądowi odpływającemu w przewodzie neutralnym [37]:

 I I I IL L L N1 2 3 0+ +( ) − =  (8.10)

Każdy wyłącznik różnicowoprądowy charakteryzowany jest przez podanie jego parametrów 
znamionowych, gdzie z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej, najistotniejszy jest zna-
mionowy prąd różnicowy (IDn).

Poprawnie działający wyłącznik różnicowoprądowy powinien przerwać dopływ prądu po speł-
nieniu równania:

*) Prąd znamionowy zabezpieczenia większy o dwa stopnie w stosunku do wyników obliczeń.
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 I I I I IL L L N n1 2 3 0 5 1+ +( ) − ≥ −( ), ∆  (8.11)

W każdej instalacji elektrycznej wskutek skończonej wartości rezystancji izolacji występuje 
prąd upływu doziemnego i dopóki równanie (8.11) nie zostanie spełnione, poprawnie działający 
wyłącznik nie przerwie dopływu prądu do odbiornika.

Pod działaniem temperatury pożaru jonizacji ulega izolacja przewodów skutkując zwięk‑
szonymi prądami upływu doziemnego, które mogą prowadzić do niekontrolowanego działania 
wyłączników różnicowoprądowych, prowadząc do pozbawienia funkcji zasilanych urządzeń. 
Zjawisko to powoduje, że wyłącznik różnicowoprądowy nie nadaje się do stosowania w ob‑
wodach zasilających urządzenia przeciwpożarowe, których funkcjonowanie jest niezbędne 
w czasie pożaru.

8.5.  Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu przez obniżenie napięcia 
dotykowego

W przypadku gdy spełnienie warunku samoczynnego wyłączenia w instalacji zasilanej z ge-
neratora zespołu prądotwórczego lub innego źródła zasilania będącego źródłem rezerwowym, 
zgodnie z wymaganiami normy [54], jest niemożliwe, należy przeprowadzić ocenę skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu (przed dotykiem pośrednim) przez sprawdzenie, 
czy w czasie zwarcia doziemnego o prądzie zwarciowym równym Ia wystąpiłoby na częściach 
przewodzących dostępnych napięcie dotykowe o wartości nieprzekraczającej napięcia dotyko-
wego, dopuszczalnego długotrwale. Jako napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale, zgodnie 
z wymaganiami normy [62], należy przyjmować napięcia o wartości UL = 25 V ac lub 60 V dc. 
Dla zachowania skutecznej ochrony przeciwporażeniowej przez obniżenie napięcia dotykowego 
do wartości dopuszczalnej długotrwale należy części przewodzące dostępne chronionego urzą-
dzenia połączyć z Główną Szyną Uziemiającą budynku (GSU).

Zgodnie z wymaganiami określonymi w normie [54], ochronę przeciwporażeniową należy 
uznać za skuteczną, jeżeli napięcie dotykowe UST nie przekracza wartości napięcia dopuszczal-
nego długotrwale w danych warunkach środowiskowych, czyli [62]:

 
U I Z UST a PE L= ⋅ ≤

 
(8.12)

Wymagany przekrój przewodu ochronnego, łączącego chronione urządzenie z GSU, należy 
wyznaczyć ze wzoru (8.13), który uzyskuje się w wyniku przekształceń wzoru (8.12), przy 
założeniu, że UST = UL oraz ZPE = RPE [62]:

 
S

k I l
UPE
p a

L

≥
⋅ ⋅
⋅ γ  

(8.13)

gdzie:
Ia – prąd wyłączający zabezpieczenie chronionego odbiornika w czasie określonym w tabeli 8.4., 
w [A],
ZPE – wartość impedancji przewodu ochronnego PE między rozpatrywaną częścią przewodzącą 
dostępną a głównym połączeniem wyrównawczym, w [Ω],
UL – napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale, w [V],
kp – współczynnik wzrostu rezystancji przewodu (patrz rozdział 3), w [-],
SPE – wymagany przekrój żyły przewodu ochronnego, w [mm2], 
γ – konduktywność materiały żyły przewodzącej przewodu, w [m/(Ω·mm2).
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Zależność określona wzorem (8.13) przy zasilaniu z generatora zespołu prądotwórczego lub 
innego źródła rezerwowego określonego w normie [62] wynika bezpośrednio z rysunku 8.15.

Xk1G RkG

RB GSU

odbiornik

F XP RP

XPEIk1'' RPE U
ST

Rysunek 8.15.  Napięcie dotykowe UST na obudowie uszkodzonego odbiornika przy zwarciu 
jednofazowym z ziemią, gdzie: UST – spodziewane napięcie dotykowe, 
w [V], XPE – reaktancja przewodu ochronnego, w [Ω], RPE – rezystancja 
przewodu ochronnego, w [Ω], RP – rezystancja przewodu fazowego, w [Ω], 
XP – reaktancja przewodu fazowego, w [Ω], F – zabezpieczenie,  
RkG – rezystancja uzwojeń generatora zespołu prądotwórczego*),  
Xk1G – reaktancja generatora przyjmowana do obliczeń zwarć jednofazowych 
dla potrzeb ochrony przeciwporażeniowej, w [Ω] [62]

Dokładna analiza wzoru (8.13) oraz rysunku 8.15. prowadzi do oceny dwóch przypadków:
a) jeżeli Ik < Ia – czy spodziewane napięcie dotykowe UST, jakie powstanie na częściach prze-

wodzących dostępnych chronionego urządzenia, w warunkach zakłóconych nie przekroczy 
napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale UL,

b) jeżeli Ik ≥ Ia – czy nastąpi samoczynne wyłączenie zasilania w czasie nie dłuższym od 
określonego w tabeli 8.4.

Przyjęcie takiego sposobu rozwiązania ochrony przeciwporażeniowej gwarantuje jej zachowa-
nie przy dowolnej wartości spodziewanego prądu zwarciowego.  

8.6. Połączenia wyrównawcze

Połączenia wyrównawcze stosuje się w celu zniwelowania napięć mogących się pojawiać 
wskutek różnicy potencjałów pomiędzy częściami przewodzącymi, które nie zostały połączone 
wzajemnie przewodami ochronnymi PE.

Przykłady połączeń wyrównawczych między częściami przewodzącymi, pomiędzy którymi 
może wystąpić niebezpieczna różnica potencjałów, przedstawia rysunek 8.17.

*)  W praktyce rezystancja uzwojeń generatora zespołu prądotwórczego jest pomijana ze wzgledu na bardzo małą 
wartość w stosunku do reaktancji uzwojeń generatora.
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Rysunek 8.16.  Zagrożenie porażeniowe w budynku przy pojawieniu się różnicy potencjałów 
pomiędzy częściami przewodzącymi obcymi: a) bez połączeń wyrównawczych, 
b) z wykonanym połączeniem wyrównawczym głównym, gdzie: 1 – złącze 
elektryczne, 2 – instalacja elektryczna, 3 – uziemiony rurociąg wodny,  
4 – izolowany od ziemi rurociąg gazowy, 5 – wstawka izolacyjna, 6 – główna 
szyna uziemiająca (GSU)

1 1

1 3

4

3
PE

PE

PE

PE
2

PE

Rysunek 8.17.  Połączenia wyrównawcze między częściami przewodzącymi, pomiędzy którymi 
może wystąpić niebezpieczna różnica potencjałów: a) połączenie dwóch 
części przewodzących obcych, b) połączenie części przewodzącej dostępnej 
i obcej, c) połączenie części przewodzących dostępnych odizolowanych od 
ziemi, gdzie: 1 – część przewodząca obca, 2 – część przewodząca dostępna 
urządzenia elektrycznego połączona z przewodem PE, 3 – część przewodząca 
dostępna urządzenia elektrycznego niepołączona z przewodem PE,  
4 – środowisko nieprzewodzące (izolowane stanowisko)

Jako przewody ochronne mogą być stosowane:
 z żyły w przewodach wielożyłowych lub kablach,
 z izolowane lub gołe przewody prowadzone we wspólnej osłonie z przewodami fazowymi,
 z ułożone na stałe przewody gołe lub izolowane,
 z metalowe powłoki, ekrany i pancerze kabli, metalowe osłony przewodów oraz
 z metalowe rury i kanały instalacyjne pod warunkiem, że zapewniona jest ciągłość elek-

tryczna tych elementów przez konstrukcję lub przez odpowiednie połączenie.
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 Nie są dopuszczone do stosowania jako przewody ochronne lub jako przewody ochronne 
wyrównawcze następujące metalowe elementy:

 z rury wodociągowe,
 z rury zawierające łatwopalne gazy lub płyny,
 z części konstrukcyjne narażone na naprężenia mechaniczne w czasie normalnej pracy,
 z giętkie lub sprężyste metalowe kanały, chyba że są zaprojektowane do tych celów,
 z giętkie części metalowe,
 z elementy podtrzymujące oprzewodowania,
 z korytka i drabinki instalacyjne.

Minimalne przekroje przewodów ochronnych wymagane przez normę [54] zostały określone 
w tabeli 8.5.

Na rysunku 8.18. przedstawiono poglądowo wymagania w zakresie połączeń wyrównaw-
czych, które należy wykonywać w budynku.
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Rysunek 8.18. Połączenia wyrównawcze, które należy wykonywać w budynku
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Tabela 8.5. Minimalne przekroje przewodów ochronnych według normy [54]

Przekrój przewodów fazowych S, w [mm2]

Minimalny przekrój odpowiadającego
przewodu ochronnego, jeżeli przewód
ochronny jest z tego samego materiału

jak przewód fazowy, w [mm2]

S ≤ 16 S

16 < S ≤ 35 16

S > 35 0,5 S
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DODATEK 1 
Dobór mocy zespołu prądotwórczego i wymagania dotyczące 
jego uziemienia

Za podstawę doboru mocy zespołu prądotwórczego należy przyjąć wartość mocy czynnej za-
potrzebowanej oraz mocy biernej przez odbiorniki, które mają zostać objęte systemem zasilania 
awaryjnego. Moc czynną zapotrzebowaną należy wyznaczyć ze wzoru:

 
P k PZ Z i

i

n
= ⋅

=
∑

1  
(1)

gdzie:
PZ – moc czynna zapotrzebowana czynna, w [kW],
kZ – współczynnik zapotrzebowania, w [-],
Pi – moc czynna i-tego odbiornika objętego systemem zasilania awaryjnego, w [kW].

Kolejnym krokiem jest obliczenie mocy biernej zapotrzebowanej, którą należy wyznaczyć 
w następujący sposób:
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(2)

gdzie:
QZ – moc bierna zapotrzebowana, w [kvar],
cos ϕi – współczynnik mocy i-tego odbiornika objętego systemem zasilania gwarantowanego, 
w [-].

Na podstawie obliczonej wartości mocy czynnej zapotrzebowanej oraz mocy biernej zapotrze-
bowanej należy obliczyć współczynnik mocy cos ϕZ:

 

cosϕZ
Z

Z Z

P

P Q
=

+2 2

 
(3)

gdzie:
cos ϕZ – współczynnik mocy obliczony na podstawie mocy czynnej zapotrzebowanej oraz mocy 
biernej zapotrzebowanej, w [-].

__vademecum__4.indb   124 2016-08-11   12:25:50



125Vademecum elektro.info

Kolejnym krokiem jest obliczenie minimalnej mocy czynnej, jaką musi dysponować generator 
zespołu prądotwórczego.

Wyznaczenie mocy pozornej na podstawie mocy czynnej zapotrzebowanej oraz mocy biernej 
zapotrzebowanej ze wzoru:

 S P QG Z Z≥ +2 2
 (4)

może prowadzić do błędnych wyników.
Ponieważ generator zespołu prądotwórczego musi pokryć zapotrzebowanie mocy czynnej PZ  

oraz mocy biernej QZ, w przypadku gdy generator wytwarza energię przy współczynniku mocy 
cos ϕZ < cos ϕnG, zmniejsza się zdolność wykorzystania mocy czynnej generatora ze względu na 
obciążalność cieplną stojana.

Silnik spalinowy napędzający generator jest dostosowany do mocy czynnej generatora, czyli 
do pracy generatora przy znamionowym współczynniku mocy cos ϕnG, zatem w przypadku wy-
twarzania energii elektrycznej przy współczynniku cos ϕZ < cos ϕnG skutkuje zmniejszeniem jego 
wykorzystania.

Względne obciążenie generatora mocą czynną można określić współczynnikiem wykorzysta-
nia, który należy obliczyć ze wzoru:

 
p Z

nG

=
cos
cos

ϕ
ϕ  

(5)

Wymagana minimalna moc czynna zespołu prądotwórczego musi spełniać następującą nie-
równość:

 
P

P
pG
Z

min ≥
 

(6)

Obliczony ze wzoru (5) współczynnik wykorzystania p należy podstawić do wzoru (6). W przy-
padku gdy p ≥ 1, do wzoru (6) należy wstawić wartość 1. Wartość współczynnika mocy cos ϕnG 
należy przyjąć zgodnie z DTR zespołu prądotwórczego.

W przypadku braku informacji w tym zakresie można przyjmować cos ϕnG =0,8. Moc pozorna 
zespołu prądotwórczego musi spełniać następującą nierówność:

 
S

P
nG

G

z

≥ min

cosϕ  
(7)

gdzie:
PGmin – minimalna moc czynna, jaką musi pokryć generator zespołu prądotwórczego, w [kW].

Mała wartość współczynnika mocy cos ϕZ powoduje zmniejszenie siły elektromotorycznej ge-
neratora wskutek rozmagnesowującego działania składowej biernej prądu obciążenia.

Jeżeli generator oddaje większą moc bierną niż znamionowa, ze względu na konieczność 
utrzymania napięcia znamionowego i nieprzeciążanie wirnika należy zmniejszyć moc czynną ob-
ciążenia. W dopuszczalnych dla prądów wirnika granicach, automatyka zespołu prądotwórczego 
reguluje wartość prądu wzbudzenia utrzymując na stałym poziomie wartość napięcia wyjściowe-
go generatora. Zatem wytwarzanie energii elektrycznej przez generator zespołu prądotwórczego 
przy współczynniku mocy cos ϕZ < cos ϕnG skutkuje koniecznością zwiększenia jego mocy do 
wartości umożliwiającej pełne pokrycie mocy czynnej zapotrzebowanej PZ oraz mocy biernej 
zapotrzebowanej QZ .
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Wprowadzanie układów kompensacji mocy biernej (szczególnie indukcyjnej) jest niewskaza-
ne ze względu na charakter pracy źródła zasilającego i w konsekwencji może doprowadzić do 
przedwczesnego zniszczenia kondensatorów.

 W przypadku gdy zespół prądotwórczy służy do zasilania silników elektrycznych, za pod-
stawę doboru mocy należy przyjmować prądy rozruchowe silników, które nie mogą przekraczać 
wartości prądu znamionowego generatora z uwzględnieniem jego chwilowego przeciążenia okre-
ślonego w DTR producenta.

Natomiast gdy zespół prądotwórczy zasila odbiorniki nieliniowe, powstają zniekształcenia 
prądu pobieranego ze źródła. Zniekształcenia te powodują pojawianie się w sieci zasilającej oraz 
instalacji odbiorczej harmonicznych, interharmonicznych i subharmonicznych, które na ogół nie 
są w fazie z napięciem.

Zjawisko wyższych harmonicznych powoduje, że oprócz mocy czynnej i biernej pojawia się 
moc deformacji V, co oznacza, że moc pozorna nie może być określona jako iloczyn prądu 
i napięcia podstawowej harmonicznej. Wartość mocy deformacji V zależy od stopnia odkształce-
nia przebiegów napięcia i prądów, czyli od zawartości wyższych harmonicznych, a w układach 
wielofazowych również od stopnia asymetrii.

W przypadku obciążeń asymetrycznych współczynnik mocy cosϕ nie jest jednakowy dla 
poszczególnych faz. W każdej fazie jego wartość może być różna i uzależniona od wartości mocy 
czynnej i biernej obciążającej fazę. Niepożądanym skutkiem niesymetrycznego obciążenia jest 
wzrost wartości napięcia ponad wartość znamionową w fazie najmniej obciążonej.

Oszacowanie wartości mocy deformacji powodowanej niesymetrycznym obciążeniem jest 
dość trudne, zatem zgodnie z zaleceniami producentów zespołów prądotwórczych podczas pro-
jektowania układu zasilania awaryjnego należy zadbać, by przy zasilaniu odbiorników przez 
awaryjny zespół prądotwórczy asymetria obciążenia nie przekraczała 20%.

Moc pozorną zapotrzebowaną przez odbiornik nieliniowy należy określić wzorem:

 S P Q V1
2 2 2 2= + +  (8)

Moc czynna przebiegu odkształconego jest sumą mocy czynnych harmonicznych napięcia 
i prądu o tej samej częstotliwości, czyli:

 
P U Ik k k

k
= ⋅ ⋅

=

∞

∑ cosϕ
1  

(9)

Natomiast moc bierną przebiegu odkształconego obliczamy z powszechnie akceptowalnego 
wzoru (16):

 
Q U Ik k k

k
= ⋅ ⋅

=

∞

∑ sinϕ
1  

(10)

Natomiast, moc pozorna obwodu liniowego jest określona następującym wzorem:

 S P Q2 2 2= +  
(11)

Ilustrację graficzną mocy P, Q, V, S1 i S przedstawia rysunek 1 .
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Rysunek 1.  Czworościan mocy dla układu o odkształconych przebiegach napięcia i prądu, 
gdzie: P – moc czynna, w [kW], Q – moc bierna, w [kvar], S1 – moc pozorna 
części liniowej obwodu, w [kVA], S – moc pozorna obwodu nieliniowego, w [kVA], 
V – moc deformacji, w [kW], D – moc dystorsji, definiowana jako D2 = Q2+V2 

Rysunek 1. wyjaśnia również, że dla obwodów nieliniowych współczynnik mocy nie może 
zostać określony wzorem (12), który jest słuszny dla obwodów liniowych:

 
cosϕ = P

S1  
(12)

W obwodach nieliniowych współczynnik mocy jest definiowany jako:
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(13)

gdzie:
ϕk – przesunięcie fazowe pomiędzy napięciem i prądem dla harmonicznej rzędu k,

sin cosϕ ϕk k= −1 2

Prąd znamionowy urządzenia trójfazowego pobierającego prąd odkształcony należy wyrazić 
poniższym wzorem:

 
I

P
Un

n

n

=
⋅ ⋅3 cos Ψ  

(14)

Z równań (13) oraz (14) wynika, że przy ustalonej wartości prądu znamionowego In urządze-
nia i wzroście odkształcenia prądu rzeczywiście przepływającego przez to urządzenie zmniejsza 
się moc znamionowa czynna, którą można je obciążyć.

Zatem odbiorniki nieliniowe pobierające prąd zniekształcony z generatora powodują zmniej-
szenie możliwości wykorzystania mocy czynnej generatora zespołu prądotwórczego. W celu po-
krycia mocy zapotrzebowanej przez te odbiorniki moc generatora musi ulec zwiększeniu.

Minimalną moc czynną generatora niezbędną do pokrycia mocy zapotrzebowanej przez te 
odbiorniki należy wyznaczyć ze wzoru:

 
P

P
p WG

Z
min ≥

⋅  
(15)
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gdzie:
p – współczynnik wykorzystania określony wzorem (5)*), w [-],
PZ – moc czynna zapotrzebowana przez odbiorniki objęte systemem zasilania awaryjnego, 
w [kW],
PGmin – wymagana minimalna moc czynna generatora zespołu prądotwórczego, w [kW],

W
THDi

≈
+







100

100

2

%  
– współczynnik zniekształcenia, w [-], w którym:

THDi% – współczynnik zawartości harmonicznych prądu, w [-].
Moc zespołu prądotwórczego określamy zgodnie ze wzorem (15).

Wartość współczynnika THDi% zawartości harmonicznych w odkształconym przebiegu prądu, 
należy wyznaczyć ze wzoru:

 
THD

I

Ii

k
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⋅=
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∑ 2

2

1

100%
 

(16)

gdzie:
Ik – wartość skuteczna k-tej harmonicznej prądu, w [A],
I1 – wartość skuteczna harmonicznej podstawowej prądu, w [A],
k – rząd harmonicznej, w [-].

Przykładowe wartości współczynnika W, w  zależności od wartości współczynnika THDi% 
przedstawia tabela 1.

