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Przewodnik projektowania

Cel

■  Przedstawiç dobór aparatury Êredniego napi´cia zgodny z normami
i pomóc w jego przeprowadzeniu.

■  Podaç regu∏y wymiarowania i obliczeƒ rozdzielnic Êredniego napi´cia.

Metoda

■  Proste i czytelne arkusze obliczeniowe prowadzàce projektanta krok 
po kroku.

■  Przyk∏ady konkretnych obliczeƒ

■  Informacje o normach i o jednostkach wielkoÊci wyst´pujàcych
w obliczeniach zwiàzanych z doborem aparatury.

■  Porównanie wymagaƒ norm mi´dzynarodowych.

Podsumowanie

Przewodnik ten pomo˝e Czytelnikowi w obliczeniach koniecznych do wyboru 
rodzaju i okreÊlenia parametrów aparatury Êredniego napi´cia. Poza tym 
dostarczy innych informacji pozwalajàcych na zaprojektowanie rozdzielni.

Niniejszy przewodnik zawiera zbiór 
wiadomoÊci, wzorów obliczeniowych

i regu∏ projektowych potrzebnych przy 
projektowaniu i doborze wyposa˝enia 

instalacji Êredniego napi´cia.
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Rozdzielnice w obudowach 
metalowych

Wst´p

Do zaprojektowania pola rozdzielnicy Êredniego napi´cia trzeba znaç:
■ Napi´cie
■ Pràd roboczy
■ Cz´stotliwoÊç
■ Moc zwarciowà

Napi´cie znamionowe, znamionowy pràd ciàg∏y i cz´stotliwoÊç znamio-
nowa zwykle sà znane, lub mo˝na je ∏atwo okreÊliç. Jak jednak wyznaczyç 
moc lub pràd zwarciowy w danym punkcie sieci?

ZnajomoÊç mocy zwarciowej pozwoli dobraç ró˝ne elementy wyposa˝enia 
rozdzielni, wytrzymujàce obcià˝enie cieplne i elektrodynamiczne od 
pràdów zwarciowych. ZnajomoÊç napi´cia stanowi podstaw´ okreÊlenia 
wymaganej wytrzyma∏oÊci izolacji wyposa˝enia rozdzielnicy.
Przyk∏ad: wy∏àczniki, izolatory, przek∏adniki pràdowe.

Zmiana uk∏adu po∏àczeƒ, sterowanie i zabezpieczanie sieci 
elektrycznej odbywa si´ za pomocà aparatury ∏àczeniowej.
■ Rozdzielnice os∏oni´te dzielà si´ na trzy rodzaje
(w nawiasach podano okreÊlenia wg PN-88/E-05150):
❏  Wielocz∏onowe, okapturzone (przedzia∏owe)
❏ Przedzia∏owe (przedzia∏owe o przegrodach niemetalowych
❏ Blokowe (bezprzedzia∏owe).

Na poczàtek kilka istotnych 
informacji na temat rozdzielnic 

Êredniego napi´cia. Przedstawione 
poj´cia i definicje sà zgodne

z normami IEC

 

 

. 
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Rozdzielnice w obudowach 
metalowych

Napi´cia

Napi´cie robocze U (kV)
Napi´cie wyst´pujàce na zaciskach urzàdzenia.

Napi´cie znamionowe Ur (kV)
Napi´cie, którego skutki urzàdzenie potrafi wytrzymaç w normalnych 
warunkach pracy. Formalnie – wg PN-86/E-05155, p.4.1 – jest to 
„najwi´ksza dopuszczalna wartoÊç napi´cia sieci, do której przezna-
czona jest aparatura rozdzielcza i sterownicza”. 
Napi´cie znamionowe zawsze jest wi´ksze od napi´cia roboczego 
sieci i determinuje poziom izolacji jej wyposa˝enia

Poziom znamionowy izolacji: Ud, kV (w-Êç skuteczna),
Up, kV (w-Êç szczytowa)
Poziom znamionowy izolacji definiuje wytrzyma∏oÊç urzàdzenia 
na przepi´cia ∏àczeniowe i piorunowe

■  Ud: przepięcia wewnętrzne, częściej określane jako przepięcia łącze-
niowe – przepięcia generowane w sieci w wyniku zmiany stanu, 
lub układu jej połączeń: otwierania lub zamykania obwodu, przebicia 
izolacji lub przeskoku na zaciskach urządzenia. Narażenia przepięciami 
łączeniowymi są symulowane w warunkach laboratoryjnych napięciem 
przemiennym o częstotliwości sieciowej przykładanym w ciągu 1 min.

