
TERMINOLOGIA W OPISIE WYLACZNIKdW OCHRQNNYCH^--- - 
n6iNrcowoPRADowYCH - odp Edward Musial r

Pan Andrzej Boczkowski w lificie ilo Redakcii pisze:

Z zainteresowaniem przeczytalem artykul Pan6w Stanislawa czappa i Edwarda Mrsiala p't' ,,wyt4cz-

niki ochronne r6Znl.o*opraO#"lptt"gf ia i"ft*"tterystyka wsp6lczesnych konstrukcji" opublikowany

w numerze nr 1 09 miesiqJzrika INPE zpahdziemika2O08 t'

W artykule autorzy *o.u:iot .Sf"iie: ,,Znamionony prqd r62nicowy zadzialania16o wylqcznikdw

r62nicowoPr4dowYch"'
wokesleniutymuiycie sl6w,,znamionowypr4d zadzialania16o"nie jestwlasciwe, gdy2prqdz'dziala'

nia urz4dzenia ochronnego r62ni"i*opraao*"'go 16 powinien zawiera6 siq w granicach 0,5 16,' + 16,,, gdzie

16,, jest mamionowym pr4d"m'.-6zo.,i*i-. w"prrypadku wyl*cznika ochronnego r62nicowopr4dowego

oii: ro;o.uu iadziatNial6zurykle iawieraiiqw granicach od 18 mAdo 25 mA'

Reasumuj4c uwa2am, z.-;.ry ;i;;*"niu wylaimik6w ochronnych r62nicowopr*dowych nale2y

stosowa6 nastQpuj4ce okrestenla, 2t"tf"t""V it4O- roZoitooy 1- wylqcznik6w ochronnych r62ni-

cowoprqdowych"oru, ,,r.qa ;io?i";ni" 4 
"yiac'nlxOt" 

ochronnych r62nicowopr4dowych"'

Z tistdw do i od I'dakcii

narodowych IEC i euroPejskich EN:

3.2.4. residual operating current 3.2.4. courant diff6rentiel de fonctionnement

5.2.3. rated residual operating current (16") 5.2.3. courant diff6rentiel de fonctionnement

assign6 (16,)

we wszystkich polskich wydaniach norm 61008-1 (RCCB), 61009-1 (RCBO) i 62020 (RCM) bvtv one

tlumaczone nastQpuj4co :

zawartoSci.
Edward Musial

Nawet dzieciq zauw airy,4ew por6wnaniu z terminem 3.2.4 we wszystkich wersjach jqzykowych ter-

minu 5 .2 . 3 dodano okreslenie znariionowy lrated, assign6) i tylko tym siq one ro2ni4- Polskie th'rmaczrnte

jest poprawne, ale mozna mu zarzuci6, 2e iodane okre{lenie znamionowrczdzierapierwotny termm, a nle

;;;:ilduJ;;i;;; to"ra*o ruu.nu ton.oJut * pi"*o*"orach' Tak siq stalo' bo przviqto w polskich termt-

nach napocz4tkuu-r.r"."u" giiJ;;;;;";tik 
"k3;lajacy' 

przvnajmniej w siownikach iwvkazach'

wszystkim wersjom jqzyiowym m ohna zarzuci| tru-.rini", o6owi4zuj4cej w terminologii, zasady

systematycznosci. poJqcru nadrzedn emt prqd r62nicowy zadziaiania powinny odpowiada6 dwa pojqcia

podrzEdte: znarnionowy prqa r|iiicowy mdiialaniq o\a1 ne:zywisy prqd r62nicowy zadzialania '

Czytelntk, znany . ^Ou"iu * io(r*n pof rf.i"it a"f.t yt6w, ta1 uwierzyl w wlpis'wane p tzez siebie

bzdety,2e myli je, porruoo*,"niu,o:inorm, z^am4cil i we wlasnej glowie'epll:t]"1Y'j9'tczylo zajtzet do

kt6rejkolwieknormy. w"*r"y;k;irya*i""rrii""" e 1008-1 (RCCB),6i009-l (RCBO) i 62020 (RCM)'

dla ulatwieniakorzystama z mch dyslektykom, wspommane terminy i ich definicje majqidentycznqnume-

racjq(3 .2 .4 oraz 5 2 3) .
CzytelnikpodkreSlii,2eartykulprzeczlt2|lzgt2teresowaniem.Sprytrrie,bogdybynapisa|,Zeprzeczytat

ze zrozl:rtienien nikl by nie uwierzyl Nie dodal, Le pnec.4tat wd)y- !!t! !" 
pf^"^"b"^u*saci cyklu arty-

kul6wowyl4cznikachtO^l"o*"p-.i,i't*ychzostaiiwyazri.-ott"Sf*i(nffT,ff108,s'3,ostatniakapit)'
Aby unikn46 n" p."yrr'r'o"#"p'o'a"'trv.fr 

"ffii:ari 
temu czltelnikowi, wyja6niam, 2e ilekro6

w sygnowanympr"""",rri" t"ii"i.'nupo-*:u"i"rgodno66 znorm4-nilzgodno66 faktyczn4' anie urojon*-

to znaczy,2ebl4d,iest w normie. I w o,oi,o t"k5"it bq&ie o tym wzmianka' Rozumiem' 2e trudno to poj46

osobie znanej z tego, Le r;tdi" k;;;ntuje nie ieksty norm i przepis6w, lecz swoje urojenia o ich

Autor artykutu Pan Edward Musial odpowiada

Terminy przywolane w li6cie maj4 nastqpuj4ce branienie w oryginahych wydaniach norm miqdzy-

3.2.4. pr 4d r62nicory zadzralania

5 .2.3. pr4d znamionowY r62nicowY zadzialania (1t')

N r  1 1 2 - 1 1  3
1 0 9