Tabela 1.  Wartości współczynnika zniekształcenia W, w zależności od wartości 
współczynnika THDi%

THDi% W
3% 0,95
5% 0,91
8% 0,86

10% 0,83
15% 0,76
20% 0,70
30% 0,60
40% 0,51

Wraz ze wzrostem współczynnika THDi% maleje współczynnik zniekształceń W, a zatem moc 
generatora niezbędna do pokrycia mocy zapotrzebowanej ulega zwiększeniu.

Tandem UPS–zespół prądotwórczy

W celu uzyskania większej niezawodności do systemu zasilania gwarantowanego wprowadza 
się dodatkowe źródła zasilania awaryjnego, tj. zespół prądotwórczy. Taki układ daje bardzo duże 
bezpieczeństwo i pewność, że w razie awarii sytemu zasilania podstawowego urządzenia o zna-

*) Dotyczy pierwszej harmonicznej.
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czeniu krytycznym będą zasilane bez przerw, co uchroni odbiorców od wielu, niejednokrotnie 
poważnych strat, a tym samym strat spowodowanych przerwami w dostawie energii elektrycznej.

Zasilacz UPS powinien być dobierany do oszacowanej mocy odbiorników. Należy pamiętać, 
by sumaryczna moc odbiorników nie przekraczała ani wyjściowej mocy czynnej, ani wyjściowej 
mocy pozornej zasilacza. Wskazane jest niewielkie przewymiarowanie zasilacza (10–20%), które 
stanowiłoby rezerwę na okresowy wzrost lub błędy w szacowaniu mocy odbiorników.

UPS przeznaczony do współpracy z zespołem prądotwórczym powinien stanowić barierę mię-
dzy odbiorami a zespołem. Chodzi o maksymalne wyeliminowanie wpływu na zespół odkształ-
conych prądów pobieranych przez odbiory nieliniowe (np. urządzenia komputerowe). Powinien 
to być UPS, który nie wiąże kształtu prądu wejściowego z kształtem prądu pobieranego przez 
odbiory.

Zespół prądotwórczy powinien bezpiecznie pokrywać zapotrzebowanie zasilacza UPS i od-
biorników kategorii II. Jego moc jest sumą mocy pobieranej przez UPS w stanie pełnego obcią-
żenia i mocy odbiorników kategorii II*):

 P P PGEN UPSwe II= +  (17)

gdzie:
PUPSwe – moc wejściowa zasilacza UPS, w [kW],
PII – moc sumaryczna odbiorników kategorii II, w [kW].

Moc wejściową zasilacza UPS obliczamy korzystając z zależności:
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⋅

+ = +
⋅

η η
0 25,

 (18)
gdzie:
PUPSwy – wyjściowa moc czynna zasilacza UPS, w [kW],
η – sprawność zasilacza UPS, w [-],
W – współczynnik przewymiarowania agregatu biorący pod uwagę między innymi odkształcenie 
prądu wejściowego zasilacza UPS,
PB – dodatkowa moc wejściowa zasilacza związana z ładowaniem baterii (co najmniej 25% mocy 
znamionowej zasilacza), w [kW].

Jeżeli zasilacz UPS ma możliwość rozbudowy (zwiększenie mocy wyjściowej przewidziane 
w konstrukcji urządzenia), należy brać pod uwagę największą moc wyjściową zasilacza. Zalecane 
jest też stosowanie zasilaczy wyposażonych w specjalny interfejs do współpracy z zespołem 
prądotwórczym, pozwalający aktywnie ograniczyć prąd wejściowy przez zablokowanie funkcji 
ładowania baterii do chwili powrotu napięcia w sieci. Wówczas można zrezygnować z 25-pro-
centowej nadwyżki mocy zespołu, niezbędnej do ewentualnego ładowania baterii.

Do współpracy z zespołem prądotwórczym zaleca się stosowanie zasilaczy UPS wyposażo-
nych w filtr redukujący zawartość harmonicznych w prądzie wejściowym do poziomu około 10% 
(głębsza redukcja jest bezcelowa, nie wpływa znacząco na poprawę charakterystyki współpracy 
zasilacza z agregatem, nie jest więc uzasadniona ekonomicznie). Nie powinno się stosować 
innych topologii zasilaczy niż online, gdyż tylko taka gwarantuje, że poprawność współpracy 
zasilacza UPS z zespołem pradotwórczym nie zachwieje się w wyniku zmiany charakterystyki 
odbiorników.

*) Podział na kategorie zgodnie z kryterium przyjętym w gospodarce energetycznej został przedstawiony w roz-
dziale 2, na rysunku 2.1 .
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Zalecane jest stosowanie zespołów prądotwórczych wyposażonych w elektroniczne regulatory 
prędkości obrotowej, z nowoczesnymi prądnicami przystosowanymi do nieliniowych obciążeń. 
Poleca się stosowanie urządzeń sprawdzonych we współpracy i zapewniających stabilność 
zasilania w każdych warunkach.

Uwaga!
W przypadku zastosowania zespołu prądotwórczego wyposażonego w generator przystosowany 
do obciążeń nieliniowych, stopień przewymiarowania zespołu może być mniejszy, jednak powi-
nien być uzgodniony z producentem lub dostawcą.

Przykład

Należy dobrać moc zespołu prądotwórczego przeznaczonego do awaryjnego zasilania nastę-
pujących odbiorników:

a) 3 silniki indukcyjne klatkowe o następujących parametrach:
Pns=7,5 kW; kr = 6; cosϕ = 0,8; η=0,8; Un =3 x 400 V; sn = 5% ; kMr = 2,3
b) zasilacz UPS o następujących parametrach: Pn = 15 kW; cosϕ = 0,95; THDi = 8%;
Un =3 x 230/400 V; η=0,9
c) odbiorniki oświetleniowe o  łącznej mocy P=5 kW; cosϕ =0,7, Un=230 V (odbiorniki 

pogrupowane są symetrycznie, co zapewnia jednakowe obciążenie poszczególnych faz).
Moc znamionowa pojedynczego silnika:
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Prąd rozruchowy przy połączeniu w trójkąt:
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Jest to duży prąd, który należy ograniczyć. Jednym ze sposobów jest zastosowanie przełączni-
ka gwiazda/trójkąt, dzięki czemu uzyskuje się 3-krotne zmniejszenie prądu rozruchowego, zatem:
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Ze względu na znaczny prąd rozruchowy pojedynczego silnika należy zastosować układ unie-
możliwiający jednoczesny rozruch wszystkich silników. Przy założeniu sekwencyjnego rozruchu 
silników, moc szczytowa obciążenia wyniesie:
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Moc zapotrzebowana przez zasilacz UPS:
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Całkowita moc czynna zapotrzebowana:
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Na podstawie katalogu producenta zespołów prądotwórczych warunki spełnia zespół o mocy 
80 kVA.

Układy współpracy sieć–zespół prądotwórczy

Zespół prądotwórczy stanowi awaryjne źródło zasilania, które nie może dostarczać energii do 
sieci elektroenergetycznej. Powoduje to konieczność projektowania układów uniemożliwiających 
pracę równoległą źródeł lub wsteczne podanie napięcia do sieci, podczas gdy została ona wyłą-
czona. W przypadku ZP uruchamianych ręcznie należy stosować ręczne przełączniki (rys. 2.).
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Rysunek 2. Ręczny przełącznik sieć/zespół prądotwórczy

Natomiast zespoły wyposażone w układy samorozruchu i samozatrzymania należy wyposażyć 
w układy automatyki SZR z blokadą mechaniczną i elektryczną. Przykład takiego układu został 
przedstawiony na rysunkach 3. i 4.

W przypadku zespołów prądotwórczych wyposażonych w automatykę samorozruchu i sa-
mozatrzymania należy pamiętać, że część układów automatyki zainstalowana jest w zespole 
i w przypadku pozostawania zespołu w warunkach gotowości do pracy wymaga zasilania z sieci 
elektroenergetycznej (grzałki, detektor zaniku faz itp.). Obwody te należy zabezpieczyć przed 
przeciążeniami, przepięciami i porażeniami, i wykonać w układzie TN-S.
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Rysunek 3. Układ automatyki SZR sieć/zespół prądotwórczy
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Rysunek 4.  Układ automatyki SZR od strony SN, gdzie: S"
kQ – moc zwarciowa systemu 

elektroenergetycznego, S"
kG – moc zwarciowa generatora zespołu prądotwórczego

Uziemianie zespołu prądotwórczego

Wymagania uziemiania zespołu prądotwórczego wynikają bezpośrednio z  normy 
N SEP-E 001 „Elektroenergetyczne linie niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.” 
Wymagania te przedstawia rysunek 5.
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RBwyp £ 5 Ω RBwyp £ 5 Ω
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£
 5

00
 m

£ 500 m

Rysunek 5.  Wymagania dotyczące uziemiania przewodu PEN w elektroenergetycznych liniach 
nn oraz uziemiania punktu neutralnego transformatora lub generatora
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Na rysunku 6. przedstawiony został obwód prądu zwarciowego, jaki powstaje po upadku 
przewodu fazowego na ziemię. Natomiast na rysunku 7. przedstawiono wykres wskazowy napięć 
w fazach nieuszkodzonych w przypadku uziemienia jednej z faz. Gdyby obwód zwarcia przed-
stawiony na rysunku 6. nie miał uziemienia RB, to na fazach nieuszkodzonych pojawiłoby się 
napięcie międzyfazowe. W przypadku, gdzie RE zgodnie z normami międzynarodowymi nie prze-
kracza wartości 10 Ω, przy założeniu napięcia UB o wartości nie wyższej od 50 V, rezystancja RB 
nie powinna przekraczać wartości 2,78 Ω, a wypadkowa wartość wszystkich uziomów przewodu 
PEN związanych z jednym źródłem zasilającym nie powinna przekroczyć 5 Ω .

U0

Id

RBURB RE UE

PEN

L1

L2

L3

PEN

Rysunek 6.  Obwód prądu zwarciowego przy zwarciu z ziemią przewodu fazowego 
z pominięciem przewodu PEN
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Rysunek 7. Wykres wskazowy napięć dla rysunku 6., przy założeniu URB
 = UL = 50 V
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Rysunek 8. Schemat zastępczy obwodu zwarciowego z rysunku 6.

Należy mieć świadomość, że przyjęta wartość uziemienia punku neutralnego generatora ma 
przesłanki historyczne z czasów, kiedy obowiązywały inne wartości UL oraz RPE:
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Gdy rezystywność gruntu ρ ≥ 500 Ωm, obowiązują odstępstwa od wymagań określonych na 
rysunku 5.:
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DODATEK 2 
Definicje i wymagania dla stref pożarowych w budynku

Urządzenia przeciwpożarowe – należy przez to rozumieć urządzenia (stałe lub półstałe, 
uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu pożaru, jego wykry-
wania, zwalczania lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia 
gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład dźwięko-
wego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnaliza-
cyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów 
uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory hydran-
towe, hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy 
odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu 
i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknię-
cia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki 
prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych.

Rodzaje spalania
Spalanie bezpłomieniowe (tlenie) – proces spalania niektórych paliw stałych, charakteryzu-

jących się tym, że w czasie spalania nie występuje płomień, tzn. nie tworzy się lub występuje 
w minimalnej ilości palna faza lotna.

Spalanie płomieniowe – proces spalania palnej fazy lotnej ma miejsce podczas spalania 
gazów, cieczy lub/i materiałów stałych, które podczas ogrzewania przechodzą w stan lotny.

Spalanie homogeniczne jest charakterystyczne dla mieszanin gazów i par cieczy z powie-
trzem, tworzy płomień.

Spalanie heterogeniczne przejawia się żarzeniem na powierzchni zetknięcia się ciała sta-
łego z tlenem (spalanie węgla drzewnego, sadzy, niektórych metali). W zależności od sposobu 
wymieszania paliwa z tlenem z powietrza rozróżnia się spalanie: dyfuzyjne, kinetyczne i dyfuzyj-
no-kinetyczne.

Spalanie dyfuzyjne występuje przy braku wstępnego wymieszania materiału palnego z po-
wietrzem. W ten sposób spalają się ciała stałe, ciecze parujące ze swej powierzchni i czyste 
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gazy wypływające z przewodu. Spalanie dyfuzyjne można na ogół łatwo przerwać, zwłaszcza 
w początkowej fazie pożaru.

Spalanie kinetyczne występuje w homogenicznej mieszaninie gazu lub pary cieczy z powie-
trzem bądź w pseudohomogenicznej zawiesinie ciała stałego lub cieczy w powietrzu (np. pyły, 
mgły). Przerwanie spalania kinetycznego jest trudne, a często wprost niemożliwe.

Sposoby zapoczątkowania procesu spalania
Zapalenie polega na równomiernym ogrzaniu materiału palnego do takiej temperatury, w któ-

rej zapali się on samorzutnie w całej masie bez udziału tzw. punktowego bodźca energetycznego.
Samozapłon to zapalenie mieszaniny palnej punktowym bodźcem energetycznym. Dzieje się 

to w ograniczonej przestrzeni, a czoło płomienia przemieszcza się następnie już samoczynnie na 
całą pozostałość mieszaniny. Dotyczy cieczy palnych.

Temperatury samozapłonu
 z ciała stałe – (200–400)°C,
 z ciecze – (300–500)°C,
 z gazy – (400–650)°C.

Samozapalenie jest to egzotermiczny proces zachodzący w wyniku zmian biologicznych, 
fizycznych lub chemicznych. Wytworzone ciepło powoduje zapalenie się materiału bez zewnętrz-
nego bodźca energetycznego.

Temperaturą samozapłonu cieczy nazywamy najniższą temperaturę ścianek naczynia, w któ-
rej w danych warunkach i dla danej mieszaniny następuje samorzutnie zapalenie cieczy w całej 
masie w wyniku oddziaływania bodźca energetycznego ciągłego.

Temperatura zapłonu ciała stałego w postaci litej – brak takiej temperatury; wyjątek – ma-
teriały palne stałe ulegające sublimacji, np. kamfora, naftalen. W literaturze przedmiotu mówi 
się o temperaturze zapłonu, ale produktów lotnych palnych uzyskanych np. w czasie rozkładu 
termicznego i spalania ciała stałego.

Zapalność gazów palnych nie charakteryzuje się przez podanie temperatury zapłonu, ponie-
waż ulegają one zapłonowi np. od płomienia, w każdej temperaturze wyższej od ich temperatury 
skroplenia, ale pod warunkiem, że stężenie gazu w mieszaninie z powietrzem zawiera się w za-
kresie między dolną a górną granicą wybuchowości.

Podział materiałów pod względem pożarowym
Łatwo zapalny – znormalizowana próbka materiału w określonych warunkach poddana dzia-

łaniu płomienia lub promieniowania cieplnego zapala się płomieniem i po odjęciu źródła ciepła 
pali się dalej.

Trudno zapalny – znormalizowana próbka materiału w określonych warunkach poddana dzia-
łaniu płomienia lub promieniowania cieplnego pali się w obszarze działania źródła ciepła, a po 
jego usunięciu gaśnie.

Materiał niezapalny – jest to materiał, którego próbki poddane badaniom w określonych 
warunkach w ciągu ustalonego czasu nie zapalają się, nie powodują wydzielania palnych ga-
zów mogących zapalić się za pomocą płomienia umieszczonego nad powierzchnią próbki oraz 
nie spowodują wydzielania ciepła w takich ilościach, by podnieść temperaturę do określonych 
wartości.
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Przebieg palenia materiałów palnych o różnym stanie skupienia
Ciała stałe pod wpływem ciepła poddane zostają rozkładowi termicznemu, wydzielając sub-

stancje lotne, palące się płomieniem. Na powierzchni tworzy się powłoka węglowa ulegająca 
procesowi żarzenia. Im większe jest rozdrobnienie materiału, tym większa jest powierzchnia 
i szybkość spalania.

Pyły są rozdrobnioną formą ciała stałego, które mogą spalać się płomieniowo, bezpłomienio-
wo oraz w przypadku wzburzenia – wybuchowo.

Rysunek 1. ilustruje szybkość spalania się ciał stałych w zależności od ich rozdrobnienia.

podpalić
zapałką

czas
spalania

nie można trudno

60 min 25 min 1 min wybuch

bardzo łatwo

Rysunek 1.  Graficzna ilustracja szybkości spalania się ciał stałych w zależności od 
ich rozdrobnienia

Ciecze palne spalają się powierzchniowo, uprzednio parując. Zapalenie następuje z chwilą, 
gdy osiągnięte zostanie odpowiednie stężenie par i pojawi się odpowiedni bodziec energetyczny 
o odpowiedniej temperaturze i pojemności cieplnej. Spalaniu ulegają tylko pary cieczy palnej, 
a wytworzone ciepło podgrzewa ciecz intensyfikując proces parowania i spalania. Spalanie prze-
biega z wydzielaniem się płomienia o stosunkowo wysokiej temperaturze. Spalanie par cieczy 
może przebiegać wybuchowo.

Na rysunku 2. został przedstawiony przebieg spalania się cieczy palnych w zależności od 
powierzchni styku z powietrzem.

spalanie
spokojne

spalanie
intensywne wybuch

Rysunek 2.  Graficzny przebieg palenia się cieczy w zależności od powierzchni styku 
z powietrzem
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Gazy palne spalają się objętościowo, a  przebieg spalania może mieć charakter spalania 
deflagracyjnego (propagacyjnego) lub wybuchowego. Gazy wydobywające się ze zbiornika pod ci-
śnieniem mogą spalać się w sposób ciągły i stabilny, jednakże będą powodować nagrzewanie się 
otoczenia, powodując rozprzestrzenianie się pożaru. Spalanie gazów przebiega z wydzielaniem 
się płomienia o wysokiej temperaturze. Do zapalenia gazu palnego wystarczy bardzo niewielki 
bodziec energetyczny.

Spalanie wybuchowe jest spalaniem objętościowym, skutkującym gwałtownym przyrostem 
ciśnienia. Spalanie wybuchowe może wystąpić tylko wtedy, gdy stężenie mieszaniny palnej w po-
wietrzu znajdować się będzie w przedziale dolnej i górnej granicy wybuchowości.

Wolne rodniki – występują w procesach spalania jako produkty pośrednie w postaci ato-
mów lub fragmentów cząstek, mają nieparzystą liczbę elektronów lub dwa elektrony niesma-
rowane np. H, OH, O, HO2, CH, CH3, C2H, C2 itp. Typ reakcji wolnorodnikowej charakteryzuje 
się serią przemian. Zaczyna się od wytworzenia rodników H (dysocjacja termiczna), zderzenia 
czynnika palnego z cząstką o dużej energii, w wyniku którego lawinowo narasta dodatkowa 
liczba rodników.

Na rysunku 3. przedstawiono strefy termiczne przy spalaniu gazów, cieczy oraz ciał stałych.

~1300 °C

~50 °C

~1250 °C

~1000 °C
~700 °C

~1200 °C

50-250 °C

~500 °C
~800 °C

~1000 °C

Rysunek 3.  Graficzna ilustracja temperatury płomienia przy spalaniu odpowiednio: gazów, 
cieczy oraz ciał stałych
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Kolumna konwekcyjna i zadymianie pomieszczenia

sufit (nagrzewany przez gorące gazy)
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Rysunek 4.  Ilustracja graficzna kolumny konwekcyjnej pożaru oraz zadymiania pomieszczenia 
objętego pożarem. Strefowy obraz środowiska pożaru w pomieszczeniu w jego 
początkowej fazie. Pokazano elementy struktury pożaru, które można określać 
ilościowo za pomocą metod analitycznych. P oznacza strefę spalania (płomień), 
M I – materiał pierwotnie zpalony, M II – materiał palny w bezpośrednim 
sąsiedztwie, w którym może ulec lub ulegnie zapaleniu wskutek oddziaływania 
ciepła. Strzałki z linią przerywaną – strumienie ciepła, strzałki z linią ciągłą 
– strumienie masy

Rozkład temperatur w pomieszczeniu podczas pożaru

90
0°

C

800°C

700°C
600°C

500°C

400°C

300°C

200°C

Rysunek 5. Rozkład temperatur w pomieszczeniu objętym pożarem
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Tabela 1. Kolory płomienia i zakres temperatur

Kolor płomienia Zakres temperatur, 
w [°C] Kolor płomienia Zakres temperatur, 

w [°C]

Jasnoczerwony 482 – 537 Łososiowy 871 – 927

Ciemnoczerwony 537 – 593 Pomarańczowy 927 – 982

Ciemnowiśniowy 593 – 649 Cytrynowy 982 – 1038

Średniowiśniowy 649 – 704 Jasnożółty 1038 – 1149

Jasnowiśniowy 704 – 760 Biały 1177 – 1232

Błyszczącoczerwony 760 – 816 Błyszczącobiały Powyżej 1371

Tabela 2. Grupy pożarów i środków gaśniczych możliwych do ich gaszenia

Grupa 
pożarów Rodzaje palącego się materiału Środki gaśnicze

A Ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu 
których występuje zjawisko żarzenia (drewno, papier, 
węgiel, tworzywa sztuczne itp.)