■ Up: przepi´cia zewn´trzne, niekiedy okreÊlane jako przepi´cia pio-
runowe – przepi´cia generowane w sieci w wyniku uderzenia pioruna 
w lini´ elektroenergetycznà lub w jej pobli˝u. Nara˝enia przepi´ciami 
piorunowymi sà symulowane w warunkach laboratoryjnych napi´ciem 
impulsowym okreÊlanym jako udar piorunowy.

Uwaga: Norma IEC 694 w rozdz.4 okreÊla wartoÊci probierczych napi´ç udarowych, 
a w rozdz.6 definiuje warunki prób izolacji

Przyk∏ad:

 
■  Napi´cie robocze: 22 kV,
■ Napi´cie znamionowe: 24 kV,
■  Napi´cie wytrzymywane 50 Hz, 
1 min: 50 kV,
■ Napi´cie wytrzymywane 1,2/50 ms: 
125 kV

Prezentacja
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Rozdzielnice w obudowach 
metalowych

Normy

Z wyjàtkiem specjalnych przypadków, napi´cia probiercze aparatury 
MERLIN GERIN sà zgodne z szeregiem I (wg lista 2) normy IEC 60 071
oraz normy IEC 60 298 (PN-86/E-5155)

Napi´cie
znamio-
nowe

Napi´cie 
wytrzymywane 
udarowe 

Napi´cie 
wytrzymywane 
50 Hz

Zakres 
najcz´Êciej 
wyst´pujàcych 
wartoÊci 
napi´cia 
roboczego 

kV 1,2/50 µs, kV 1 min., kV kV

Lista 1 Lista 2
7.2 40 60 20 3.3 - 6.6
12 60 75 28 10 - 11
17.5 75 95 38 13.8 - 15
24 95 125 50 20 - 22
36 145 170 70 25.8 - 36

 
Znormalizowane poziomy izolacji dotyczà aparatury zainstalowanej 
na wysokoÊci nie wi´kszej ni˝ 1000 m n.p.m., w temperaturze 20oC, 
wilgotnoÊci 11g/m3 i ciÊnienia 1013 hPa. 
W innych warunkach aparatura mo˝e mieç mniejszà wytrzyma∏oÊç,
co uwzgl´dnia si´ przez zmian´ wielkoÊci znamionowych. 

Ka˝demu poziomowi izolacji jest przypisany minimalny odst´p w powietrzu 
gwarantujàcy wymaganà wytrzyma∏oÊç bez potwierdzenia próbami.

Napi´cie znamionowe Wytrzymywane napi´cie 
udarowe

Odst´p izolacyjny
w powietrzu

kV 1.2/50 µs kV cm
7.2 60 10
12 75 12
17.5 95 16
24 125 22
36 170 32

tenue diélectrique
onde de choc

U

t

Um

0,5 Um

0 1,2 µs 50 µs

20
28

38
50

70

7,2
12

17,5
24
36

75
60

95
125

170

Tensions normalisées CEI

tension assignée

Ud Ur Up

tenue diélectrique
50 Hz 1 mm

Znormalizowane przebiegi napi´ç probierczych wg IEC

Napi´cie probiercze 
50 Hz, 1 min.

