
czą się zgodnością projektu z normami i literaturą. Czy są publikacje, które nie uwz-
ględniają warunków rozruchowych opraw?
Odpowiedź:

Tak stawiający sprawę projektanci kompromitują się. Projektantów dotyczy art. 
12.6 ustawy Prawo budowlane: „Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie są odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami 
i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pra-
cy…”. Nie wykazuje należytej staranności projektant niedouczony, a do tego niezdolny 
do oceny, czy są cokolwiek warte pisane źródła, z których korzysta.

Prąd załączeniowy (zapłonowy) lampy może być kilka i kilkanaście razy większy 
niż jej prąd znamionowy, a jeśli brać pod uwagę pik prądu załączeniowego kondensato-
rów równoległych, to krotności są jeszcze większe. Wartość prądu załączeniowego 
lampy zależy od rodzaju źródła światła i od rodzaju układu stabilizacyjno-zapłono-
wego, a w ogóle nie zależy od zawodowego przygotowania projektanta.

Ostatnie postanowienie wspomnianej wyżej normy PN-IEC 60364-7-714 brzmi: 
714.512. Spadek napięcia. Przy wyznaczaniu spadku napięcia w normalnych warun-
kach pracy należy uwzględnić prąd zapłonowy lampy. W rozdziale 5.6 „Zabezpieczanie 
obwodów oświetleniowych” poradnika Instalacje elektryczne i teletechniczne” 

”(wydawnictwa Dashöfer) można znaleźć wskazówki doboru zabezpieczeń uwzględ-
niające prądy załączeniowe różnych lamp.

7. Pan Władysław B. z Olsztyna pisze:
Podczas jednego z odbiorów linii napowietrznej 15 kV o przewodach niepełno-

izolowanych wynikła kontrowersja wokół celowości zamontowania izolatora dodat-
kowego przy obostrzeniu. Proszę o stanowisko w tej sprawie.
Odpowiedź:

Linie o przewodach niepełnoizolowanych, wykonane według katalogów wzoro-
wanych na materiałach firmy ENSTO, różnią się zasadniczo od linii napowietrznych 
o przewodach gołych. Izolator SD 371 lub podobny, stosowany jako izolator stojący 
przelotowy, ma charakterystyczną wnękę z wkładką izolacyjną, która łagodzi rozkład 
pola elektrycznego na krawędzi wlotu wnęki, łagodzi skutki tarcia i rozkłada siły na 
większą powierzchnię zmniejszając występujące naprężenia mechaniczne. Dopusz-
czalne napięcie robocze tego izolatora wynosi 24 kV, a wytrzymałość na zginanie
12,5 kN. Te właściwości sprawiają, że od wielu lat również za granicą (w Finlandii, 
Szwecji, Norwegii, Australii…) powszechnie rezygnuje się z dodatkowych środków 
ochronnych przy obostrzeniu.

Izolator dodatkowy, stosowany dawniej w Finlandii przy obostrzeniu, okazał się 
słabym punktem linii. Dochodziło do upalania się i zrywania przewodu wskutek 
działania łuku elektrycznego wzdłuż przewodu izolowanego. Zdjęcie izolacji pod 
uchwyt śrubowo-kabłąkowy, niezbędne przy zastosowaniu izolatora dodatkowego, 
okazało się szkodliwym i nieuzasadnionym osłabieniem linii. Doświadczenia 
wykazały, że łuk – pomimo obecności rożków ochronnych – obejmuje także zacisk 
śrubowy. Dodatkowym uzasadnieniem rezygnacji z izolatora dodatkowego jest 
zastosowanie  zmniejszonego naprężenia  przewodów niepełnoizolowanych.

Odpowiedzi na listy Czytelników
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