Woda, piana gaśnicza, proszki 
gaśnicze

B Ciecze palne i  substancje stałe topiące się wskutek 
wytworzonego przy pożarze ciepła (nafta, parafina, 
pak, naftalen)

Piana gaśnicza, dwutlenek węgla, 
proszki gaśnicze

C Gazy (metan, aceton, propan, butan, wodór itp.) Proszki gaśnicze, silnie zwarty 
strumień wody

D Metale (magnez, sód, uran, glin itp.) Piasek lub proszki gaśnicze

F Tłuszcze Wodne roztwory soli potasowych, 
mgła wodna

Uwaga!
W Polsce nie definiuje się pożarów instalacji oraz urządzeń elektrycznych.*)

Definicje i wymagania dla stref pożarowych dla budynku

Strefa pożarowa – stanowi budynek albo jego część oddzieloną od innych budynków lub 
innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego, o których mowa w tabeli 3. 
oraz tabeli 4. Powierzchnia strefy pożarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnętrzna bu-
dynku lub jego części, przy czym wlicza się do niej także powierzchnię antresoli. Częścią budynku 
jest także jego kondygnacja, jeżeli klatki schodowe i szyby dźwigowe w tym budynku spełniają 
co najmniej wymagania:

 z są obudowane,
 z są wyposażone w zamykane drzwi o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30,
 z są wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu,

*) Gaszenie pożarów urządzeń elektrycznych należy realizować po zdjęciu napięcia. Zagadnienie gaszenia pod 
napięciem w niniejszej publikacji zostało pominięte.
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 z w przypadku budynku wysokiego (W) i wysokościowego (WW) dopuszcza się wykonywa-
nie klatek schodowych, stanowiących drogę ewakuacyjną wyłącznie dla stref pożarowych 
ZL IV, bez przedsionków oddzielających je od poziomych dróg komunikacji ogólnej, jeżeli:

1. każde mieszkanie lub pomieszczenie jest oddzielone od poziomej drogi komunikacji ogól-
nej drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30,

2. klatki schodowe są zamykane drzwiami dymoszczelnymi,
3. klatki schodowe są wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub w samoczyn-

ne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu.

Tabela 3.  Wymagana klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego 
oraz zamknięć znajdujących się w nich otworów

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku

Klasa odporności ogniowej

Elementy oddzielenia 
przeciwpożarowego Drzwi 

przeciwpożarowe 
lub inne zamknięcia 

przeciwpożarowe

Drzwi z przedsionka 
przeciwpożarowego

ścian 
i stropów, 

z wyjątkiem 
stropów w ZL

stropów 
w ZL

na korytarz 
i do 

pomieszczenia

na klatkę 
schodową*)

„A” R E I 240 R E I 120 E I 120 E I 60 E 60

„B” i „C” R E I 120 R E I 60 E I 60 E I 30 E 30

„D” i „E” R E I 60 R E I 30 E I 30 E I 15 E 15

Objaśnienia: *) Dopuszcza się osadzenie tych drzwi w ścianie o klasie odporności ogniowej, określonej dla drzwi 
w ostatniej kolumnie, znajdującej się między przedsionkiem a klatką schodową.

Tabela 4.  Klasy odporności pożarowej elementów budynku

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku

Klasa odporności ogniowej elementów budynku5), *)

Główna 
konstrukcja 

nośna

Konstrukcja 
dachu Strop1) Ściana 

zewnętrzna1), 2)
Ściana 

wewnętrzna1)
Przekrycie 

dachu3)

„A” R 240 R 30 REI 120 EI 120
(o ↔ i)

EI 60 RE 30

„B” R 120 R 30 REI 60 EI 60
(o ↔ i)

EI 304) RE 30

„C” R 60 R 15 REI 60 EI 30
(o ↔ i)

EI 154) RE 15

„D” R 30 (-) REI 30 EI 30
(o ↔ i)

(-) (-)

„E” (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Objaśnienia:
R – nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności 
ogniowej elementów budynku,
E – szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,
I – izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,
(-) – nie stawia się wymagań.
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Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku

Klasa odporności ogniowej elementów budynku5), *)

Główna 
konstrukcja 

nośna

Konstrukcja 
dachu Strop1) Ściana 

zewnętrzna1), 2)
Ściana 

wewnętrzna1)
Przekrycie 

dachu3)

Użyte symbole należy odczytywać w następujący sposób:
i – inside (od wewnątrz),
o – outside (od zewnątrz),
(o ↔ i) – gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziaływaniu od wewnątrz na zewnątrz i od zewnątrz do wewnątrz,
(o → i) – gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziaływaniu od zewnątrz do wewnątrz,
(o ← i) – gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziaływaniu od wewnątrz na zewnątrz.
1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej  
(R) odpowiednio do wymagań zawartych w kolumnach 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 
2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), 
jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym 
nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kolumnie 4.
4) Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30.
5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.

Wymagania pożarowe dla pomieszczenia rozdzielni i stacji transformatorowej

Zgodnie z § 209 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie 
(DzU z 2015 roku, poz. 1422), jeśli w budynku występuje pomieszczenie takie jak:

 z stacja transformatorowa;
 z rozdzielnia elektryczna;
 z centrala telefoniczna;
 z hydrofornia;
 z kotłownia; 
 z węzeł cieplny;
 z oraz inne pomieszczenie o podobnym przeznaczeniu (np. pomieszczenie zespołu prądo-

twórczego),
należy zaliczyć je do grupy PM (produkcyjne i magazynowe). Pomieszczenie takie powinno 
stanowić odrębną strefę pożarową.

Komentarz
W rozporządzeniu niewymieniono pomieszczeń takich jak: agregatornie, pomieszczenie UPS-ów 
i baterii akumulatorów. Jednak zawarte sformułowanie „oraz inne pomieszczenia o podobnym 
przeznaczeniu” uprawniają do zakwalifikowania ich do kategorii PM. 

Pomieszczenie stacji transformatorowej może być sytuowane w budynkach o innym przezna-
czeniu, jeżeli są spełnione następujące warunki:

1) zostanie zachowana odległość pozioma i pionowa od pomieszczeń przeznaczonych na 
stały pobyt ludzi co najmniej 2,8 m,

2) ściany i stropy będą stanowiły oddzielenia przeciwpożarowe oraz będą miały zabezpiecze-
nia przed przedostawaniem się cieczy i gazów,

3) może być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi, pod warunkiem zastosowania rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych, za-
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pewniających ochronę sąsiednich pomieszczeń przed uciążliwym oddziaływaniem tych 
urządzeń.

Graficznie wymagania te ilustruje rysunek 6.

STACJA TRANSFORMATOROWA W BUDYNKU ZL IV

ściana zabezpieczona 

przed przenikaniem 
cieczy i gazów

elementy oddzielenia

przeciwpożarowego

stacja
transformatorowa

h 
≥ 

2,
0 

mpomieszczenie
gospodarcze

Rysunek 6.  Ilustracja graficzna wymagań stawianych przy posadowieniu stacji 
transformatorowej w budynku

Jeżeli w budynku znajdują się pomieszczenia PM, niepowiązane funkcjonalnie z częścią bu-
dynku zaliczoną do ZL, pomieszczenia te również powinny stanowić odrębną strefę pożarową.

Dopuszcza się stosowanie w strefach pożarowych PM otworu w ścianie oddzielenia prze-
ciwpożarowego, służącego przeprowadzeniu urządzeń technologicznych, chronionego w sposób 
równoważny wymaganym dla tej ściany drzwiom przeciwpożarowym pod względem możliwości 
przeniesienia się przez ten otwór ognia lub dymu, w przypadku pożaru. Przepusty instalacyjne 
w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wy-
maganą dla tych elementów. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach 
i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie 
niższa niż E I 60 lub R E I 60, a niebędące elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny 
mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia.

Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, 
powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.

Wymaganą klasę odporności ogniowej elementów budynku, w którym znajdują się pomiesz-
czenia PM, należy określić na podstawie tabeli 4 oraz tabel 5 i 6 .
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Tabela 5.  Wymagana klasa odporności pożarowej dla budynku PM oraz IN, z zastrzeżeniem 
wymagań dotyczących klasy odporności pożarowej budynków, zwalnia się budynki 
IN o kubaturze brutto do 1500 m3

Maksymalna gęstość 
obciążenia ogniowego 

strefy pożarowej 
w budynku

Budynek o jednej 
kondygnacji 
nadziemnej  

(bez ograniczenia 
wysokości)

Budynek wielokondygnacyjny

Q, w [MJ/m2]
niski średniowysoki wysoki wysokościowy

(N) (SW) (W) (WW)

1 2 3 4 5 6

Q ≤ 500 „E” „D” „C” „B” „B”

500 < Q ≤ 1000 „D” „D” „C” „B” „B”

1000 <Q ≤ 2000 „C” „C” „C” „B” „B”

2000 <Q ≤ 4000 „B” „B” „B” * *

Q > 4000 „A” „A” „A” * *

Objaśnienia: * Zgodnie z §228 ust. 1 nie mogą występować takie budynki.

Tabela 6. Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych PM (z wyjątkiem garaży)

Rodzaj stref
pożarowych

Gęstość
obciążenia

ogniowego Q,  
w [MJ/m2]

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej, w [m2]

w budynku  
o jednej

kondygnacji 
nadziemnej  

(bez ograniczenia
wysokości)

w budynku wielokondygnacyjnym

niskim 
i średniowysokim

(N) i (SW)

wysokim 
i wysokościowym

(W) i (WW)

1 2 3 4 5

Strefy pożarowe
z pomieszczeniem

wybuchem

Q > 4000 1000 * *

2000 < Q ≤ 4000 2000 * *

1000 < Q ≤ 2000 4000 1000 *

500 < Q ≤  1000 6000 2000 500

Q ≤ 500 8000 3000 1000

Strefy pożarowe 
pozostałe

Q > 4000 2000 1000 *

2000 < Q ≤ 4000 4000 2000 *

1000 < Q ≤ 2000 8000 4000 1000

500 < Q ≤  1000 15 000 8000 2500

Q ≤ 500 20 000 10 000 5000

Objaśnienia: * Nie dopuszcza się takich przypadków.
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Definicje ZL, PM oraz IN, a także wysokości budynków (niskie, 
średniowysokie, wysokie i wysokościowe)

Budynki oraz części budynków stanowiące odrębne strefy pożarowe, z uwagi na przeznacze-
nie i sposób użytkowania dzieli się na:

1) mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej charakteryzowane kate-
gorią zagrożenia ludzi – są określane jako ZL;

2) produkcyjne i magazynowe, garaże, hydrofornie, kotłownie, węzły ciepłownicze, rozdziel-
nie elektryczne, stacje transformatorowe, centrale telefoniczne oraz inne o podobnym 
przeznaczeniu – są określane jako PM;

3) inwentarskie (służące do hodowli inwentarza), budynki w zabudowie zagrodowej o kuba-
turze brutto nieprzekraczającej 1500 m3, jak stodoły, budynki do przechowywania płodów 
rolnych i budynki gospodarcze – są określane jako IN .

Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe, określane jako ZL, za-
licza się do jednej lub do więcej niż jedna spośród następujących kategorii zagrożenia ludzi:

1) ZL I – zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 
50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim 
do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,

2) ZL II – przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności porusza-
nia się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych,

3) ZL III – użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II,
4) ZL IV – mieszkalne,
5) ZL V – zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II.
Podział budynków ze względu na grupy wysokości:
1) niskie (N) – do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 

4 kondygnacji nadziemnych włącznie,
2) średniowysokie (SW) – ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu lub miesz-

kalne o wysokości ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie,
3) wysokie (W) – ponad 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne 

o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie,
4) wysokościowe (WW) – powyżej 55 m nad poziomem terenu.

Klasy odporności budynków

Wymaganą klasę odporności pożarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL, 
określa tabela 7.
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Tabela 7.  Wymagana klasa odporności pożarowej dla budynku zaliczonego do jednej kategorii ZL

Budynek ZLI ZL II ZL III ZL IV ZL V

1 2 3 4 5 6

Niski (N) „B” „B” „C” „D” „C”

Średniowysoki (SW) „B” „B” „B” „C” „B”

Wysoki (W) „B” „B” „B” „B” „B”

Wysokościowy (WW) „A” „A” „A” „B” „A”

Dopuszcza się obniżenie wymaganej klasy odporności pożarowej w budynkach wymienionych 
w tabeli 8., do poziomu w niej określonego.

Tabela 8.  Dopuszczalne obniżenie wymaganej odporności pożarowej budynku w zależności od 
liczby kondygnacji budynku

Liczba kondygnacji 
nadziemnych ZL I ZL II ZL III

1 2 3 4

1 „D” „D” „D”

2*) „C” „C” „D”

Objaśnienia: *) Gdy poziom stropu nad pierwszą kondygnacją jest na wysokości nie większej niż 9 m.

Wymaganą klasę odporności pożarowej dla budynku PM oraz IN (z zastrzeżeniem wymagań 
dotyczących klasy odporności pożarowej budynków zwalnia się budynki IN o kubaturze brutto 
do 1500 m3) określa tabela 9.

Tabela 9. Wymagana klasa odporności pożarowej da budynku PM i IN

Maksymalna gęstość 
obciążenia ogniowego 

strefy pożarowej  
w budynku,  
w Q [MJ/m2]

Budynek o jednej 
kondygnacji 
nadziemnej  

(bez ograniczenia 
wysokości)

Budynek wielokondygnacyjny

Niski Średniowysoki Wysoki Wysokościowy

(N) (SW) (W) (WW)

1 2 3 4 5 6

Q < 500 „E” „D” „C” „B” „B”

500 < Q ≤ 1000 „D” „D” „C” „B” „B”

1000 < Q ≤  2000 „C” „C” „C” „B” „B”

2000 < Q ≤  4000 „B” „B” „B” * *

Q > 4000 „A” „A” „A” * *

Objaśnienia: *) Zgodnie z §228 ust. 1 nie mogą występować takie budynki.
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Odporność ogniowa elementów budowlanych

Zgodnie z normą PN-90/B 02851 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metody badań od-
porności ogniowej elementów budynków odporność ogniowa jest to zdolność konstrukcji lub 
elementu budowli poddanego działaniu znormalizowanych warunków fizycznych, do spełnienia 
w określonym czasie wymagań dotyczących nośności, izolacyjności i szczelności ogniowej. Miarą 
odporności ogniowej jest czas, jaki upływa od początku badania do chwili osiągnięcia przez 
element próby jednego ze stanów granicznych (rys. 7.):

 z nośności ogniowej (R),
 z izolacyjności ogniowej (E),
 z szczelności ogniowej (I).

ogień

P (obciążenie)

kryteria
nośność R
szczelność E
izolacyjność I

kryteria
nośność R

kryteria
szczelność E
izolacyjność I

P (obciążenie)

ogień ogień ogień

a) b) c)

Rysunek 7. Badanie odporności elementów: a) REI, b) EI, c) R

Stan graniczny nośności ogniowej elementu jest to stan, w którym przestaje ona spełniać 
swoją funkcję nośną wskutek:

 z zniszczenia mechanicznego lub utraty statyczności;
 z przekroczenia granicznych wartości przemieszczeń lub odkształceń (ugięcie elementu 
≤ 1/3 o  rozpiętości, a odkształcenie mierzone wzdłuż elementu ≤ 1/100 długości ele-
mentu).

Stan graniczny szczelności ogniowej elementu to stan, w którym przestaje on spełniać funk-
cję oddzielającą wskutek:

 z odpadnięcia konstrukcji;
 z powstania pęknięć i szczelin, przez które przenikają płomienie lub gorące gazy.

Stan graniczny izolacyjności ogniowej elementu jest to stan, w którym przestaje on spełniać 
swoją funkcję oddzielającą na skutek przekroczenia granicznych temperatury na powierzchni 
nienagrzewanej.

Przyjmuje się, że element osiągnął stan graniczny, jeżeli na nienagrzewanej powierzchni 
nastąpił wzrost temperatury średnio ponad 150°C lub w jakimkolwiek punkcie tej powierzch-
ni o ponad 180°C w stosunku do temperatury otoczenia, lub też po osiągnięciu temperatury 
220°C niezależnie od temperatury otoczenia przed badaniem.

Symbole charakteryzujące odporność ogniową przedstawiono w tabeli 10.
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Tabela 10. Symbole charakteryzujące odporność ogniową

Klasa odporności ogniowej Odporność ogniowa tf, w [min]

F O tf < 15

F 0,25 15 ≤ tf < 30

F 0,5 30 ≤ tf < 60

F 1 60 ≤ tf < 90

F 1,5 90 ≤ tf < 120

F 2 120 ≤ tf < 240

F 4 tf ≥ 240

Odporność ogniową ustala się na podstawie dyrektywy europejskiej i PN-02851 Badania 
odporności ogniowej elementów budynku. Część 1: Wymagania ogólne i klasyfikacja, stosując 
następujące oznaczenia:

 z nośność ogniowa – R („resistance”),
 z szczelność ogniowa – E („etacheite”),
 z izolacyjność ogniowa – I („isolation”).

Wraz z powyższymi oznaczeniami podaje się czas, w jakim powyższe kryteria użytkowe zo-
staną zachowane: 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360 min.

Komentarz
Przykład: element budowlany podczas badania zachowuje:
– nośność przez 155 minut,
– szczelność przez 80 minut,
– izolacyjność przez 42 minuty.
Jego oznaczenie dotyczące odporności ogniowej wygląda następująco: R120, RE60, REI30.

Kryteria dodatkowe odporności ogniowej:
W – „przepuszczalność promieniowania”, jeżeli o  izolacyjności decyduje promieniowanie, 

np. dla przeszkleń;
M – „odporność na działanie mechaniczne” z uwagi na poszczególne oddziaływania mechaniczne, 

np. odporność na uderzenia po określonym czasie ekspozycji technicznej w warunkach badania;
C – „samozamykalność”, z uwagi na samozamykacze,
S – „ograniczenie rozprzestrzeniania się dymu”, z uwagi na dymoszczelność,
PH – ciągłość dostawy energii elektrycznej w znormalizowanych warunkach badania dla kabli 

lub przewodów elektrycznych o średnicy ≤ 2,5 mm2,
PP – jw. dla kabli/przewodów o średnicy > 2,5 mm2 .

Oznaczenie PH – według PN‑EN 50200:2003

Oznaczenie PH dotyczy zachowania zdolności przewodów elektrycznych lub kabli światło-
wodowych do rzeczywistego przewodzenia prądu lub przenoszenia sygnału od jego źródła do in-
stalacji bezpiecznej (bezpiecznych), w warunkach pożaru. Klasyfikacja PH odnosi się do stałego 
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narażenia w przyjętej umownie temperaturze 842°C. W normie PN-EN 50200:2003 przyjęto 
następujące klasy: PH 15, 30, 60 i 90.

Oznaczenie cyfrowe 15, 30, 60 i 90 występujące łącznie z oznaczeniem PH oznacza „czas 
życia” mierzony w minutach, do momentu uszkodzenia przewodu lub kabla.

Odporność ogniowa badana jest na podstawie:
1. PN-B-02851 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności ogniowej 

elementów budynku. Badania odporności ogniowej elementów budynku;
2. PN-EN 1363-1:2001 Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne.
3. PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-2: Oddziały-

wania ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w 2: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na 
konstrukcje w warunkach pożaru.
Zakres stosowania normy:

 z słupy,
 z ściany nośne,
 z ściany działowe i osłonowe,
 z belki,
 z stropy i stropodachy,
 z zamknięcia otworów,
 z i inne.

Podczas pożaru elementy mogą pełnić różne funkcje:
 z wyłącznie funkcję nośną,
 z wyłącznie funkcję oddzielającą,
 z zarówno funkcję nośną, jak i oddzielającą.

