
b) przez pomiar spadku napięcia między stykiem ochronnym wtyczki a badaną, 
dostępną do dotyku częścią przewodzącą (metalową) elektronarzędzia przy 
zasilaniu prądem przemiennym o napięciu nie przekraczającym 12 V i natęże-
niu równym 1,5-krotnej wartości prądu znamionowego, jednak nie mniej niż 
25 A. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się sprawdzenie napięciem        
o wartości 24 V. Rezystancja obliczona z wartości prądu i spadku napięcia nie 
powinna przekraczać 0,1 Ω.

Wynik próby jest dodatni, jeżeli spełnione są obydwa wyżej wymienione wymagania.

Lech Danielski i Witold Jabłoński

2. W SPRAWIE ARTYKUŁU PROF. HENRYKA MARKIEWICZA „NIEZA-
WODNOŚĆ DOSTAWY I JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ JAKO 
KRYTERIA WYZNACZAJĄCE SPOSOBY ZASILANIA ODBIORCÓW          
I WYKONANIA  INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH”

Pan Tadeusz Sypek z Krakowa pisze: Jestem stałym i dociekliwym czytelnikiem 
Biuletynu INPE. Materiały zawarte w czasopiśmie bardzo pomagają mi w pracach 
projektowych i uzupełniają moją wiedzę. Proszę o wyjaśnienie schematu na rys. 8 - 
„Układ zasilania instalacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym” (strona 17 
Biuletynu Nr 50) z art. prof. Henryka Markiewicza pt. „Niezawodność dostawy i ja-
kość energii elektrycznej ...” Prezentowany schemat - moim zdaniem - zawiera nieści-
słości związane z zależnością wielkości zabezpieczeń i przekrojów przewodów. Bu-
dynki wielorodzinne zaliczane są do grupy 1 , gdzie korelacja między zabezpiecze-
niem a obciążalnością długotrwałą przewodów powinna być uwzględniona. Np. dla 
zabezpieczenia 100 A obciążalność długotrwała dla grupy 1 wynosi 110 A, a obciążal-

2ność przewodów Cu 35 mm , w rurach metalowych 107 A , natomiast w rurach z two-
rzywa sztucznego wynosi 94 A. Moim zdaniem dla przewodów w rurach powinno 

2być: dla zabezpieczenia 100 A - przewody Cu 5O mm , dla zabezpieczenia 63 A - prze-
2wody Cu 25 mm . Spotkałem się też z zasadą , żeby w budynkach mieszkalnych tak 

ustalać i rozdzielać moc WLZ, aby zabezpieczenie było nie większe jak 80 A. Proszę 
uprzejmie o wyjaśnienie czy moje rozumowanie jest słuszne.

Odpowiedź:

Obciążalność prądowa przewodów zależy od wielu czynników, głównie jednak od 
warunków wymiany ciepła z otoczeniem, zależnych od sposobu ułożenia przewodów 
i temperatury otoczenia. Odpowiednie ustalenia dotyczą więc warunków uznanych za 
przeciętne, a wartości podawane w normach różnych krajów są też niekiedy różne.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat straciły ważność ustalenia zawarte w zeszycie 
10 Przepisów Budowy Urządzeń Elektrycznych, podobnie jak i podział na grupy         
i wymagania dotyczące zabezpieczeń przewodów zaliczonych do poszczególnych 
grup. Utraciło zresztą ważność wszystkie 20 zeszytów PBUE.

Bardziej znaczące od dawnych ustaleń w tym zakresie są ustalenia, chociaż nie 
obligatoryjne, zawarte w wieloarkuszowej normie PN IEC 60364.

W ostatnim okresie ukazała się norma PN IEC 60364-5-523 z podtytułem 
„Obciążalność prądowa długotrwała przewodów” i zawarte tam ustalenia wydają się 
być w chwili obecnej najbardziej miarodajne.
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Według tejże normy, tablica 52-C3, obciążalność przewodów jednożyłowych 
2miedzianych o przekroju 35 mm  ułożonych w rurze (kanale) izolacyjnym na drew-

nianej lub murowanej ścianie, przy 3 żyłach obciążonych, o dopuszczalnej długo-
trwale temperaturze żył 70°C (przewody o izolacji polwinitowej) w temperaturze 
otoczenia 30°C wynosi 110 A. Jeżeli przyjąć temperaturę otoczenia 25°C i zasto-
sować odpowiadający tej temperaturze współczynnik temperaturowy równy 1,06 to 
długotrwała obciążalność takich przewodów wynosi 117 A, a zatem mogą one być       
w zadowalający sposób chronione bezpiecznikami 100 A. Podobne ustalenia zawarte 
są również w normie niemieckiej DIN VDE 0298-4 i w komentarzach do tej normy.

Przyjęte w podanym przykładzie bezpieczniki 100 A zabezpieczające wlz wyni-
kają z faktu przyjęcia prądu znamionowego wkładki zabezpieczenia przedliczniko-
wego równego 63 A, ustalonego przy założeniu, że w obwodach odbiorczych są 
zainstalowane wyłączniki instalacyjne 16 A, a prąd zwarciowy jest większy od 2,1 kA 
lecz nie przekracza 3,1 kA oraz, że mają być spełnione warunki selektywnego działa-
nia tych zabezpieczeń w przypadkach zwarć.

Jeżeli wartość prądu zwarciowego w przypadkach zwarć w obwodach odbior-
czych są mniejsze od 2,1 kA lub akceptujemy rozwiązanie spełniające warunki jedy-
nie selektywności częściowej, ograniczonej do zwarć l-fazowych, to jako zabezpie-
czenie przedlicznikowe mogą być zastosowane bezpieczniki 50 A, a przez to zabez-
pieczenie wlz może być ograniczone do 80 A i możliwe jest zastosowanie przewodów 
wlz o mniejszym przekroju i obciążalności.

Możliwe jest również inne rozwiązanie zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 
na przykład przez zastosowanie wyłączników selektywnych lub wyłączników z wyz-
walaczami elektromagnetycznymi dwuczłonowymi (bezzwłocznym i zwłocznym) 
lub tylko z wyzwalaczem zwłocznym, o krótkiej nastawialnej zwłoce czasowej.

prof. Henryk Markiewicz

KONFERENCJA UPS ’2003 W JACHRANCE

W dniach 28-29 stycznia 2003 r. odbyła się w Jachrance k/Warszawy Konferencja UPS 
2003.

Tematem konferencji były urządzenia bezprzerwowego zasilania i zasobniki energii.
Konferencję przygotowało Stowarzyszenie Elektryków Polskich (COSiW SEP).
Komitetowi Programowemu, w skład którego weszło 21 osób - głównie przedstawicieli 

najpoważniejszych firm UPS-owych - przewodniczyli prof. prof. W. Koczara i A.Dmowski         
z Politechniki Warszawskiej.

Partnerem przy organizacji Konferencji było Polskie Centrum Promocji Miedzi S.A., 
patronem medialnym - czasopismo „ENERGETYKA”.

Zakres programowy Konferencji zawarto w 3 tematach sekcyjnych:
1. Nowoczesne technologie,
2. Eksploatacja,
3. Problemy jakości energii elektrycznej i regulacji mocy.

Wygłoszono 19 referatów.

Bardzo duże zainteresowanie zebranych wzbudził referat p.t.: „Wodorowy System 
Bezprzerwowego Zasilania z ogniwem paliwowym PULSTAR” oraz prezentacja ogniwa 
paliwowego PULSTAR w naturze - pierwsza w Polsce przed tak licznym audytorium.
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