Napi´cie znamionowe
Napi´cie probiercze 
udarowe

Prezentacja
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Rozdzielnice w obudowach 
metalowych

Pràdy

Pràd znamionowy ciàg∏y Ir, A
Jest to wartoÊç skuteczna pràdu, który tor pràdowy mo˝e przewodziç 
w sposób ciàg∏y bez przekroczenia granic nagrzewania okreÊlonych 
przez normy. Poni˝ej przytoczono dopuszczalne przez IEC granice 
nagrzewania ró˝nego rodzaju cz´Êci zestyków, wykonanych z ró˝nych 
materia∏ów.

Rodzaj cz´Êci i materia∏u WartoÊci 
maksymalne

Temperatura, oC Przyrost temperatury 
przy temp. otoczenia 
40oC

Styki w powietrzu:
Miedê lub stopy miedzi, go∏e 75 35
Cz´Êci srebrzone lub niklowane 105 65
Cz´Êci cynowane 90 50
Po∏àczenia Êrubowe lub równowa˝ne:

Miedê, stopy miedzi lub
stopy aluminium, go∏e 90 50

Cz´Êci srebrzone lub niklowane 115 75
Cz´Êci cynowane 105 65

Uwaga: Pràdy znamionowe aparatów Merlin Gerin zwykle wynoszà: 
400, 630, 1250, 2500 i 3150 A

Pràd roboczy I, A
Jest to wartoÊç pràdu rzeczywiÊcie obcià˝ajàcego tor pràdowy ∏àcznika. 
Oblicza si´ jà na podstawie mocy pobieranej przez odbiorniki przy∏àczane 
do obwodu zasilanego poprzez dany ∏àcznik. Przy braku danych do obliczeƒ, 
wartoÊç pràdu roboczego powinien zadeklarowaç u˝ytkownik instalacji. 
Pràdu roboczego nie mo˝na okreÊliç, jeÊli moc odbiorników jest nieznana.

Przyk∏ad

■  Rozdzielnica zasilajàca silnik 630 kW 
i transformator 1250 kVA przy napi´ciu 
roboczym 6 kV

❏ obliczenie pràdu roboczego na odp∏ywie 
transformatorowym

Moc pozorna:

❏  obliczenie pràdu roboczego na odp∏ywie 
silnikowym

cosϕ = Wspó∏czynnik mocy  = 0,9
η = SprawnoÊç = 0.9

S UI 3=

I S

U 3
----------- 1 250

6 1 732,•------------------------= 120A= =

I P

U 3 ϕηcos
-----------------------------= 630----------------------------------------------------------- 75A==

6 • 1.732 • 0.9 • 0.9

Prezentacja
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Rozdzielnice w obudowach 
metalowych

 

Pràd zwarciowy minimalny Icc, kA
Patrz wyjaÊnienia w rozdziale „Pràdy zwarciowe”

Pràd zwarciowy maksymalny Ith, kA
Patrz wyjaÊnienia w rozdziale „Pràdy zwarciowe”

Pràd znamionowy szczytowy Idyn, kA
WartoÊç szczytowa pierwszej du˝ej pó∏fali pràdu znamionowego
krótkotrwa∏ego. Patrz wyjaÊnienia w rozdziale „Pràdy zwarciowe”

Cz´stotliwoÊç
■  Na Êwiecie stosuje si´ dwie cz´stotliwoÊci:
❏  50 Hz w Europie,
❏  60 Hz w Ameryce.
W kilku krajach wyst´pujà obydwie cz´stotliwoÊci

Funkcje aparatów ∏àczeniowych
OkreÊlenie Funkcje ¸àczenie pràdów
i symbol aparatu roboczych zak∏óceniowych
Odłącznik

izolowanie

Uziemnik

izolowanie (zdolność załączania)

Rozłącznik
manewrowanie 
(łączenie prądów 
roboczych), 
bez izolowania

✔

Rozłącznik izolacyjny
łączenie prądów 
roboczych, izolowanie ✔

Wyłącznik stały manewrowanie 
(łączenie prądów 
roboczych), 
zabezpieczanie 
(łączenie prądów 
zwarciowych)
bez izolowania

✔ ✔

Wyłącznik wysuwny manewrowanie 
(łączenie prądów 
roboczych), 
zabezpieczanie 
(łączenie prądów 
zwarciowych)izolowa-
nie przy wysunięciu