Norma PN-EN 13501-1 jest normą polską (tłumaczenie normy europejskiej) i została opra-
cowana na potrzeby dyrektywy 89/106/EWG dotyczącej wyrobów budowlanych i Dokumentu 
Interpretacyjnego numer 2: Bezpieczeństwo pożarowe (OJC62Vol.37). Podaje ona zasady klasy-
fikacji wspólne dla krajów UE w zakresie reakcji na ogień dla wszystkich wyrobów budowlanych, 
łącznie z wyrobami wbudowanymi w elementy budowlane.

W normie PN-EN 13501-1 podano 7 podstawowych klas odporności ogniowej:
 z A1, A2, B, C, D, E, F;
 z z tym że dla posadzek klasy oznacza się: A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl, Ffl .

Klasy odporności ogniowej charakteryzują wyrób pod względem:
 z ilości i szybkości wydzielania energii podczas palenia się wyrobu,
 z czasu do zapalenia wyrobu przy kontakcie z płonącym przedmiotem,
 z szybkości i zasięgu rozprzestrzeniania płomieni.

Najważniejsza jest podstawowa klasa wyrobu, która wskazuje, jak (i czy) wyrób przyczynia 
się do rozwoju pożaru, tzn. jak dużo energii materiał dodaje do ognia. Dodatkowe oznacze-
nie „s” towarzyszące klasie podstawowej, jakie podaje norma PN-EN13501-1, oznacza dym 
(ang. smoke). Im wyższa cyfra przy symbolu „s”, tym materiał podczas spalania wydziela więcej 
dymu. Drugie dodatkowe oznaczenie „d” (ang. droplets) przy klasie podstawowej uwzględnia 
występowanie płonących kropli i/lub odpadów. Powstawanie płonących kropli czy też odpa-
dów może prowadzić do przenoszenia pożaru w miejsca odległe od jego źródła. Klasy ogniowe 
wyrobów budowlanych wg PN-EN13501 (z wyłączeniem posadzek) podaje tabela 11. Nato-
miast klasy emisji dymu – reakcja na ogień wyrobów budowlanych – podaje tabela 12. Norma  
PN-EN13501-1 podaje także drugi rodzaj podklasy, który charakteryzuje możliwość wytwarza-
nia płonących kropli i/lub odpadów przez palący się wyrób (tab. 13.) .
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Tabela 11. Klasyfikacja podstawowa. Reakcja wyrobu na ogień wg PN-EN 13501-1

Klasa Zachowanie wyrobu w teście 
referencyjnym RCT*)

Badania, kryteria,  
wymagania klasyfikacyjne

Wyroby z przykładowych 
materiałów

A1 Brak rozgorzenia**) Niepalność i  minimalna 
wartość ciepła spalania

Beton, stal, wełna kamienna

A2 Brak rozgorzenia**) Niepalność w SBI FIGRA***) 
<120 W/s  lub niska war-
tość ciepła spalania i w SBI 
j.w.

Płyta gipsowo-kartonowa

B Brak rozgorzenia**) W SBI FIGRA***) <120 W/s, 
zapalność małym płomie-
niem przez 60 s 
Fs<150 mm

PCV twarde

C Brak rozgorzenia**) przy stru-
mieniu cieplnym 100  kW, 
rozgorzenie**) nie wcześniej 
niż po 10 min przy strumie-
niu cieplnym 300 kW

W SBI FIGRA***) <250 W/s, 
zapalność małym płomie-
niem przez 60 s 
Fs<150 mm

Płyta gipsowo-kartonowa 
z tapetą papierową

D Rozgorzenie**) nie wcześniej 
niż po 2 min przy strumie-
niu cieplnym 100 kW

W SBI FIGRA***) <750 W/s, 
zapalność małym płomie-
niem przez 60 s 
Fs<150 mm

Drewno bez zabezpieczeń

E Rozgorzenie**) przed upły-
wem 2 min przy strumieniu 
cieplnym 100 kW

Zapalność małym płomie-
niem przez 20 s  
Fs<150 mm

Spienione tworzywa sztucz-
ne o zmniejszonej palności

F Brak wymagań Niebadany lub nie spełnia 
żadnych kryteriów

Spienione tworzywa 
sztuczne

Objaśnienia: 
*) RCT (z ang. Room Corner Test) – metoda badania,
**) rozgorzenie (z ang. flashover) – gwałtowne rozprzestrzenianie się ognia, któremu towarzyszy skokowy wzrost 
temperatury w pomieszczeniu zamkniętym,
***) FIGRA (Fire GRowth RAte) – współczynnik rozwoju pożaru (przyrost szybkości wydzielania energii),
SBI – badanie reakcji na pojedynczy płonący przedmiot,
Fs – rozprzestrzenianie płomieni, w [mm].

Tabela 12. Klasy emisji dymu wg PN-EN 13501-1

Klasa emisji dymu Kryteria i wymagania 
klasyfikacyjne Wyjaśnienie Materiały

s1 SMOGRA < 30 m²/s² 
i TSP< 50 m²

Prawie bez dymu Płyty gipsowo-
kartonowe

s2 SMOGRA < 180 m²/s² 
i TSP< 200 m²

Średnia emisja dymu Drewno ze środkami 
ogniochronnymi

s3 Brak wymagań lub 
SMOGRA >180 m²/s²  
i/lub TSP > 200 m²

Intensywna emisja 
dymu

Guma, spienione 
tworzywa poliuretanowe

Objaśnienia: SMOGRA – SMoke GRowth RAte – szybkość wytwarzania dymu, TSP – całkowita ilość 
wytworzonego dymu w czasie 600 s
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Tabela 13. Klasy ze względu na płonące krople/odpady wg PN-EN 13501-1

Klasa Kryteria i wymagania 
klasyfikacja Charakterystyka Wyroby

d0 Brak płonących kropli 
i odpadów płonących 
w ciągu 600 s

Brak płonących kropli Wełna mineralna, stal, 
beton

d1 Brak płonących kropli 
i odpadów płonących 
dłużej niż 10 s w ciągu 
600 s

Niewiele płonących 
kropli/cząsteczek 
(podobne do iskier 
z płonącego drewna)

Sklejki

d2 Nie spełnia kryteriów 
dla d0 lub d1

Wiele płonących kropel/
cząsteczek, które 
mogą powodować 
poparzenia skóry lub 
rozprzestrzenianie się 
pożaru

Polistyren spieniony

Do zakwalifikowania wyrobu do poszczególnych klas, łącznie z podklasami, wykorzystywane 
są następujące badania:

 z badanie niepalności (Non-Combustibility Test) według metody podobnej do ISO1182, 
polegające na określeniu zachowania materiałów w warunkach pożaru, tj. pod działaniem 
temperatury około 750°C w czasie 30 minut;

 z badanie oznaczenia ciepła spalania (Determination of Gross Calorific Value Test) według 
EN ISO 1716, pozwalające na określenie średniej wartości ciepła spalania,

 z badanie reakcji na pojedynczy płonący przedmiot SBI (SingleBurningItemTest). Jest to 
nowa metoda badania – średniej skali, opracowana specjalnie na potrzeby klasyfikacji. 
Pozwala na określenie tych samych charakterystyk co badanie pełnej dużej skali RCT, 
ale w sposób tańszy i prostszy. Jednak dla wyrobów na granicy poszczególnych klas, 
w przypadkach niejednoznacznych wyników, odwołanie do testu referencyjnego RCT może 
okazać się niezbędne,

 z badanie zapalności przy małym płomieniu (Small Flame Ignitability Test EN-ISO 
11925-2) pozwala na rejestrowanie zapalenia się, żarzenia lub rozprzestrzeniania pło-
mienia w czasie i na powierzchni wyrobu pod wpływem oddziaływania małego płomienia.

Norma PN-EN 13501-1 przewiduje dla wyrobów posadzkowych następujące klasy ogniowe:
 z A1fl – wyroby tej klasy nie biorą udziału w rozwoju pożaru w żadnej fazie, wliczając pożar 

rozwinięty;
 z A2fl – wyroby spełniające kryterium strumienia cieplnego, takie jak dla klasy Bfl. Dodatko-

wo, w warunkach rozwiniętego pożaru, wyroby te nie wpływają na zwiększenie gęstości 
obciążenia ogniowego i rozwój pożaru,

 z Bfl – wyroby, tj. dla klasy Cfl, ale spełniające bardziej rygorystyczne wymagania,
 z Cfl – wyroby, tj. dla klasy Dfl, ale spełniające bardziej rygorystyczne wymagania,
 z Dfl – wyroby spełniające wymagania takie jak dla klasy Efl i dodatkowo zdolne przeciwsta-

wiać się oddziaływaniu strumienia cieplnego przez określony czas,
 z Efl – wyroby zdolne przeciwstawiać się oddziaływaniu małego płomienia,
 z Ffl – wyroby, dla których nie określono właściwości w zakresie reakcji na ogień lub wyroby, 

których nie można zaliczyć do klas A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl .
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Podobnie definiuje się klasy odporności ogniowej dla przekryć dachowych:
 z klasy BROOF (t1) badane zgodnie z Polską Normą PN-ENV 1187:2004 Metody badań 

oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy; badanie 1;
 z klasy BROOF, uznane za spełniające wymagania w zakresie odporności wyrobów na działa-

nie ognia zewnętrznego, bez potrzeby przeprowadzenia badań, których wykazy zawarte 
są w decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej.

Warunki i kryteria techniczne dla przekryć klasy BROOF (t1), o których mowa powyżej, przed-
stawia tabela 14.

Tabela 14. Warunki i kryteria techniczne dla przekryć klasy BROOF (t1)

Grupy kryteriów Warunki i kryteria dla klasy BR00F (t1)  
(konieczne spełnienie wszystkich wymienionych poniżej)

Grupa a
powierzchniowe rozprzestrzenianie ognia

Zasięg zniszczenia (na zewnątrz i wewnątrz dachu)  
w górę dachu < 0,70 m

Zasięg zniszczenia (na zewnątrz i wewnątrz dachu)  
w dół dachu < 0,60 m

Maksymalny zasięg zniszczenia na skutek spalania 
(na zewnątrz i wewnątrz dachu) < 0,80 m

Brak palących się materiałów (kropli lub odpadów 
stałych) spadających od strony eksponowanej

Boczny zasięg ognia nie osiąga krawędzi mierzonej strefy 
(pasa)

Maksymalny zasięg (promień) zniszczenia na dachach 
płaskich (na zewnątrz i wewnątrz dachu) < 0,20 m

Grupa b
penetracja ognia do wewnątrz budynku

Brak palących się lub żarzących się cząstek 
penetrujących konstrukcję dachu

Brak pojedynczych otworów przelotowych o powierzchni 
> 25 mm2

Suma powierzchni wszystkich otworów przelotowych 
< 4500 mm2

Brak wewnętrznego spalania w postaci żarzenia

Uwaga!
Przekrycia dachów spełniające kryteria grupy b  i  niespełniające jednego lub więcej kryte-
riów grupy a  klasyfikuje się jako słabo rozprzestrzeniające ogień. Przekrycia dachów klasy  
FROOF(t1) klasyfikuje się jako przekrycia silnie rozprzestrzeniające ogień.

Wymaganą klasę odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz za-
mknięć znajdujących się w nich otworów określają tabela 3. i 4.

Należy zwrócić uwagę, że ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wznosić na własnym 
fundamencie lub na stropie opartym na konstrukcji nośnej o klasie odporności ogniowej nie 
niższej od odporności ogniowej tej ściany. Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia prze-
ciwpożarowego powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a występujące w nich otwory 
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– obudowane przedsionkami przeciwpożarowymi lub zamykane za pomocą drzwi przeciwpoża-
rowych bądź innego zamknięcia przeciwpożarowego. W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego 
łączna powierzchnia tych otworów nie powinna przekraczać 15% powierzchni ściany, a w stropie 
oddzielenia przeciwpożarowego – 0,5% powierzchni stropu.
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DODATEK 3*)  
Elektryczne instalacje tymczasowe rozwijane przez jednostki 
ochrony przeciwpożarowej w czasie akcji ratowniczo‑gaśniczej

Obowiązujące wymagania w zakresie tymczasowych instalacji elektrycznych stosowanych 
przez jednostki ochrony przeciwpożarowej pozostawiają wiele do życzenia. Zgodnie z obowiązu-
jącymi zaleceniami powinna być rozwijana sieć polowa w układzie zasilania TN-S, który pomimo 
swoich zalet nie zawsze jest możliwy do realizacji w trudnym lub uzbrojonym terenie, ponieważ 
wymaga on uziemiania punktu neutralnego generatora.

Ponadto przy warunkach zwarciowych, jakie gwarantuje generator zespołu prądotwórcze-
go, nie zawsze jest możliwe zachowanie skutecznej ochrony przeciwporażeniowej, realizowanej 
przez samoczynne wyłączenie, co zgodnie ze statystykami prowadzonymi przez PSP przejawia 
się w postaci wypadków rażenia prądem elektrycznym ratowników.

Szereg budynków ma instalacje przeciwpożarowe, których celem jest wykrycie pożaru i szyb-
ka reakcja w celu jego ugaszenia. W przypadku gdy pomimo zastosowanego systemu sygnalizacji 
pożaru dochodzi do pożaru w pełni rozwiniętego, inne urządzenia przeciwpożarowe, których 
funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru, mają za zadanie wspomaganie jego gaszenia 
oraz wspomaganie ewakuacji ludzi uwięzionych w płonącym budynku. Wielokrotnie w czasie ak-
cji ratowniczo-gaśniczej ekipy ratownicze straży pożarnej muszą wykorzystywać ręczne urządze-
nia elektryczne stanowiące wyposażenie wozów gaśniczych lub innych pojazdów znajdujących 
się na wyposażeniu jednostek ochrony przeciwpożarowej. W takim przypadku do ich zasilania 
wykorzystuje się zespoły prądotwórcze znajdujące się na wyposażeniu pojazdów pożarniczych. 
Zatem ratownicy po przybyciu na miejsce zdarzenia stają przed problemem budowy tymcza-
sowej instalacji elektrycznej (polowej sieci elektroenergetyczne) zasilanej z generatora zespołu 
prądotwórczego. W  takim przypadku wymagania dotyczące jej budowy muszą przewidywać 
odpowiednio dobrane oprzewodowanie oraz system ochrony przeciwporażeniowej, który w do-
wolnych warunkach terenowych będzie gwarantował bezpieczną eksploatację zasilanych z niej 
urządzeń elektrycznych.

*) Opracowanie: Julian Wiatr, Waldemar Jaskółowski
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Spośród dostępnych środków ochrony przeciwporażeniowej zdefiniowanych w normie [4] 
warunki może spełnić jedynie sieć ochronna wykonana w układzie zasilania IU, który nie został 
zdefiniowany ww. normie. Układ ten również nie został zdefiniowany w normach wojskowych, 
gdzie zasilanie w warunkach polowych stanowi zagadnienie powszechne.

Normy wojskowe, mimo dość ostrych wymagań, określają wymagania dotyczące zasilanie 
z zachowaniem uziemienia punktu neutralnego generatora oraz uziemiania wielokrotnego ele-
mentów zasilanych z generatora zespołu prądotwórczego. W warunkach wojskowej infrastruktury 
polowej powszechnie wykorzystywany jest układ zasilania TN-S  (układ zasilania TN-C,  po-
wszechnie stosowany w  sieciach elektroenergetycznych nn, jest zabroniony do stosowania 
w instalacjach tymczasowych), co znajduje techniczne uzasadnienie oraz możliwości czasowe 
i terenowe (brak uzbrojenia terenu) na wykonanie uziemienia o wartości nie większej niż 50 Ω*) . 
Natomiast w przypadku akcji ratowniczo-gaśniczej, wymaganie takie stanowił by raczej nieporo-
zumienie z uwagi na to, że uzyskanie rezystancji uziemienia o takiej wartości w trudnym terenie 
może stwarzać olbrzymie trudności i wymagać znacznego czasu, opóźniając tym samym roz-
poczęcie akcji. Szczególne trudności pojawiają się w terenie uzbrojonym albo zaasfaltowanym, 
gdzie znalezienie miejsca na pogrążenie uziomu graniczy z cudem. Podobnie w przypadku terenu 
o bardzo dużej rezystywności gruntu, wykonanie uziemienia o wymaganej rezystancji wymaga 
znacznego czasu, przez co należy kategorycznie odrzucić układ zasilania TN-S w warunkach 
akcji ratowniczo-gaśniczej, gdzie każda sekunda może decydować o jej powodzeniu. Podobnie 
nieprzydatny jest układ IT, a układ TT do zasilania w warunkach polowych nie znajduje technicz-
nego uzasadnienia. Na rysunku 1. zostały przedstawione układy zasilania TN-S, TT oraz układ 
zasilania IT wraz z oznaczonymi obwodami prądów zwarciowych.

We wszystkich tych układach zasilania niezbędne jest uziemienie, które nastręcza szereg 
problemów wykonawczych, co wymusza konieczność znalezienia prostszego rozwiązania po-
zwalającego na niemal natychmiastowe podanie zasilania po rozwinięciu polowej sieci elektro-
energetycznej z zachowaniem wszelkich kanonów bezpieczeństwa. Z pomocą przychodzi układ 
zasilania IU**) (I – części czynne izolowane, U – części przewodzące połączone z nieuziemionym 
przewodem wyrównawczym PBU). Układ ten nie jest objęty normalizacją krajową, a jego zasto-
sowania są niepowszechne. Schemat ideowo-blokowy zasilania tymczasowej instalacji elektrycz-
nej zasilanej przez zespół prądotwórczy w układzie IU przedstawia rysunek 2.

Z uwagi na brak krajowych wymagań w tym zakresie, pomocne okazały się normy niemieckie:
 z DIN 14686:2010-05 Feuerwehrwesen-Schaltschränke für fest eingebaute Stromerzeu-

ger (Generatorsätze) ≥ 12 kVA für den Einsatz Feuerwehrfahrzugen [1],
 z DIN 14686:2007-02 Feuerwehrwesen-Fest eingebaute Stromerzeugerkleiner 12 kVA 

für den Einsatz Feurewehrfahrzugen [2].
Należy zwrócić uwagę, że układ IU różni się od znanego powszechnie układu zasilania IT 

tym, że nie ma żadnego uziemienia. Części czynne są izolowane od ziemi, a części przewodzące 
dostępne są połączone z nieuziemionym przewodem wyrównawczym PBU.

*) W przepisach krajowych norma N SEP-E 001 [11] określa wymóg 5 Ω. Odnosi on się jednak do instalacji 
stacjonarnych i nie może mieć zastosowania w instalacjach tymczasowych. Pomocne w tym zakresie mogą być normy 
niemieckie, opisane w publikacji [3].

**) Spotyka się również określenia:
– separacja ochronna (obwodu wielu odbiorników) z urządzeniem UKSI działającym na wyłączenie,
– system przewodów wyrównawczych PBU z układem UKSI do monitorowania stanu izolacji.
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Rysunek 1.  Układy zasilania oraz obwody prądów zwarciowych: a) TN-S, b) TT, c) IT, gdzie:  
Ri – rezystancja, Ci – pojemność występująca pomiędzy żyłą przewodzącą a ziemią

W układzie tym, podobnie jak w układzie zasilania IT, występuje Układ Kontroli Stanu Izolacji 
(UKSI; ang. IMD – Insulation Monitoring Devire, czyli urządzenie do monitorowania stanu izolacji 
doziemnej). UKSI*) kontroluje stan izolacji całej instalacji tymczasowej i steruje podnapięciowym 
wyłącznikiem, który powoduje rozłączenie zasilania w przypadku zmniejszenia się rezystancji 
izolacji poniżej zadanego progu. Musi on mieć dwustopniowe nastawienie:

*) Zgodnie z normą PN-HD 60364-7-704:2010P Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-704: Wy-
magania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy lub rozbiórki, w zespołach 
prądotwórczych o mocy S≤ 25 kVA można nie instalować UKSI, z czego korzystają producenci zespołów prądotwór-
czych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa eksploatacji, UKSI należy instalować w rozdzielnicy stanowiącej element 
ukompletowania instalacji tymczasowej stanowiącej wyposażenie samochodów pożarniczych.
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 z pierwszy próg uruchamiający sygnalizację optyczną i akustyczną w przypadku uzyskania 
przez zasilaną sieć polową rezystancji izolacji o wartości 150 Ω/V, czyli pojawienia się 
prądów doziemnych o wartości około 6 mA; w przypadku zdziałania sygnalizacji akustycznej 
może ona zostać wyłączona, podczas gdy sygnalizacja akustyczna pozostaje nadal aktywna,

 z drugi próg powodujący odłączenie zasilania od zasilanej sieci polowej w przypadku uzy-
skania przez zasilaną sieć polową rezystancji izolacji o wartości 100 Ω/V, czyli pojawienia 
się prądów doziemnych o wartości 10 mA, które stanowią granicę samouwolnienia się 
w przypadku rażenia. W tym przypadku samoczynne wyłączenie zasilania powinno nastą-
pić w czasie nie dłuższym niż 1 s.

W celu porównania, na rysunku 3. został przedstawiony układ zasilania IT z przyłączonymi 
kilkoma odbiornikami. W przeciwieństwie do układu zasilania IU każdy odbiornik ma uziemienie 
ochronne, które ze względów bezpieczeństwa powinno zostać wykonane jako zbiorowe, obejmu-
jące wszystkie odbiorniki zasilane z tego samego źródła. Czyli przekształcenie układu IU w układ 
IT polega na uziemieniu przewodu wyrównawczego PBU. Przedstawia to rysunek 5., w którym 
zaznaczono drogę przepływu prądu zwarciowego przy zwarciu podwójnym.

Rysunek 2.  Schemat polowej linii elektroenergetycznej wykonanej w układzie IU

Rysunek 3.  Schemat zasilania w układzie IT z wykorzystaniem zbiorowego uziemienia 
wszystkich odbiorników

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na to, że zespół prądotwórczy jest źródłem miękkim, 
którego impedancja zwarciowa w  przeciwieństwie do Systemu Elektroenergetycznego ulega 
zmianom w dość szerokich granicach, uzyskując w stanie podprzejściowym zwarcia wartość 
około 10% znamionowej wartości impedancji znamionowej generatora, określonej wzorem:
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w stanie przejściowym zwarcia około (30–40)% wartości znamionowej generatora, a w stanie 
ustalonym zwarcia wartość (200–300)% wartości znamionowej generatora. Zmienność impe-
dancji zwarciowej generatora wynika ze zmienności drogi głównego strumienia magnetycznego 
generatora, co zostało przedstawione na rysunku 4. (a; b; c). Widoczna na rysunku 4d chwilowa 
stabilizacja impedancji zwarciowej generatora jest wynikiem działania automatyki forsowania 
wzbudzenia, która ustaje po 10 sekundach od chwili powstania zwarcia.
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Rysunek 4.  Zmienność drogi strumienia magnetycznego w generatorze w stanie 
podprzejściowym zwarcia (a), przejściowym zwarcia (b), ustalonym zwarcia (c) 
oraz zmienność impedancji i prądów zwarciowych (d), gdzie: ZnG – impedancja 
znamionowa generatora, XnG – znamionowa reaktancja generatora [12]

Impedancja generatora zespołu prądotwórczego w czasie zwarcia podczas działania automa-
tyki forsowania wzbudzenia może zostać wyrażona wzorem:

 
Z X

n
U
Sk G k G

nG

nG
1 1

21= = ⋅
 

(2)

gdzie:
n – krotność prądu znamionowego generatora gwarantowana przez producenta podczas zwarć 
na zaciskach generatora przez 10 s (w nowoczesnych zespołach n = 3),
UnG – napięcie znamionowe generatora, w [kV],
SnG – moc znamionowa pozorna generatora, w [MVA].

Uwaga!
Do obliczeń praktycznych przyjmuje się Zk1G=Xk1G z uwagi na pomijalnie małą wartość rezy‑
stancji generatora nn, szacowaną jako 0,03·XnG.

Natomiast impedancja transformatora SN/nn, która w praktyce nie ulega zmianie przez czas 
trwania zwarcia, może zostać określona wzorem:

__vademecum__4.indb   159 2016-08-11   12:25:59



160 Vademecum elektro.info

 
Z x

U
SkT k

nT

nT

= ⋅
2

 
(3)

Ponieważ napięcie zwarcia uk transformatora przyjmuje wartość 4,5% (w  jednostkach 
względnych 0,045) dla mocy S ≤ 400 kVA oraz 6% (w jednostkach względnych 0,06) dla trans-
formatorów o mocy S ≥ 630 kVA, stosunek impedancji generatora (w czasie 10 s, kiedy działa 
automatyka forsowania wzbudzenia) do impedancji transformatora wyniesie odpowiednio:
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Zatem o taką względną wartość mniejsze będą prądy zwarciowe przy zasilaniu z generatora 
w stosunku do prądów zwarciowych zasilanych przez transformator SN/nn, o takiej samej mocy 
jak generator zespołu prądotwórczego, przyłączony do Systemu Elektroenergetycznego. Takie 
silne ograniczenie prądu zwarciowego płynącego z generatora zespołu prądotwórczego wynika 
z  jego mocy zwarciowej, która jest nieporównywalnie mniejsza od mocy zwarciowej Systemu 
Elektroenergetycznego.

Zastosowanie układu zasilania IU powoduje, że przy pojedynczym zwarciu układ zasilania nie 
stwarza zagrożenia porażenia prądem elektrycznym, a prąd zwarciowy nie powoduje przerwania 
dostaw energii do zasilanych odbiorników.

Problemy pojawiają się dopiero przy podwójnym zwarciu. Dotyczą one samoczynnego wyłącze-
nia co najmniej w jednym obwodzie objętym zwarciem. Na rysunku 5. został przedstawiony obwód 
prądu zwarciowego dla zwarć podwójnych w układzie zasilania IT oraz układzie zasilania IU.

zespół prądotwórczy

UKSI odb. 1 odb. 2 odb. 3

zespół prądotwórczy

UKSI odb. 1 odb. 2 odb. 3

RA

a)

b)

Rysunek 5.  Droga prądu zwarciowego w układzie zasilania IT (a) oraz układzie zasilania 
IU (b), przy podwójnym zwarciu
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Z analizy rysunku 5. wynika, że uziemienie przewodu PBU nie ma żadnego wpływu na 
przebieg zwarcia przy wystąpieniu zwarcia podwójnego.

W układzie zasilania IT doziemienie jednej fazy skutkuje pojawianiem się na fazach nieusz-
kodzonych napięcia międzyfazowego, co symbolicznie przedstawia rysunek 6. Podobnie jest 
w układzie zasilania IU, w którym punktem odniesienia jest nieuziemiony przewód PBU. Będzie 
się jednak pojawiało napięcie UN, którego wektor będzie się układał w zależności od asymetrii ob-
ciążenia poszczególnych faz. Skutkowało to będzie zmiennością wartości napięć fazowych, które 
w zależności od wartości napięcia UN oraz położenia kątowego jego wektora, będą uzyskiwały 
różne wartości w stosunku do wartości znamionowych. Obrazuje to rysunek 7. W celu zapewnie-
nia pełnego bezpieczeństwa izolacja przyłączanych odbiorników do instalacji tymczasowej musi 
mieć izolację odporną na zwiększone wartości napięcia do wartości napięcia międzyfazowego. W 
celu uniknięcia tego niekorzystnego zjawiska optymalnym jest stosowanie wyłącznie odbiorników 
trójfazowych symetrycznych.

Rysunek 6.  Skutki doziemienia jednej z faz w układzie zasilania IT

Rysunek 7.  Zobrazowanie zmienności napięć fazowych przy asymetrycznym zasilaniu 
w układzie IU – przykładowy rozkład wektorów napięć
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Ponieważ w układzie IU przewód wyrównawczy PBU łączy wszystkie zasilane odbiorniki przy 
podwójnym zwarciu, obwód zwarcia łudząco przypomina obwód zwarcia, jaki występuje w ukła-
dzie zasilania TN. Stosunkowo łatwo można w tym przypadku spełnić warunek samoczynnego 
wyłączenia w co najmniej w jednym obwodzie objętym zwarciem.

W  układzie przedstawionym na rysunku 2. toleruje się wysokoimpedancyjne połączenie 
z ziemią odbiorników ustawianych na ziemi, z uwagi na nieistotny wpływ na warunki zasilania 
oraz warunki ochrony przeciwporażeniowej. Zaleca się, aby zespół prądotwórczy był wykonany 
w II klasie ochronności, podobnie jak odbiorniki przyłączane do rozwijanej instalacji tymczasowej 
wykonanej w układzie zasilania IU.

Kable stanowiące element polowej sieci elektroenergetycznej (instalacji tymczasowej) rozwi-
janej w warunkach akcji ratowniczo-gaśniczej lub akcji ratowniczej powinny mieć budowę co 
najmniej taką jak przewody oponowe typu H07RN-F o napięciu U0/U = 450/750 V, w których 
opona wykonana jest z niezapalnego kauczuku neoprenowego, a żyły przewodzące są giętkie. 
Znacznie lepiej do tego celu nadają się przewody górnicze mające oponę olejoodporną i jedno-
cześnie niepalną.

Z uwagi na przyjętą metodykę zasilania zasadnym wydaje się stosowanie przewodów spełnia-
jących przedstawione wymagania, ale wykonanych w taki sposób, aby oplot bezpośrednio pod 
powłoką zewnętrzną przewodu stanowił żyłę PBU.

Przykłady budowy przewodów możliwych do stosowania w instalacjach tymczasowych przed-
stawia rysunek 8. Najkorzystniejszą budowę ze względu na warunki eksploatacji ma przewód 
przedstawiony na rysunku 8a, podczas gdy przewód przedstawiony na rysunku 8c jest po-
wszechnie dostępny na rynku. Bardzo istotnym warunkiem zachowania bezpieczeństwa jest 
zakaz stosowania przewodów gołych jako przewodu PBU.

L1

L2 L2

L3 L3L3

PBU PBU

N N N

PBU

L2

L1 L1

a) b) c)

Rysunek 8.  Przykład budowy przewodu stosowanego do budowy polowych sieci 
elektroenergetycznych stosowanych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej

Okablowanie stanowiące wyposażenie samochodu pożarniczego powinno być zdublowane 
(jeden komplet oprzewodowania powinien stanowić zapas gotowy do użycia w przypadku uszko-
dzenia zastawu podstawowego) ze względów zwiększonej niezawodności, tak by możliwa była 
wymiana w przypadku postania uszkodzenia w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej.

Osobnym problemem pozostają wymagania stawiane przyłączanym odbiornikom elektrycz-
nym. Powinny być one wykonane w II*) klasie ochronności i mieć izolację odporną na chwilowy 
wzrost napięcia powodowany asymetrią obciążeń poszczególnych faz.

W skład ukompletowania polowej sieci elektroenergetycznej muszą wchodzić następujące 
elementy: zespół prądotwórczy nn o mocy dobranej do mocy odbiorników, dwa komplety prze-

*) Urządzenia wykonane w II klasie ochronności mogą być przyłączane bez przyłączania przewodu wyrównawcze-
go, mimo że jest on pożądany jako osobna żyła lub oplot w każdym przewodzie ruchomym.
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wodów oraz rozdzielnica wykonana w II klasie ochronności do której przyłączane będą zasilane 
odbiorniki. Przewody powinny znajdować się na bębnach z zainstalowanymi gniazdami umożli-
wiającymi przyłączanie odbiorników (fot. 1.) .

Fotografia 1.  Bęben przewodowy stanowiący jednocześnie przedłużacz do przyłączania 
ręcznych odbiorników energii elektrycznej

Długość pojedynczej linii zasilającej nie powinna przekraczać wartości wynikającej z wartości 
dopuszczalnej pętli obwodu zwarciowego przyjmowanej jako R=1,5 Ω [3]. Długość tę można 
wyznaczyć z poniższego wzoru:

 
l

R
S≤ ⋅ ⋅

2
γ

 
(5)

gdzie:
γ – konduktywność żyły przewodzącej przewodu zasilającego, w [m/(Ω mm2)], dla miedzi γ = 55,
S – przekrój żyły przewodzącej przewodu zasilającego, w [mm2].

 l S S≤ ⋅ ⋅ = ⋅0 75 55 41 25, ,  (6)

Długość będzie uzależniona do przekroju przewodu:
 z przy S=2,5 mm2; l = 100 m,
 z przy S=4 mm2; l = 160 m,
 z przy S=6 mm2; l = 240 m.

Oprócz tego przy doborze przekroju linii zasilającej należy uwzględnić warunek spadku na-
pięcia określany na ogólnych zasadach, opisanych w normach przedmiotowych oraz dostępnych 
publikacjach z zakresu doboru przewodów i kabli [6].

Ponieważ w polowych sieciach elektroenergetycznych stosowane są wyłącznie przewody i ka-
ble o żyłach miedzianych i przekrojach nie większych od 50 mm2, przy dopuszczalnym spadku 
napięcia DUdop. = 5%, długość obwodu należy wyznaczyć z poniższych wzorów:

 z dla obwodów jednofazowych:
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⋅ ⋅ ⋅
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(7)

 z dla obwodów trójfazowych:
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⋅ ⋅ ⋅

⋅
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(8)

gdzie:
P – moc czynna przyłączanych odbiorników, w [W],
Un – napięcie międzyprzewodowe, w [V],
Uf – napięcie pomiędzy przewodem fazowym a przewodem neutralnym, w [V].
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Rysunek 9.  Obwód zwarcia dla prądu zwarciowego przy zwarciu podwójnym (droga przepływu 
prądu zwarciowego została oznaczona kolorem czerwonym)

Ocenę samoczynnego wyłączenia zwarć przy zwarciu podwójnym, zobrazowanym na rysun‑
ku 9., należy przeprowadzić z wykorzystaniem poniższych wzorów:
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gdzie
U0 – napięcie pomiędzy przewodem fazowym a nieuziemionym przewodem wyrównawczym 
PBU, w [V],
ZS'- impedancja obwodu zwarciowego (symbolicznie przedstawionego na rysunku 9.) dla zwarć 
podwójnych bez udziału ziemi, w [Ω],
Ia – prąd wyłączający zasilanie przynajmniej w jednym obwodzie objętym zwarciem podwójnym, 
gwarantujący samoczynne wyłączenie w czasie nie dłuższym od określonego w normie PN-HD 
60364-4-41 [4],
Zk1G – impedancja zwarciowa generatora dla zwarć jednofazowych w czasie działania automatyki 
forsowania wzbudzenia, w [Ω].
UnG – napięcie znamionowe generatora, w [kV],
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SnG – znamionowa moc pozorna generatora, w [mVA],
n – krotność prądu znamionowego gwarantowana przez producenta zespołu podczas zwarć na 
jego zaciskach, w [-],
l – długość obwodu zwarciowego, w [m],
S – przekrój przewodu, w [mm2],
γ – konduktywność przewodu, w [m/(Ω⋅mm)],
Zl – impedancja linii zasilającej na odcinku objętym zwarciem, w [Ω].

W przypadku nieskutecznej ochrony przeciwporażeniowej realizowanej przez zabezpieczenia 
wzrostowe podczas zwarć podwójnych, można zastosować wyłączniki różnicowoprądowe, któ-
rych zasadę działania przedstawia rysunek 10 .

Ponieważ prądy zwarciowe zamykają się w obwodzie zwarciowym, którego elementem jest 
przewód PBU, omijający przekładnik Ferrantiego wyłącznika różnicowoprądowego, należy uznać, 
że podczas zwarć podwójnych warunek określony wzorem (11) zostanie spełniony.

 ( ) ( , )I I I I IL L L N n1 2 3 0 5 1+ + − ≥ ÷ ⋅ ∆  (12)

P – przekaźnik spolaryzowany
M – mechanizm wyłącznika

odbiornik

L1
L2
L3
N

N

M

P

IN

RB RA

1 3 5

N 2 4 6

Rysunek 10.  Zasada działania wyłącznika różnicowoprądowego i warunek jego poprawnego 
funkcjonowania, gdzie: IL1; IL2; IL3 – prądy fazowe, IN – prąd w przewodzie 
neutralnym, IDn – znamionowy prąd różnicowy [5]

Dobór przewodów stanowiących ukompletowanie instalacji tymczasowej należy realizować 
zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-523:2002 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność długotrwała przewo-
dów [5].

Na rysunku 11. został przedstawiony przykładowy schemat zasilania instalacji tymczasowej 
budowanej w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej zasilanej z generatora zespołu prądotwórczego 
w układzie zasilania IU.
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Rysunek 11.  Przykładowy schemat zasilania instalacji tymczasowej rozwijanej podczas akacji 
ratowniczo-gaśniczej*) (UKSI musi gwarantować pomiar ciągłości przewodu PBU)

*) Gniazda wtyczkowe o prądzie znamionowym powyżej 16 A powinny być wyposażone w rozłącznik oraz blokadę 
mechaniczną. W obwodach zasilanych z zespołów prądotwórczych dopuszcza się stosowanie gniazd wtyczkowych 
o prądzie znamionowym nie większym od 32 A.
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Analiza rysunku 9. oraz rysunku 10. pozwala wyciągnąć wnioski, że wyłączniki różnicowo-
prądowe podczas zwarć podwójnych stanowią skuteczne zabezpieczenie przeciwporażeniowe 
i wyłączą co najmniej jeden z uszkodzonych obwodów w czasie zgodnym z wymaganiami nor-
my [4].

Przykład

Należy sprawdzić warunki ochrony przeciwporażeniowej realizowanej przez samoczynne 
wyłączenie przy podwójnym zwarciu w  instalacji tymczasowej zasilanej z generatora o mocy 
S = 16 kVA w układzie IU. Długość obwodu l = 100 m. Zabezpieczenie S 302B16. Przewód 
miedziany o przekroju 6 mm2:
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Warunek samoczynnego wyłączenia nie zostanie spełniony. Konieczne jest dobezpieczenie 
zasilanych obwodów wysokoczułymi wyłącznikami różnicowoprądowymi lub zastosowanie ze-
spolonego aparatu zawierającego wyłącznik nadprądowy z wysokoczułym wyłącznikiem różnico-
woprądowym. Takie rozwiązanie ze względu na małe wartości prądów zwarciowych zasilanych 
przez generator zespołu prądotwórczego jest konieczne w celu zachowania skutecznej ochrony 
przed porażeniem przy podwójnym zwarciu.

Osobnym, ale bardzo ważnym problemem jest badanie stanu ochrony przeciwporażenio-
wej w instalacjach tymczasowych (tzw. polowych sieciach elektroenergetycznych stosowanych 
w jednostkach ochrony przeciwpożarowej). Do eksploatacji tych sieci niezbędna jest osoba prze-
szkolona w zakresie zasilania elektroenergetycznych urządzeń polowych, która po rozwinięciu 
tymczasowej instalacji powinna przeprowadzić uproszczoną procedurę sprawdzającą. Zakres 
sprawdzania powinien obejmować:

 z oględziny zespołu prądotwórczego,
 z oględziny rozdzielnicy,
 z stan połączeń sieci oraz działanie wyłączników różnicowoprądowych przez uruchomienie 

testu,
 z sprawdzenie ciągłości przewodu PBU.

Należy jednak zwrócić uwagę, że sprawdzenie działania wyłączników różnicowoprądowych 
powinno być wykonywane codziennie po objęciu służby przez zmianę dyżurną, co wiąże się 
z uruchomieniem zespołu prądotwórczego. Podobnie codziennemu sprawdzeniu podlega układ 
kontroli stanu izolacji (UKSI). Nie rzadziej niż raz w miesiącu należy z wykorzystaniem teste-
ra przeprowadzić pomiar rzeczywistego prądu zadziałania wyłączników różnicowoprądowych. 
Natomiast co trzy miesiące osoby wykwalifikowane powinny prowadzić kontrolę okresową obej-
mującą:

 z pomiar rezystancji izolacji prądnicy oraz przewodów czynnych instalacji względem nie-
uziemionego przewodu PBU,
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 z pomiar rezystancji urządzeń odbiorczych lub pomiar równorzędny:
– prądu w przewodzie ochronnym dla odbiorników I klasy ochronności,
– prądu dotykowego dla urządzeń odbiorczych w II klasie ochronności,

 z sprawdzanie ciągłości połączeń ochronnych oraz pomiar rezystancji przejścia pomiędzy 
częściami przewodzącymi dostępnymi jednocześnie.

Wyniki kontroli należy zapisywać w dzienniku eksploatacji polowego sprzętu elektrycznego 
stanowiącego wyposażenie samochodu pożarniczego.

W  tabeli 1. zostały przedstawione dopuszczalne wartości parametrów urządzeń odbior-
czych przy sprawdzeniach odbiorczych i okresowych, określone w niemieckiej normie DIN VDE 
0701/0702 [3].

Tabela 1.  Graniczne dopuszczalne wartości parametrów urządzeń odbiorczych  
przy sprawdzeniach okresowych według DIN VDE 0701/02702 [3]

Klasa ochronności urządzenia I II III

Rezystancja przewodu ochronnego, w [Ω] 0,31) – –

Rezystancja izolacji, w [MΩ] 1,02), 3) 2,0 0,25

Prąd w przewodzie ochronnym, w [mA] 3,54) – –

Prąd dotykowy, w [mA] – 0,6 –

Dotyczy urządzeń klasy ochronności I i 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 1 Ω .
2) Dopuszcza się 0,3 MΩ, jeżeli urządzenie zawiera elementy grzejne.
3) Wymaga się 2,0 MΩ w stosunku do drobnych części przewodzących dostępnych, niepołączonych 

z przewodem ochronnym PBU.
4) Dla urządzeń z elementami grzejnymi 1mA/kW, ale nie więcej niż 10 mA.
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PRZYKŁADOWY PROJEKT ZESTAWU  
TYMCZASOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ROZWIJANEJ  
PRZEZ JEDNOSTKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  
W CZASIE AKCJI RATOWNICZO‑GAŚNICZEJ

Założenia

W skład zestawu tymczasowej instalacji elektrycznej rozwijanej przez jednostki ochrony prze-
ciwpożarowej podczas akcji ratowniczej wchodzi:

1. przewoźny zespół prądotwórczy o mocy S=16 kVA,
2. Rozdzielnica Polowa (RP), która może stanowić element na stałe mocowany na konstruk-

cji samochodu pożarniczego,
3. zestaw kabli zwiniętych na bębnach z  zainstalowanymi gniazdami wtyczkowymi do 

przyłączenia odbiorników ręcznych:
– trzy bębny z przewodem H07RN-F 3 x 4 do zasilania odbiorników jednofazowych,
– trzy bębny z przewodem H07RN-F 5 x 4 do zasilania odbiorników trójfazowych.

Opis techniczny

Zespół prądotwórczy jest przyłączany do Rozdzielnicy Polowej (RP) za pomocą kabla 
 H07RN-F 5 x 10.

RP należy wykonać z  materiałów nieprzewodzących o  stopniu ochrony IP55. Schemat 
blokowy zestawu instalacji polowej przedstawia rysunek 1. Natomiast na rysunku 2. został 
przedstawiony schemat ideowy rozdzielnicy RP, a schemat montażowy przedstawia rysunek 3 . 
Wszystkie gniazda instalowane na płycie czołowej RP zostały wyposażone w rozłącznik oraz blo-
kadę mechaniczną, w celu uniemożliwienia rozłączenia przed wyłączeniem napięcia. Do gniazd 
wydawczych zainstalowanych na płycie czołowej RP należy przyłączyć przewody znajdujące się 
na bębnach po ich rozwinięciu. Rozdzielnica RP została wyposażona w Układ Kontroli Stanu 
Izolacji (UKSI), który ma możliwość zaprogramowania dwuprogowego alarmu:

– pierwszy próg powoduje sygnalizację obniżenia się izolacji do wartości 150 Ω/V z jed-
noczesnym uruchomieniem sygnalizacji akustycznej i optycznej (sygnał akustyczny 
można wyłączyć wciskając przycisk KAS, znajdujący się na płycie czołowej RP),

– drugi próg powoduje wyłączenie spod napięcia całej rozwiniętej instalacji tymczasowej 
po uzyskaniu spadku rezystancji izolacji do wartości 100 Ω/V.
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Rysunek 1.  Schemat blokowy rozwiniętej instalacji tymczasowej
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Rysunek 2.  Schemat ideowy rozdzielnicy RP
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Rysunek 3.  Schemat blokowy rozdzielnicy RP

Obliczenia

Prąd znamionowy generatora zespołu prądotwórczego:
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Zabezpieczenie główne toru wydawczego generatora zespołu prądotwórczego: S303C25.
Dobór przekroju przewodów przedłużaczy bębnowych:
– odbiorniki trójfazowe (maksymalne obciążenie 8 kW):
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– odbiorniki jednofazowe (maksymalne obciążenie 2 kW):
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Na tej podstawie należy przyjąć przewody:
– dla odbiorników trójfazowych: H07RN-F 5 x 4,
– dla odbiorników jednofazowych: H07RN-F 3 x 4.
Dobór zabezpieczeń obwodowych:
– odbiorniki jednofazowe:
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Należy przyjąć zabezpieczenie wyłącznikiem nadpradowym S303B16.
– odbiorniki jednofazowe:
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Należy przyjąć zabezpieczenie wyłącznikiem nadpradowym S301B16.
Sprawdzenie dobranych przewodów na długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność
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Dobrany przewód H07RN-F 5 x 4 przy sposobie ułożenia „D” (w tym przypadku bezpośrednie 
ułożenie na ziemi) zgodnie normą PN-IEC 60364-5-523, ma dopuszczalną obciążalność dłu-
gotrwałą.
Prądy zwarciowe dla zwarć podwójnych:
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Ochrona jest nieskuteczna, konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie poszczególnych obwo-
dów wysokoczułymi wyłącznikami różnicowoprądowymi.

Uwagi końcowe

1. Ochrona przeciwporażeniowa przy zwarciu podwójnym – samoczynne wyłączenie re-
alizowane przez wyłączniki różnicowoprądowe.

2. Układ zasilania IU z wykorzystaniem nieuziemionego przewodu wyrównawczego PBU.
3. Odbiorniki ręczne przyłączane do gniazdek wtyczkowych bębnów przewodowych, 

mogą mieć własne przewody zasilające o długości nie większej niż 5 m.
4. Działanie układu UKSI należy kontrolować codziennie.
5. W odstępach nie większych niż miesiąc należy wykonać pomiary rzeczywistych prą-

dów różnicowych wyłączników różnicowoprądowych.
6. Raz w roku należy wykonać szczegółowe pomiary parametrów zespołu prądotwórczego 

oraz oprzewodowania wchodzącego w skład zestawu instalacji tymczasowej.
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DODATEK 4  
Podstawy projektowania przydomowych systemów fotowoltaicznych*)

Instalacje fotowoltaiczne

Nasłonecznienie i jego uwarunkowania

Słońce to rozżarzona kula gazowa o  masie 2·1030  kg, temperaturze powierzchni około 
5800 K i średniej odległości od Ziemi 149,6 mln km, która emituje w czasie jednej sekundy 
energię o wartości 3,8·1026 J. Z wypromieniowanej przez słońce energii do górnych warstw 
atmosfery ziemskiej dociera rocznie około 5,4·1024 J energii słonecznej.

W promieniowaniu słonecznym, które dociera do powierzchni Ziemi, wyróżnia się trzy pod-
stawowe składniki:

 z promieniowanie bezpośrednie, pochodzące od widocznej tarczy słonecznej,
 z promieniowanie rozproszone, powstające w wyniku wielokrotnego załamania promieni 

słonecznych na składnikach atmosfery,
 z promieniowanie odbite, powstające wskutek odbić od elementów krajobrazu i otoczenia.

Około 30% energii przenoszonej przez to promieniowanie odbija się od atmosfery otaczającej 
kulę ziemską, 47% pochłaniają morza i oceany, a 23% zużywa się w obiegu hydrologicznym 
(parowanie, opady). W  fotowoltaice definiuje się średnią gęstość strumienia promieniowania 
słonecznego padającego na powierzchnię płaską ustawioną prostopadle do kierunku biegu pro-
mieni na zewnątrz atmosfery ziemskiej. Jest ona nazywana stałą słoneczną (ang. Solar Constant) 
– GSC=1367 W·m–2. Jej wartość liczbowa jest korygowana oraz podawana przez Światowe Cen-
trum Promieniowania (World Radiation Center) w Davos (Szwajcaria). Zmienia się ona w ciągu 
roku w granicach ± 3,4% w zależności od rzeczywistej odległości Ziemi od Słońca. Dla n-tego 
dnia w roku można ją oszacować dokładniej z zależności [1]:

*) Uzupełnieniem materiału zawartego w dodatku jest projekt przydomowej elektrowni PV z automatyką Przeciw-
pożarowgo Wyłącznika Prądu (PWP)
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gdzie:
n – numer dnia w roku, w [-],
GSn – gęstość promieniowania słonecznego w n-tym dniu roku, w [W/m2],
GSC – stała słoneczna, w [W/m2].

Całkowity strumień energii promieniowania, docierający do zewnętrznych warstw atmosfery, 
dla przyjętej stałej słonecznej i średniego promienia Ziemi, możemy obliczyć według zależności:

 E R G WSC= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅π π2 2 156371000 1367 174 10  [ ]

gdzie:
R – promień kuli ziemskiej, w [km], 
E – całkowity strumień energii promieniowania, docierający do zewnętrznych warstw atmosfery, 
w [W].

Do biosfery wnika zaledwie około 72% tego strumienia, co oznacza, że średnia gęstość 
strumienia promieniowania wyniesie [1]:
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W praktyce jest to maksymalna wartość teoretyczna możliwa do osiągnięcia bez stosowania 
koncentratorów promieniowania, których stosowanie w przydomowych systemach PV jest za-
bronione.

Rozkład widma promieniowania słonecznego

Definiuje się optyczną masę atmosfery AM, która jest stosunkiem długości drogi promieniowa-
nia słonecznego przez atmosferę ziemską przy promieniowaniu padającym pod pewnym kątem, 
do długości drogi przy przejściu przez atmosferę prostopadłym do powierzchni Ziemi. Wielkość 
AM można oszacować za pomocą poniższego wzoru, który wynika bezpośrednio z rysunku 1 .

 
AM

L
D
x

S Z

= = =1 1
sin cosα θ

gdzie:
Lx – odległość słońca przy AM > 0,
D – odległość słońca przy AM = 0,
αS – wysokość słońca, kąt między kierunkiem promieniowania bezpośredniego, a płaszczyzną 
horyzontu (θZ = 90° – αS)
θZ – kąt zenitu, będący zarazem kątem padania promieniowania słonecznego na powierzchnię 
poziomą.
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powierzchnia Ziemi
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AM2
górna warstwa atmosfery

ziemskiej

Rysunek 1. Interpretacja geometryczna optycznej masy atmosfery AM

Natomiast na rysunku 2. zostały przedstawione rozkłady widmowe promieniowania słonecz-
nego dla różnych wartości AM.
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Rysunek 2. Rozkłady widmowe promieniowania słonecznego dla AM0, AM1 i AM2 [1]

Wykres pozycji słońca

Położenie słońca określa się przez szereg kątów w horyzontalnym układzie współrzędnych, 
pokazanym na rysunku 3 .
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Rysunek 3.  Geometria układu Słońce – odbiornik, gdzie: β – pochylenie odbiornika względem 
horyzontu (od 0 do 180º, pow. 90º – do Ziemi), γ – azymut odbiornika – 
odchylenie od lokalnego południka mierzone względem kierunku południowego 
(na wschód – ujemne, na zachód – dodatnie), γS – azymut słoneczny – odchylenie 
rzutu kierunku bezpośredniego promieniowania słonecznego na powierzchni Ziemi 
od kierunku południowego (na wschód – ujemne, na zachód – dodatnie), θβ – kąt 
padania promieniowania na powierzchnię odbiornika, mierzony między kierunkiem 
promieniowania bezpośredniego a normalną do odbiornika, θZ – kąt zenitu, będący 
zarazem kątem padania promieniowania słonecznego na powierzchnię poziomą, 
αS – wysokość Słońca, kąt między kierunkiem promieniowania bezpośredniego 
a płaszczyzną horyzontu (θZ = 90° – αS) [1]

Dodatkowo do określenia dokładnej pozycji Słońca na nieboskłonie niezbędne będą jeszcze:
f – szerokość geograficzna, przyjmowana jako dodatnia dla półkuli północnej i ujemna 

dla południowej,
δ – deklinacja słoneczna – kątowe położenie Słońca względem płaszczyzny równika 

w południe astronomiczne, jest ona zmienna na przestrzeni roku w zakresie: od 
–23,45° do 23,45° (23º27’).

Odwzorowanie drogi Słońca po nieboskłonie w ciągu dnia można przedstawić graficznie we 
współrzędnych: αS = f(γS), otrzymując tzw. wykresy pozycji Słońca. Przykładowy wykres pozycji 
Słońca dla Warszawy przedstawia rysunek 4. Wykres pozycji Słońca dostarcza bardzo użytecz-
nych danych, wykorzystywanych przy planowaniu lokalizacji systemów PV. Na podstawie wy-
kresu pozycji Słońca można oszacować, czy istniejące przeszkody będą zasłaniały bezpośrednie 
promieniowanie słoneczne.
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Rysunek 4.  Wykres pozycji Słońca dla Warszawy (f = 52°) dla rekomendowanych dni 
miesięcy, czyli takich ze średnią w danym miesiącu deklinacją δ [1]

Natomiast na rysunku 5. przedstawiono wpływ orientacji i nachylenia modułu PV na poten-
cjał promieniowania słonecznego. W przypadku stacjonarnych instalacji PV, kąt nachylenia pa-
neli powinien być zbliżony do kąta szerokości geograficznej, na której planowana jest instalacja. 
W przktyce kąt nachylenia płaszczyzny PV powinien wynosić ∅±15°.

Rysunek 5.  Wpływ orientacji i nachylenia modułu PV na potencjał promieniowania 
słonecznego [5]
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Szacunkowe uzyski energetyczne na terenie Polski

Zgodnie z szacunkami Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki [7] średnia roczna produkcja ener-
gii w systemie PV wynosi 1045 kWh/kWp. W tabeli 1. zostały podane wartości rocznej produkcji 
energii oraz rocznego nasłonecznienia dla wybranych miast Polski.

Na rysunku 6. został przedstawiony wpływ kąta nachylenia oraz orientacji płaszczyzny, na 
której zostaną zainstalowane panele PV, na względną wartość uzyskiwanego napromieniowania 
w stosunku do wartości optymalnej.

Tabela 1. Oszacowanie uzysku energetycznego w systemach fotowoltaicznych [7]

Miasto
Roczna produkcja energii, w [kWh/kW] Roczne 

napromieniowanie, 
w [kWh/m2]

Różnica, 
w [kWh/kW]Min. Średnia Maks.

Białystok 913 1033 1132 1272 –12

Bydgoszcz 950 998 1096 1237 –47

Gdańsk 950 1031 1132 1263 –14

Kalisz 986 1059 1169 1308 14

Katowice 950 1031 1169 1269 –14

Kielce 986 1059 1169 1299 14

Koszalin 913 1019 1132 1255 –26

Kraków 986 1055 1169 1302 10

Łódź 950 1023 1132 1267 –22

Lublin 1023 1084 1205 1337 39

Olsztyn 913 1010 1132 1246 –35

Opole 986 1067 1169 1319 22

Płock 950 1037 1132 1278 –8

Poznań 950 1025 1132 1267 –20

Rzeszów 1023 1096 1242 1351 51

Szczecin 913 986 1132 1230 –59

Tarnów 1023 1084 1205 1339 61

Warszawa 950 1035 1132 1275 –10

Wrocław 950 1049 1169 1305 4

Zielona Góra 913 1010 1132 1247 –35

Średnia 
(60 lokalizacji) 959 1045 1171 1289
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Rysunek 6.  Wpływ kąta nachylenia oraz orientacji płaszczyzny na dostępną ilość 
promieniowania słonecznego w stosunku do wartości optymalnej (100%) [1]

Natomiast na rysunku 7. została przedstawiona mapa nasłonecznienia Polski opracowana 
przez Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki.

Rysunek 7. Globalne nasłonecznienie na płaszczyźnie poziomej wg opracowania PTF [7]

System Fotowoltaiczny (PV)

Przez System Fotowoltaiczny w rozumieniu niniejszej publikacji należy rozumieć elektrownię 
słoneczną, która z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych realizuje przemianę energii słonecznej 
w energię elektryczną. Do realizacji tego zadania konieczna jest budowa układu składającego się 
z generatora PV (panel lub zestaw paneli fotowoltaicznych), magazynu energii wraz z regulato-
rem oraz falownika (przekształtnik prądu stałego w przemienny o parametrach sieci elektroener-
getycznej zasilającej budynek).

W praktyce ograniczonej do budynków mieszkalnych funkcjonują dwa systemy PV:
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 z autonomiczne, niedołączone do sieci (oddalone od sieci elektroenergetycznej, tzw. praca 
wyspowa),

 z dołączane do sieci elektroenergetycznej  (rozproszone lub scentralizowane).
Schematy blokowe systemu autonomicznego i  dołączanego do sieci elektroenergetycznej  

przedstawiają rysunek 8. oraz rysunek 9 .

generator PV regulator
ładowania

magazyn energii
(akumulatory)

falownik
(inwerter DC/AC)

odbiorniki

Rysunek 8. Schemat blokowy autonomicznego systemu PV*)

generator PV regulator
ładowania

magazyn energii
(akumulatory)

linia elektro-
energetyczna

niskiego napięcia

falownik
(inwerter DC/AC)

odbiorniki dwukierunkowy
licznik energii

Rysunek 9. Schemat blokowy systemu PV dołączanego do sieci elektroenergetycznej*)

Charakterystyka ogniwa PV

Zjawisko fotowoltaiczne polega na bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecz-
nego w energię elektryczną prądu stałego. Najważniejszym elementem systemu PV jest ge-
nerator PV zbudowany z ogniw fotowoltaicznych, których budowa przypomina budowę diody 
półprzewodnikowej. Pod wpływem promieniowania słonecznego wytwarza ono stałe napięcie 
elektryczne. Schemat budowy wraz z wyjaśnieniem zasady działania typowego ogniwa PV, wy-
konanego z krzemu krystalicznego, przedstawiono na rysunku 10. Zaznaczono na nim złącze 
p-n, obszary bazy i emitera z domieszkowanego krzemu, elektrody oraz warstwę antyrefleksyjną 
(tzw. ARC). Elektrody przednie wykonywane są najczęściej techniką sitodruku z pasty na bazie 
srebra, elektrody tylne z pasty z dodatkiem aluminium.

*) W odniesieniu do magazynu energii należy zabezpieczyć skuteczną wentylację sterowaną przez układ detekcji 
stężenia wodoru. Wentylacja ma na celu neutralizację zagrożeń wybuchowych stwarzanych przez wydzielający się 
z akumulatorów wodór (H2). Szczegółowo problem ten jest wyjaśniony w Poradniku Projektanta Elektryka – J. Wiatr, 
M. Orzechowski, DW „MEDIUM” 2012 – wydanie V.
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Rysunek 10.  Schemat budowy typowego krzemowego ogniwa PV (a) oraz zasada działania 
ogniwa PV (b)

Pojedyncze ogniwa w celu uzyskania większych napięć łączone są w moduły, a  te z kolei 
w panele PV, dzięki czemu uzyskuje się elementy handlowe o określonych wymiarach i mocy.

Schematycznie budowę modułu oraz panelu PV przedstawia rysunek 11 .

Rysunek 11. Budowa modułu oraz panelu PV [4]

W celu umożliwienia porównania prowadzonych prób i pomiarów paneli PV, wprowadzono 
tzw. warunki standardowe STC (ang. Standard Test Conditions – standardowe warunki atmosfe-
ryczne), gdzie przyjęto następujące dane:
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 z temperatura pomiaru 25°C,
 z natężenie promieniowania E = 1000 W/m2,
 z optyczna masa atmosfery AM 1,5.

Na rysunku 12. została przedstawiona charakterystyka I = f(U) złącza PV.

MPP
rzeczywisty

I, w [A] P

ISC

IMPP

PMPP

MPP
pozorny

P = I · UMPP MPP MPP

I · UMPP MPP

I · USC OC

FF =

UMPP UOC U, w [V]

Rysunek 12.  Charakterystyka I = f(U) złącza PV, gdzie: Uoc – napięcie ogniwa otwartego, 
nieobciążonego, Isc – prąd zwarciowy, PMPP – moc maksymalna, IMPP – prąd  
przy maksymalnej mocy ogniwa, UMPP – napięcie przy mocy maksymalnej 
ogniwa, PF – współczynnik wypełnienia, MPP – punkt pracy ogniwa PV, dla 
któreho generowana jest maksymalna moc [1]

Parametry ogniwa fotowoltaicznego są uzależnione od natężenia oraz widma promieniowania 
słonecznego i  temperatury. Wpływ natężenia promieniowania słonecznego na wartość prądu 
i napięcia przedstawia rysunek 13 .
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Rysunek 13.  Wpływ natężenia promieniowania słonecznego na wartość prądu i napięcia

Budowa generatorów PV

Podstawową jednostką generatora PV jest moduł PV, który stanowi zbiór szeregowo połą-
czonych identycznych ogniw PV. Moduły PV wchodzące w skład generatora PV można łączyć 
ze sobą na różne sposoby tak, aby dopasować ich parametry wyjściowe do innych elementów 
systemu PV, a w szczególności bezpośrednio z nimi współpracujących falowników.

Połączenia szeregowe modułów PV wykonuje się w celu uzyskania wyższego napięcia. Ma 
ono jednak jedną zasadniczą wadę – „najsłabsze ogniwo” determinuje jakość całego łańcucha, 
co przekłada się na pewność działania układu.

W połączeniu szeregowym prąd wszystkich modułów jest jednakowy, a wypadkowe napięcie 
jest sumą napięć poszczególnych modułów PV.

Poważnym problemem pracy układu jest zacienienie lub zabrudzenie jednego z ogniw np. 
przez osiadanie kurzu.

Kształtowanie charakterystyki połączenia szeregowego na przykładzie trzech ogniw PV przed-
stawia rysunek 14 .

__vademecum__4.indb   185 2016-08-11   12:26:09



186 Vademecum elektro.info

Rysunek 14.  Przykład kształtowania charakterystyki prądowo-napięciowej I = f(U) przy 
połączeniu szeregowym ogniw PV

Połączenie równoległe wykonuje się w przypadku konieczności zwiększenia wydajności prą-
dowej. Przy takim połączeniu na wszystkich modułach PV jest takie samo napięcie, a prąd 
uzyskiwany na wyjściu jest sumą prądów poszczególnych modułów.

W tym przypadku zacienienie pojedynczego ogniwa ma mniejszy wpływ na charakterystykę 
całego układu. Wpływ połączenia równoległego dla trzech modułów PV na wypadkową charak-
terystykę prądowo-napięciową I = f(U) takiego układu przedstawiono na rysunku 15 .

Moduły połączone w kombinacji szeregowo-równoległej mają charakterystyki, których kształt 
i punkty charakterystyczne zależą od liczby połączonych ze sobą modułów i sposobu ich połą-
czenia. Wpływ na charakterystykę wyjściową połączenia szeregowego i równoległego modułów 
PV przedstawia rysunek 16 .

Istotnym problemem przy połączeniu szeregowym modułów PV jest częściowe zacienienie, 
które powinno być wyeliminowane w jak najwyższym stopniu. Powody takiego zacienienia to np. 
słupy energetyczne, przewody, drzewa, liście, ptasie odchody czy kurz. Jeżeli choć jedno ogniwo 
modułu zostanie zacienione, to napięcie na tym ogniwie zmienia kierunek polaryzacji i ogniwo 
takie staje się dla pozostałych obciążeniem. Złącze ogniwa może ulec przebiciu już przy kilku 
woltach (5÷25 V). W celu uniknięcia tych zagrożeń, ogniwa bocznikuje się przez przyłączenie 
równoległe diod stanowiących bypass w przypadku zaciemnienia ogniwa.

Podczas normalnej pracy diody te są spolaryzowane w kierunku zaporowym i nie powodują 
żadnych strat mocy. Podczas zacienienia panelu, diody bypass zostają spolaryzowane w kierunku 
przewodzenia i prąd generowany przez pozostałą część ogniwa zaczyna przez nie płynąć „omi-
jając” zacienione ogniwa.

Zasadę działania diody bocznikującej i  jej wpływ na kształtowanie charakterystyki I = f(U) 
przedstawia rysunek 17 .
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Rysunek 15.  Wpływ połączenia równoległego dla trzech modułów PV na wypadkową 
charakterystykę prądowo-napięciową I = f(U)  
Isc – prąd maksymalny, przy zwartym wyjściu, Uoc – napięcie maksymalne, przy 
otwartym obwodzie

Rysunek 16.  Charakterystyki modułów PV połączonych w kombinacji szeregowo-równoległej

__vademecum__4.indb   187 2016-08-11   12:26:10



188 Vademecum elektro.info

Rysunek 17.  Wpływ diod bypass na charakterystykę I = f(U) modułu PV częściowo 
zacienionego (na podstawie [1])

Dobór paneli PV oraz pojemności akumulatorów magazynu energii

Spośród dostępnych metod wyznaczania wymaganej mocy paneli PV, najprostsza jest metoda 
oparta na średnim dziennym zapotrzebowaniu na energię w miesiącu największego nasłonecznie-
nia. Wymaganą moc generatora PV należy obliczyć z wykorzystaniem wzoru [1]:

 
P

Q
IPV

d

nas inst
wym

= ⋅ ⋅
⋅

3 104

η

gdzie:
Qd – średnie dzienne zapotrzebowanie na energię w miesiącu o największym nasłonecznieniu, 
w [kWh/dzień],
Inas – nasłonecznienia dla czerwca dla odpowiedniego dla instalacji kierunku azymutu i pochyle-
nia (lub najbliższego), odczytane z pliku statystyk miesięcznych typowych lat meteorologicznych, 
dostępnych na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w dziale: „Typowe lata meteorolo-
giczne i statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski do obliczeń energetycznych budyn-
ków”, w [Wh],
ηinst – sprawność instalacji, która zależy głównie od typu zastosowanych akumulatorów – dla 
akumulatorów litowo-jonowych można przyjąć ok. 80%, a dla żelowych czy AGM – ok. 65%,
PPWwym – wymagana moc systemu PV.
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Kolejną czynnością jest wskazanie miejsca możliwego do zagospodarowania na zabudowę 
paneli PV i wstępne przyjęcie typu panelu PV w celu ustalania jego wymiarów zewnętrznych.

W przypadku instalacji poziomej, przedstawionej na rysunku 18., posiadając wymiary płasz-
czyzny instalacyjnej liczbę modułów PV rozmieszczonych w poziomie XM i w pionie YM można 
obliczyć z wykorzystaniem poniższych wzorów:

 
X

D O
D OM
d iz

M m

=
− ⋅

+
2

 
Y

S O
S OM
d iz

M m

=
− ⋅

+
2

Rysunek 18.  Schemat poziomego rozmieszczenia paneli PV [1]

Natomiast w przypadku instalacji poziomej, przedstawionej na rysunku 19., mając wymiary 
płaszczyzny instalacyjnej, liczbę modułów PV rozmieszczonych w poziomie XM i w pionie YM 
można obliczyć z wykorzystaniem poniższych wzorów:

 
X
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Rysunek 19.  Schemat poziomego rozmieszczenia paneli PV, gdzie: Dd, Sd – wymiary 
płaszczyzny przeznaczonej na montaż modułów PV, DM, SM – wymiary 
pojedynczego modułu PV, Oiz – odstępy izolacyjne od zwodów instalacji 
odgromowej (można przyjąć 0,5 m), Om – odstępy pomiędzy modułami 
uwzględniające wymiary elementów montażowych (najczęściej przyjmujemy 
2 cm) [1]

Liczbę możliwych do montażu paneli PV należy obliczyć z wykorzystaniem poniższego wzoru, 
a otrzymany wynik zaokrąglić w dół do wartości całkowitej:

 n X YM M= ⋅

Następnie należy przyjąć moc pojedynczego panelu PV i obliczyć możliwa do uzyskania moc. 
Moc P1 pojedynczego panelu PV należy tak doorać by spełniony był warunek:

 
P n PPVwym1 ⋅ ≤

Natomiast wymaganą pojemność baterii magazynu energii należy obliczyć z wykorzystaniem 
poniższego wzoru:

 
Q

Q F
UA

d

nA

=
⋅ ⋅2

gdzie:
F – współczynnik rezerwy, przyjmowany latem jako 2,5, a zimą jako 4,
UnA – napięcie znamionowe systemu baterii akumulatorów stanowiących magazyn energii.

W systemie PV z magazynem energii mogą zachodzić trzy przypadki, graficznie zilustrowane 
na rysunku 20., gdzie wyróżniono następujące punkty charakterystyczne:

A – odbiorniki zapotrzebowują większą moc od mocy generowanej. Wówczas niedobór ener-
gii pobierany jest z magazynu energii,

B – system PV pokrywa pełne zapotrzebowanie mocy zasilanych odbiorników,
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C – generator PV dostarcza moc większą niż zapotrzebowanie mocy przez zasilane odbiorni-
ki. Wówczas nadmiar energii jest magazynowany w akumulatorach magazynu energii.

Rysunek 20.  Wzajemne usytuowanie charakterystyk I= f(U) generatora PV i akumulatorów 
magazynu energii

Charakterystyka falownika i koncepcja budowy systemu PV

Zasady działania falownika

Na rysunku 21. przedstawiono zależność mocy falownika od napięcia. Urządzenie to służy 
do przekształcenia napięcia stałego na napięcie przemienne. Zakres pracy falownika mieści się 
pomiędzy napięciem Ustart a napięciem Umax. Gdy napięcie po stronie DC uzyska wartość Ustart, 
falownik załącza się i  rozpoczyna poszukiwanie punktu mocy maksymalnej. Jeżeli punkt ten 
znajduje się pomiędzy Umin a Ustart, falownik załączy się i rozpocznie pracę. Dopóki napięcie nie 
przekroczy minimalnej wartości zakresu MPPT – pracuje z niepełną mocą. Najwyższą sprawność 
falownik uzyskuje przy napięciu Unom, przez co konfiguracja łańcuchów paneli PV powinna dawać 
napięcie bliskie Unom falownika.
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Rysunek 21. Analiza funkcjonowania falownika po stronie DC wg [3]

W praktyce działanie algorytmu poszukiwania punktu mocy maksymalnej generatora PV ogra-
nicza się do poszukiwania na charakterystyce I = f(U), wyznaczonej w danej chwili, punktu mocy 
maksymalnej, co graficznie przedstawia rysunek 22 .

Rysunek 22. Sposób funkcjonowania modułu MPPT falownika [1]

Najważniejszym elementem każdego falownika jest mostek kluczy półprzewodnikowych (ang. 
H Bridge), który jest zbudowany z tranzystorów IGBT (ang. Insulated Gate Bipolar Transistor).

Dodatkowo falowniki wyposażone są w układy:
 z zabezpieczenia wejściowe, w których dominującą rolę odgrywają kondensatory stabili-

zujące,
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 z moduły MPPT, których zadaniem jest takie obciążanie podłączonych modułów, by gene-
rowały możliwie największą moc,

 z opcjonalnie: rozłączniki, bezpieczniki i ograniczniki przepięć,
 z wyjściowe filtry sieciowe, zbudowane z dławików i kondensatorów, które eliminują wyższe 

harmoniczne.
Ze względu na sposób współpracy falownika z siecią dzielimy je na:

 z wyspowe,
 z sieciowe,
 z hybrydowe.

Występują falowniki transformatorowe niskiej częstotliwości LF i wysokiej częstotliwości HF 
oraz beztransformatorowe, powszechnie stasowane w instalacjach przydomowych.

Schematy blokowe przedstawiające budowę poszczególnych typów falowników zostały przed-
stawione na rysunkach 23–25 .

Rysunek 23. Schemat blokowy falownika transformatorowego niskiej częstotliwości LF [1]

Rysunek 24. Schemat blokowy falownika transformatorowego wysokiej częstotliwości HF [1]
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Rysunek 25. Schemat blokowy falownika beztransformatorowego [1]

Inny podział falowników dotyczy umownych wartości mocy i wyodrębnia:
 z falowniki modułowe (mikrofalowniki, mikroinwertery), które współpracują najczęściej tylko 

z jednym modułem PV (obecnie do 300 Wp),
 z falowniki szeregowe (inwertery stringowe), które współpracują z modułami PV połączonymi 

szeregowo o mocy do 30 kWp,
 z falowniki centralne, które obsługują najczęściej farmy PV i są wtedy do nich dołączone 

wszystkie moduły PV, wchodzące w skład całej instalacji, o mocach rzędu megawatów.
W instalacjach budynków mieszkalnych wykorzystuje się falowniki modułowe, rzadziej falow-

niki szeregowe. Przykład koncepcji budowy systemu PV z wykorzystaniem mikrofalowników oraz 
falowników stringowych przedstawiają rysunki 26. i 27 .

Rysunek 26. Koncepcja budowy systemu PV z wykorzystaniem mikrofalowników [1]
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Rysunek 27. Koncepcja budowy systemu PV z wykorzystaniem falowników stringowych [1]

Dobór falownika

Podstawą doboru falownika są parametry przyjętych modułów PV, z których zbudowany bę-
dzie system PV. Na podstawie karty katalogowej panelu PV należy ustalić następujące parametry:

 z moc maksymalna – PMPP [Wp],
 z tolerancja mocy – ±DPMPP, w [%],
 z napięcie obwodu otwartego – UOC, w [V],
 z prąd zwarcia – ISC, w [A],
 z napięcie przy mocy maksymalnej – UMPP, w [V],
 z prąd przy mocy maksymalnej – IMPP, w [A],
 z temperatura pracy modułu w warunkach nominalnych – NOCT*), w [°C] (zwykle ok. 43÷48°C, 

mniejsze wartości wskazują na wyższą jakość modułu),
 z współczynniki temperaturowe odpowiednio dla: ISC, UOC, PMPP, – αT, βT, γT [(%⋅°K–1) 

lub (%⋅°C–1)].
Współczynniki temperaturowe umożliwiają obliczanie parametrów modułu PV w  różnych 

temperaturach pracy, które w Polsce należy przyjmować w zakresie –25°C do 75°C .
Tak duża rozbieżność temperatur powoduje dużą zmienność paramentów modułu PV, które 

dla określonej temperatury należy wyznaczyć za pomocą następujących wzorów [1]:

 
I T I TSC r SC r

T( ) = + −( )





1 25
100
α

 
V T U TOC r OC r

T( ) = + −( )





1 25
100
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P T P TMPP r MPP r

T( ) = + −( )





1 25
100
γ

gdzie:
Tr – temperatura funkcjonowania oświetlonego modułu PV, w [°C],
αT, βT, γT – współczynniki temperaturowe dla prądu – ISC, napięcia – UOC i mocy – PMPP [(%⋅°K–1) 
lub (%⋅°C–1)].

*) NOCT – ang. Normal Operating Cell Temperature – temperatura ogniwa w normalnych warunkach pracy
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W przypadku doboru falowników (inwerterów), podstawowe parametry wejściowe (które po-
winny być podawane przez producentów), wykorzystywane w algorytmie doboru inwertera do 
generatora PV, to:

 z maksymalna moc inwertera – PMAX.INV, w [W],
 z maksymalne napięcie wejściowe DC – UMAX.INV, w [V],
 z minimalne napięcie MPPT (ang. Minimum Power Point Tracking) – UMPPT.MIN, w [V],
 z maksymalne napięcie MPPT – UMPPT.MAX, w [V],
 z nominalne napięcie pracy inwertera – UNOM, w [V], które powinno odpowiadać warunkom 

NOCT pracy modułu PV,
 z liczba niezależnych MPPT, w [szt.],
 z maksymalne natężenie prądu inwertera, przypadające na jedno wejście MPPT (często 

w inwerterach jeden MPPT ma dwa oddzielne i niezależne wejścia DC) – IMAX.INV, w [A].
MPP w przypadku opisu parametrów modułu PV oznaczał punkt mocy maksymalnej na cha-

rakterystyce I = f(U), natomiast MPPT w opisie inwertera należy rozumieć jako wejście inwertera 
realizujące specjalny algorytm „śledzenia” punktu mocy maksymalnej.

Inwerter będzie działał poprawnie w zakresie wartości minimalnej do maksymalnej. Parame-
try wyjściowe dotyczą natomiast dopasowania inwertera do współpracy z siecią elektryczną, do 
której zostanie on przyłączony.

Moc dobieranego falownika musi spełniać następującą zależność:

 P PGENPV MAX INV. ., ,= ÷( ) ⋅0 8 1 2

Algorytm doboru falownika

1. Ustalić zakres temperaturowy Tmin; Tmax .
2. Obliczyć napięcie układu otwartego w temperaturze ujemnej.
3. Obliczyć maksymalną liczbę modułów w stringu:

 
n

U
U

dc

OC T
max

max

( )min

=

4. Obliczyć napięcie układu otwartego w temperaturze dodatniej.
5. Obliczyć minimalną liczbę modułów w stringu:

 
n

U
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6. Sprawdzić napięcie w punkcie MPP w temperaturze Tmax:
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Przykład

Należy wykonać doboru liczby paneli PV o mocy 250 Wp do współpracy z falownikiem o mocy 
4500 W, posiadając dane katalogowe panelu typu ND-R 250A5 oraz falownika  FRONIUS SYMO 
4,5-3-S.

__vademecum__4.indb   196 2016-08-11   12:26:13



197Vademecum elektro.info

Dane techniczne panelu ND‑R 250A5

Moc maksymalna Pm[W] 250

Tolerancja [%] + 5

Napięcie jałowe Uoc[V] 37,6

Prąd zwarciowy Isc[A] 8,68

Napięcie maksymalne Um[V] 30,9

Maksymalne natężenie prądu Im[A] 8,10

Sprawność modułu [%] 15,2

Sprawność ogniwa [%] 17,2

Typ ogniw [mm] 156 × 56 (Polikryształ)

Ilość ogniw Pcs 60(6 × 10)

Maksymalne napięcie systemu [V] 1000

Współczynnik straty temperaturowej Voc [%/°C] –0,33

Współczynnik straty temperaturowej Isc [%/°C] 0,055

Współczynnik straty temperaturowej Pm [%/°C] –0,44

Temperatura pracy [°C] –40 do 90

Maksymalny bezpiecznik połączeń szeregowych [A] 15

Wymiaru panelu (wys × szer × grubość) [mm] 1652 × 994 × 46

Waga [kg] 19

DANE WEJŚCIOWE FALOWNIKA Fronius Symo 4.5‑3‑S Fronius Symo 4.5‑3‑M

Maks. prąd wejściowy (Idc max  / Idc max ) 16,0 A / 16,0 A

Maks. prąd zwarciowy, pole modułu (MPP1/MPP2) 24,0 A / 24,0 A

Min. napięcie wejściowe (Udc min) 150 V

Napięcie rozpoczęcia pracy (Udc start) 200 V

Znamionowe napięcie wejściowe (Udc,r) 595 V

Maks. napięcie wejściowe (Udc max) 1.000 V

Zakres napięć MPP (Umpp min – Umpp max) 300 – 800 V 150 – 800 V

Liczba trackerów MPP 1 2

Liczba przyłączy prądu stałego DC 3 2 + 2

Zakres temperatur: Tmin= –25°C; Tmax= 70°C.
Napięcie toru otwartego w temperaturze ujemnej: UOC = 37,6°C; β = –0,329%/°C

 
U VOC( ) ,
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Należy przyjąć nmax = 22 panele.
Napięcie toru otwartego w temperaturze dodatniej:
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nmin ,= =200

32
6 25

Należy przyjąć nmin= 7 modułów.
Sprawdzenie napięcia dla temperatury dodatniej w pkt MPP:
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Zatem ostatecznie zostanie przyjętych 21 modułów PV o mocy 250 Wp:

 
0 8

21 250
4500

117 1 2, , ,< ⋅ ≈ <

Dobór przewodów zasilających PV i zabezpieczeń
Przewody w części DC systemu PV należy dobierać z katalogu producenta (wskazane do 

systemów fotowoltaicznych). Zasady ich doboru dotyczą doboru przekroju na długotrwałą ob-
ciążalność prądową oraz przeciążalność i podlegają sprawdzeniu z warunku spadku napięcia 
zgodnie z ogólnymi zasadami stosowanymi w praktyce projektowej. Nieco odmienny jest proces 
doboru zabezpieczeń. Do tego celu nadają się bezpieczniki topikowe o charakterystyce gPV.

Ponieważ w panelach PV prąd zwarciowy Isc jest większy o (15–20)% w stosunku do prądu 
płynącego przy generacji największej mocy IMPP, zabezpieczenie zwarciowe lub przeciążeniowe 
staje się nieskuteczne. Sytuacja ulega radykalnej zmianie w przypadku zwarcia lub zacienienia 
chociaż jednego z paneli PV. Płynie wówczas prąd wsteczny przez uszkodzony lub zacieniony 
panel o wartości będącej sumą algebraiczną wszystkich prądów płynących w pojedynczych ga-
łęziach połączonych równolegle. Zjawisko to wyjaśnia rysunek 28 .

B9 5I1
5I1

3I1

3I1

I1

I1

I1

I1

B9

B9

BG

B9

B9

B9

Rysunek 28.  Zagrożenie stwarzane przez prąd wsteczny płynący do miejsca zwarcia lub 
zacienionego panelu

W celu ochrony narażonej na przepływ dużych prądów w zacienionej lub uszkodzonej gałęzi, 
należy w biegunie dodatnim oraz biegunie ujemnym zainstalować bezpieczniki topikowe o pa-
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rametrach zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 60269-6:2011 „Bezpieczniki topikowe 
niskiego napięcia. Część 6: Wymagania dotyczące wkładek topikowych do zabezpieczania 
fotowoltaicznych systemów energetycznych” .

Ponieważ zgodnie z normą PN-EN 61730-2:2007/A1:2012 „Ocena bezpieczeństwa modu-
łu fotowoltaicznego (PV). Część 2: Wymagania dotyczące badań”, największa wartość prądu 
wstecznego nie może przekraczać wartości (2–2,6)ISC, zabezpieczenia instalowane w poszcze-
gólnych gałęziach muszą spełnić następujący warunek:
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Jeżeli system PV wymaga zabezpieczenia głównego, co występuje przy dużych mocach, 
bezpieczniki topikowe zabezpieczenia głównego powinny spełniać następujące wymagania:
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Ponadto dobierane bezpieczniki gałęziowe oraz główne muszą spełniać warunek wybiórczo-
ści, który zostanie spełniony, gdy zostanie zachowany następujący warunek:
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gdzie:
ISC – prąd zwarcia panelu PV, w [A],
Ing – prąd znamionowy zabezpieczenia w gałęzi, w [A],
InG – prąd znamionowy zabezpieczenia głównego, w [A],
UOCTmin – napięcie obwodu otwartego przy najniższej zakładanej temperaturze pracy, w [V],
Un – napięcie znamionowe bezpiecznika, w [V],
I2twG – całka Joule’a bezpiecznika zabezpieczenia głównego, w [A2·s],
I2twg – całka Joule’a bezpiecznika zabezpieczenia instalowanego w pojedynczej gałęzi, w [A2·s],
n – liczba paneli PV połączonych szeregowo w jednym łańcuchu, w [-],
Lg – liczba gałęzi wchodzących w skład generatora PV, w [-].

Przewody i  zabezpieczenia po stronie AC należy dobierać zgodnie z powszechnie akcep-
towalnymi zasadami. Jako podstawę ich doboru należy przyjąć znamionowy prąd wyjściowy 
falownika.

Zabezpieczenia przed porażeniem należy realizować z wykorzystaniem wysokoczułych wy-
łączników różnicowoprądowych. Realizacja ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wy-
łączenie zabezpieczeń zwarciowych jest w tym przypadku nieskuteczna ze względu na zbyt małe 
wartości prądów zwarciowych oraz dużą (trudno przewidywalną) impedancję generatora PV.

Wszystkie elementy systemu PV należy objąć połączeniami wyrównawczymi.
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Ochrona odgromowa i przepięciowa instalacji fotowoltaicznych

Ochrona odgromowa

Ochrona odgromowa systemów PV służy do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem 
wyładowań atmosferycznych. Realizuje się ją za pomocą układu zwodów tworzących strefę 
ochronną, tak by w wyznaczonej przez nie bryle geometrycznej znalazło się chronione urządzenie.

Określenie wielkości oraz kształtu strefy ochronnej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 
62305-3:2009 „Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych 
i zagrożenie życia”, należy wykonywać metodą:

 z toczącej się kuli lub
 z kąta ochronnego.

Na rysunku 29. przedstawiona została zasada wyznaczania strefy ochronnej metodą toczącej 
się kuli, przy której elementy niedotykane przez toczącą się kulę o promieniu R nie są narażone 
na bezpośrednie uderzenie pioruna. Promień kuli dobiera się w zależności od klasy LPS zgodnie 
z tabelą 2 .

Tabela 2. Wartości promienia toczącej się kuli w zależności od klasy LPS

Klasa LPS Promień toczącej się kuli, w [m]

I 20

II 30

III 45

IV 60

Projektowane zwody odgromowe należy tak dobrać, aby ich liczba i wysokość oraz rozmiesz-
czenie tworzyły bryłę geometryczną, wewnątrz której znajdują się wszystkie elementy PV.

generator PV

lZ

zwód

p

h Z h P
V

R R

R

zwód

Rysunek 29.  Zasada tworzenia strefy ochronnej z wykorzystaniem metody toczącej się kuli. 
R – promień toczącej się kuli, hPV – wysokość generatora PV, HZ – wysokość 
zwodu, p – głębokość wnikania toczącej się kuli w strefę wyznaczoną przez 
zwody

Głębokość „p” wnikania kuli należy wyznaczyć z poniższego wzoru:
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 p R R lZ= − −2 22( / )

gdzie:
lZ – odległość pomiędzy zwodami pionowymi,
R – promień toczącej się kuli.

Wysokość zwodów oraz odległość lZ zwodów pionowych należy dobrać tak, by spełniony był 
następujący warunek:

 p h hZ PV< −

Na rysunku 30. została przedstawiona metoda wyznaczania stref ochronnych metodą toczą-
cej się kuli w przypadku instalowania generatorów PV na dachach płaskich.

generator PV

zwód

R R

R

zwód

lZ

Rysunek 30.  Zasada wyznaczania stref ochronnych metodą toczącej się kuli na dachach 
płaskich

W przypadku wyznaczania strefy ochronnej metodą kąta ochronnego, wartość kąta ochron-
nego należy przyjąć w zależności od wysokości zwodu oraz klasy LPS, zgodnie z rysunkiem 31 .

klasa LPS

I II III

H, w [m]

0 2 10 20 30 40 50 60

80
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0

α, w [°]

IV

Rysunek 31.   Wartości kąta ochronnego funkcji wysokości w zależności od klasy LPS, gdzie: 
H – wysokość zwodu od płaszczyzny odniesienia przestrzeni poddawanej 
ochronie
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Natomiast sposób wyznaczenia strefy ochronnej przy stosowaniu metody kąta ochronnego 
przedstawia rysunek 32 .

generator PV

d

H

α

Rysunek 32.  Zasady wyznaczania strefy ochronnej metoda kąta ochronnego 
H – wysokość zwodu pionowego, d – odległość zwodu od generatora PV

Przy projektowaniu zwodów ochrony odgromowej systemu PV należy zadbać o ich rozmiesz-
czenie w taki sposób, by nie powodowały one zacienienia chronionych paneli PV.

Zwody te należy instalować w odległości gwarantującej niemożliwość przeskoku iskry pod-
czas wyładowania bezpośredniego. Odległości te nazywane są odstępami izolacyjnymi, które 
w przypadku prostych konstrukcji należy wyznaczyć z poniższego wzoru:

 
S k

k
k

li
c

m

≥ ⋅ ⋅

gdzie:
ki – współczynnik zależy od przyjętej klasy LPS,
kc – współczynnik uzależniony od wartości prądu płynącego w elementach LPS,
km – współczynnik zależny od rodzaju materiału izolacyjnego,
l – odległość mierzona wzdłuż zwodu lub przewodu odprowadzającego do punktu, w którym jest 
rozpatrywany odstęp izolacyjny „s” do punktu najbliższego połączenia wyrównawczego,
S – wymagana odległość izolacyjna elementów PV od zwodów odgromowych.

Orientacyjne wartości poszczególnych współczynników przedstawiają tabele 3 – 5. Poprawne 
wyznaczenie współczynnika kc wymaga posługiwania się normą [15].

Tabela 3. Wartości współczynnika ki

Klasa LPS ki

I 0,08

II 0,06

III lub IV 0,04

Tabela 4. Wartości współczynnika kc

Liczba przewodów odprowadzających kc

1 1
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2 1…0,5

4 i więcej 1…1/n

Tabela 5. Wartości współczynnika km

Materiał izolacyjny km

Powietrze 1

Beton, cegły 0,5

W praktyce mogą wystąpić trzy przypadki, przedstawione na rysunku 33.:
 z budynek jest wyposażony w LPS, a  odległość „d” elementów PV od zwodów spełnia 

warunek d > s; w  takim przypadku konstrukcję wsporczą elementów PV należy objąć 
połączeniami wyrównawczymi i połączyć bezpośrednio z GSU*) (rys. 33a),

 z budynek jest wyposażony w  LPS, a  odległość elementów PV od zwodów nie spełnia 
warunku d < s; w takim przypadku konstrukcję wsporczą elementów PV należy połączyć 
z systemem zwodów odgromowych (rys. 33b),

 z budynek nie ma LPS; w takim przypadku konstrukcję wsporczą elementów PV należy 
objąć połączeniami wyrównawczymi przyłączonymi bezpośrednio do GSU (rys. 33c) .

2

1 1

2
d<

s

d>
s

d<sd>s

2 333 54 4

Rysunek 33.  Ochrona paneli PV zainstalowanych na pochyłym dachu przed bezpośrednim 
uderzeniem pioruna: a) budynek ma LPS i zachowane są odstępy izolacyjne, 
b) budynek ma LPS, ale niezachowane są odstępy izolacyjne, c) budynek 
nie ma LPS, gdzie: 1 – przewód wyrównawczy do GSU, 2 – krawędź dachu, 
3 – generator PV, 4 – zwody poziome, 5 – połączenie konstrukcji wsporczej PV 
z LPS, S – minimalna wymagana odległość izolacyjna, d – odległość elementów 
PV od zwodów

Na rysunku 34., została przedstawiona zasada poprawnego oprzewodowania poszczególnych 
elementów generatora PV.

*) GSU – główna szyna uziemiająca budynku (spotyka się określenie: główna szyna wyrównawcza)
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do GSU

do falownika

+

–

+

–

+

–

+

–

–

+

–

+

–

+

–

+

Rysunek 34.  Zasada poprawnego oprzewodowania paneli generatora PV 
GSU – główna szyna uziemiająca (nazywana również Główną Szyną 
Wyrównawczą – GSW)

Ochrona przepięciowa

Ograniczniki przepięć w instalacjach PV należy dobierać tak, aby zapewniony poziom ochrony 
był niższy niż maksymalne napięcie wytrzymywane przez falowniki i moduły PV. Ograniczniki 
przepięć chronią instalację PV przed przepięciami łączeniowymi lub pochodzącymi od wyłado-
wań atmosferycznych bezpośrednich i pośrednich.

Do ochrony instalacji PV po stronie DC należy stosować ograniczniki przepięć DC w układzie 
„V”, których układ połączeń przedstawia rysunek 35 .

Rysunek 35. Układ połączeń „V” ogranicznika przepięć DC
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W instalacjach fotowoltaicznych przy projektowaniu ochrony przepięciowej mogą wystąpić 
trzy przypadki podobnie jak przy projektowaniu ochrony odgromowej:

 z budynek jest wyposażony w LPS, a odległość elementów PV spełnia warunek s > d,
 z budynek jest wyposażony w LPS, a odległość elementów PV nie spełnia warunku s > d,
 z budynek nie ma LPS.

Na rysunkach 36 – 38 przedstawiono zasady projektowania dwustopniowej ochronny prze-
pięciowej systemów PV.

3x230/400 VGSW

LSW

PV

d>s

LPS

SPD
typ 1

SPD
typ 2SPD DC

typ 2

R
G
B

Rysunek 36.  Ochrona przepięciowa systemu PV w budynku z LPS, gdzie d > s 
RGB – rozdzielnica główna budynku, GSW – główna szyna wyrónawcza,  
LSW – lokalna szyna wyrównawcza

3x230/400 VGSW

LSW

PV

d<s

LPS

SPD
typ 1

SPD
typ 1

SPD DC
typ 1

R
G
B

Rysunek 37.  Ochrona przepięciowa systemu PV w budynku z LPS, gdzie d < s 
RGB – rozdzielnica główna budynku, GSW – główna szyna wyrónawcza,  
LSW – lokalna szyna wyrównawcza
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3x230/400 VGSW

LSW

PV

SPD
typ 2

SPD
typ 2SPD DC

typ 2

R
G
B

Rysunek 38.  Ochrona przepięciowa systemu PV w budynku nieposiadającym LPS 
RGB – rozdzielnica główna budynku, GSW – główna szyna wyrónawcza,  
LSW – lokalna szyna wyrównawcza

Należy pamiętać, że przypadku odległości generatora PV od falownika liczonej wzdłuż prze-
wodu, większej od 10 m, należy ograniczniki przepięć DC instalować przy generatorze PV oraz 
przy zaciskach falownika. Wymagania te przedstawia rysunek 39 .

Rysunek 39.  Wymagania instalacyjne przy odległości generatora PV od falownika większej 
od 10 m [1]

Wymagania dotyczące instalowania ograniczników przepięć w systemach PV zostały przed-
stawione w tabeli 6.

Tabela 6. Ogólne wytyczne doboru typów zabezpieczeń SPD w systemie PV

Czy jest 
LPS?

Czy zachowano 
odstępy izolacyjne „s” 

od LPS?

Odległość pomiędzy 
modułami PV 
i falownikiem

SPD
DC

moduły PV

SPD
DC

falownik

SPD
AC

Tak

Tak
< 10 m – Typu 2

Typu 1
> 10 m Typu 2 Typu 2

Nie
< 10 m – Typu 1

> 10 m Typu 1 Typu 1
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Nie –
< 10 m – Typu 2

Typu 2
> 10 m Typu 2 Typu 2

Ochrona przeciwpożarowa w systemach PV

System PV poprawnie zaprojektowany nie stwarza zagrożeń pożarowych. Wybuch pożaru 
spowodowanego przez system PV należy do rzadkości. Niemniej sprawia on szereg kłopotów 
podczas pożaru budynku ze względu na wysokie napięcie po stronie DC. Konieczne jest wtedy 
wyłączenie systemu paneli PV, tak by podczas akcji ratowniczo-gaśniczej zagwarantować bez-
pieczeństwo ratowników oraz osób ewakuowanych z płonącego budynku.

Najprostszym sposobem wyłączenia systemu paneli PV jest zwarcie bieguna dodatniego i bie-
guna ujemnego za pomocą zestyku zwiernego wyłącznika zainstalowanego w pobliżu paneli PV. 
Sterowanie wyłączeniem należy zainstalować w miejscu dogodnym do eksploatacji. Przykład ta-
kiego układu przedstawia rysunek 40. Zgodnie z charakterystyką I–V generatora PV (rys. 14–16) 
zwarcie biegunów wyjściowych powoduje przepływ prądu zwarciowego o wartości około 20% 
większej od prądu znamionowego i spadek napięcia na zaciskach falownika do wartości bliskiej 
zero. Prąd zwarciowy w tym przypadku, przy poprawnie dobranych zabezpieczeniach oraz prze-
wodach, nie stwarza zagrożenia.

B9

BG

BG

I1

B9 I1

B9 I1

B9 I1

B9B9

B9

B9

B9

B9

I1

3I1

3I1

6I1

WPPOŻ.
>  [

WPPOŻ.
>  [

Rysunek 40. Schemat generatora PV z wyłącznikiem pożarowym

Zwarcie elementów PV musi nastąpić z pominięciem bezpieczników topikowych. Przy po-
prawnie dobranych przewodach prąd zwarciowy nie spowoduje ich uszkodzenia, jest on większy 
zaledwie o (15 – 20)% prądu IMPP , czyli prąd ten równy jest prądowi Isc .

Wyłącznik pożarowy systemu PV powinien spełniać następujące wymagania:
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gdzie:
ISC – prąd zwarcia panelu PV, w [A],
UOCTmin – napięcie obwodu otwartego przy najniższej zakładanej temperaturze pracy, w [V],
Un – napięcie znamionowe bezpiecznika, w [V],
n – liczba paneli PV połączonych szeregowo w jednym łańcuchu, w [-].

Interesującym rozwiązaniem jest przeciwpożarowy system wyłączania instalacji PV firmy 
Mersen, którego makietę przedstawia rysunek 41. W jego skład wchodzą dwa typy współpra-
cujących ze sobą modułów: GreenBrain oraz GreenEye. Komunikacja pomiędzy nimi odbywa 
się przy wykorzystaniu technologii PLC. Elementy GreenEye są montowane przy modułach PV 
i mogą wyłączać moduły PV na wypadek pożaru oraz ewentualnych prac konserwatorskich.

Układy automatyki systemu gwarantują wyłączenie po przekroczeniu temperatury 115°C. 
W czasie normalnej eksploatacji monitorowanie stanu instalacji jest realizowane z dyskretnością 
1 minuty.

Podstawowe dane techniczne modułu GreenEye to:
 z maksymalne napięcie systemu: 1000 V DC,
 z maksymalne napięcie modułu PV: 80 V DC,
 z maksymalny prąd linii (stringu): 12,5 A.

Rysunek 41. Makieta systemu przeciwpożarowego firmy Mersen [9]

System jest wyposażony w sygnalizator świetlny, który zadziała, gdy napięcie w systemie 
przekroczy 60 V DC. W czasie normalnej eksploatacji zagrożenie pożarowe może pojawić się 
wskutek prądów upływowych, których wartość powinna być monitorowana z wykorzystaniem 
UKSI PV. Zasadę działania UKSI isoPV przedstawia rysunek 42 .
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Rysunek 42. Zasada funkcjonowania przekaźnika kontroli izolacji UKSI isoPV [1]

Urządzenia te zapewniają system wczesnego reagowania na zagrożenia, zanim nastąpi wyłączenie 
awaryjne. Według norm niemieckich określa się, że w instalacjach PV minimalna wartość rezystancji 
izolacji nie może być mniejsza niż 1 kΩ/V, zanim generator PV zostanie dołączony do pracy do sieci.

Słownik ważniejszych terminów

Generator (ang. generator) – urządzenie przetwarzające energię nieelektryczną w elektryczną. 
Powszechnie przez generator PV należy rozumieć zespół paneli PV stanowiących główny element 
systemu PV.
Łańcuch (ang. string) – elektryczny układ szeregowo połączonych modułów PV.
Falownik (ang. inverter) – urządzenie, do którego przyłącza się generatory PV. Służy do prze-
miany prądu stałego na prąd przemienny o parametrach zgodnych z parametrami sieci elektro-
energetycznej.
Moc maksymalna, moc szczytowa, PMPP, Pmax (ang. maximum power, peak power) – moc okre-
ślana w punkcie charakterystyki prądowo-napięciowej, gdzie iloczyn prądu i napięcia osiąga 
maksymalną wartość w standardowych warunkach badania (STC). Jednostką mocy szczytowej 
jest Wp (Watt-peak).
Temperatura modułu (Tc) – średnia wartość temperatury tylnej powierzchni modułu.
Temperatura otoczenia (Tamb) – temperatura powietrza otaczającego generator PV.
Natężenie promieniowania słonecznego (ang. global irradiance) – całkowita moc promieniowa-
nia padająca na jednostkę pola powierzchni, równa sumie natężenia promieniowania bezpośred-
niego i rozproszonego, padającego na płaszczyznę poziomą [W⋅m-2].
Napięcie obwodu otwartego – VOC (ang. Open Circuit Voltage) – napięcie na końcówkach nieob-
ciążonego (otwartego) generatora PV.
Prąd zwarcia – ISC (ang. Short Circuit Current) – wartość prądu generatora PV w warunkach 
zwarcia.
MPP (ang. Maximum Power Point) – punkt mocy maksymalnej na charakterystyce I–V (prądo-
wo-napięciowej) modułu PV.
Napięcie dla punktu mocy maksymalnej – VMPP – wartość napięcia odpowiadająca mocy mak-
symalnej generatora PV.
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Prąd w punkcie mocy maksymalnej – IMPP – natężenie prądu odpowiadające mocy maksymalnej 
generatora PV.
Sprawność modułu PV – stosunek maksymalnej elektrycznej mocy wyjściowej zmierzonej 
w standardowych warunkach badania (STC) do iloczynu powierzchni modułu PV i natężenia 
promieniowania.
Standardowe warunki badania STC (ang. Standard Test Conditions) – badawcze warunki od-
niesienia dla pomiaru parametrów modułu PV: temperatura ogniwa 25ºC, natężenie promienio-
wania słonecznego padającego na płaszczyznę modułu 1000 W⋅m–2, optyczna masa atmosfery 
AM = 1,5.
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