✔ ✔

Stycznik stały
manewrowanie 
(łączenie prądów 
roboczych),
bez izolowania

✔

Stycznik wysuwny

manewrowanie 
(łączenie prądów 
roboczych), izolowanie 
przy wysunięciu

✔

Bezpiecznik
zabezpieczanie     ✔ (1 wy∏àczenie) 

✔  = tak

Prezentacja
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Rozdzielnice w obudowach 
metalowych

Rodzaje obudów

W∏aÊciwoÊci Wielocz∏onowe Przedzia∏owe Blokowe
Budowa pola

Âcianki zewn´trzne metalowe    i    zawsze    uziemione
Liczba przedzia∏ów SN ≥ 3 3 ≤ 2
Âcianki wewn´trzne metalowe

i zawsze uziemione
metalowe lub izolacyjne metalowe

lub izolacyjne

 Wyposa˝enie w gniazda 
 do wysuwania cz∏onu 
 ruchomego

 
 ✔

mo˝liwe

Przegrody blokujàce
 dost´p do wn´trza roz-
dzielnicy pod napi´ciem

 
 ✔  ✔

¸atwoÊç interwencji 
 w rozdzielnicy pod 
 napi´ciem

 
 ✔  ✔

Ruch ∏uku otwartego trudny, ale zawsze mo˝liwy

 ✔  ✔

 ✔  = tak

Prezentacja
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Moc zwarciowa

Nale˝y obliczyç ka˝dy z pràdów zwarciowych: Icc1, Icc2, Icc3, Icc4

Wprowadzenie

■  Moc zwarciowa zale˝y od konfiguracji sieci i impedancji przewodów, 
kabli, transformatorów i innych elementów szeregowych sieci,
tj. urzàdzeƒ i aparatów, przez które przep∏ywa pràd zwarciowy
■ Jest to najwi´ksza wartoÊç mocy, jakà sieç mo˝e dostarczyç do danego 
punktu sieci. Moc zwarciowà wyra˝a si´ w MVA lub przez podanie war-
toÊci pràdu zwarciowego przy okreÊlonym napi´ciu roboczym sieci.

U : napi´cie robocze (kV)
Icc : pràd zwarciowy, kA; patrz nast´pne strony

Moc zwarciowa jest oczywiÊcie mocà pozornà.

■ WartoÊç mocy zwarciowej na ogó∏ jest podawana przez u˝ytkownika, 
poniewa˝ wszystkimi danymi koniecznymi do jej obliczenia projektant 
rzadko dysponuje. Obliczenie mocy zwarciowej wymaga starannej 
analizy przep∏ywu mocy zasilajàcej zwarcie w najniekorzystniejszym 
przypadku.

èród∏ami mocy zwarciowej sà:
■ Sieç zasilajàca wprost poprzez linie zasilajàce lub poprzez
transformator mocy,

■  Generatory pracujàce w danej instalacji,

■  Silniki indukcyjne,

■ Sieç niskiego napi´cia za poÊrednictwem transformatorów SN/nn.

Zcc

Icc

L A

U Zs

R

B

E

Przyk∏ad 1:
25 kA przy napi´ciu roboczym 11 kV

S 3UIcc=

Przyk∏ad 2:
■ Zasilanie zwarcia przez sieç
niskiego napi´cia jest mo˝liwe 
tylko wtedy, gdy transformator T4 
jest zasilany z innej sieci SN 

■ Rozdzielnica jest zasilana
z trzech êróde∏ (T1, A, T2):

❏ wy∏àcznik D1 (zwarcie w p.A)
Isc1 + Isc2 + Isc3 + Isc4 + Isc5

❏ wy∏àcznik D2 (zwarcie w p.B)
Isc1 + Isc2 + Isc3 + Isc4 + Isc5

❏ wy∏àcznik D3 (zwarcie w p.C)
Isc1 + Isc2 + Isc3 + Isc4 + Isc5

63 kV

T1 A T2

A B C

D1

D6

MT

BT

D4 D5 D7

D2 D3

10 kV

T3 M

BT MT
T4

Icc4Icc5

Icc1 Icc2 Icc3

Regu∏y i obliczenia 
projektowe
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Pràdy zwarciowe

figure 1

■  Poprawny dobór wy∏àcznika lub bezpiecznika, a tak˝e w∏aÊciwe
nastawienie zabezpieczeƒ wymagajà znajomoÊci trzech wielkoÊci 
charakteryzujàcych pràd zwarciowy:

❏  pràdu zwarciowego minimalnego
                                         

(przyk∏ad: 25 kA)

■  który odpowiada zwarciu na koƒcu zabezpieczanego po∏àczenia, 
a nie zwarciu na zaciskach aparatu ∏àczeniowego wy∏àcznika (np. zwarcie 
na koƒcu linii zasilajàcej, jak to pokazano na rys.1). Na podstawie mini-
malnej wartoÊci pràdu zwarciowego nastawia si´ zabezpieczenia i dobiera 
bezpieczniki, szczególnie w przypadku d∏ugich kabli i/lub êróde∏ o zna-
czàcej impedancji (generatorów, falowników).

❏  pràdu zwarciowego maksymalnego

(przyk∏ad): 25 kA, 1s)

który odpowiada zwarciu na zaciskach odp∏ywowych aparatu ∏àczenio-
wego (por. rys.1). Pràd ten jest wyznaczany jako zast´pcza wartoÊç 
cieplna odniesiona do czasu trwania zwarcia 1s lub 3s i s∏u˝y do 
okreÊlenia obcià˝alnoÊci cieplnej torów pràdowych urzàdzeƒ zainsta-
lowanych w sieci

 ❏  pràdu zwarciowego udarowego
(wartoÊç szczytowa pràdu w stanie przejÊciowym zwarcia, czyli wartoÊç 
szczytowa pierwszej du˝ej pó∏fali tego pràdu)

(przyk∏ad: 2.5 • 25 kA = 63.75 kA wg IEC 60 056 lub 
2.7 • 25 kA = 67.5 kA wg ANSI )

Pràd udarowy jest równy: 2,5.Icc przy 50 Hz (IEC) lub
 2,6.Icc przy 60 Hz (IEC) lub
 2,7.Icc przy 60 Hz (ANSI),

gdzie Icc oznacza pràd zwarciowy obliczony dla danego miejsca sieci.

Pràd udarowy determinuje wymagane zdolnoÊci wy∏àczania i za∏àczania 
wy∏àcznika lub roz∏àcznika oraz okreÊla obcià˝enie elektrodynamiczne 
torów pràdowych urzàdzeƒ, w tym tak˝e szyn zbiorczych rozdzielnic. 

IEC zaleca nast´pujàce wartoÊci pràdów zwarciowych: 
8 – 12,5 – 16 – 20 – 25 – 31,5 – 40 kA, w-Êci skuteczne.

Uwaga:
■  Mo˝e si´ zdarzyç, ˝e moc zwarciowa sieci b´dzie okreÊlona bezpoÊrednio oraz przez 
pràd Icc – np. Icc = 19 kA, Scc = 350 MVA przy 10 kV
❏  jeÊli teraz obliczymy wartoÊç pràdu odpowiadajàcà mocy 350 MVA, to oka˝e si´, ˝e

ró˝nica pochodziç bêdzie prawdopodobnie z zaokràgleƒ, zale˝nych od lokalnych
obyczajów i prawdopodobnie bardziej realistycznà bêdzie wartoÊç Icc = 19 kA
❏  mo˝liwe jest te˝ inne wyjaÊnienie: dla Êrednich i wysokich napi´ç; IEC 909 zaleca 
stosowaç wspó∏czynnik 1,1 w celu obliczenia najwiêkszej wartoÊci pràdu Icc:
(oznaczenia z przyk∏adu 1 ze str. 11)

Wspó∏czynnik Ce = 1,1 odzwierciedla spadek napi´cia w instalacji (kablach).

Ka˝da instalacja elektryczna 
powinna byç zabezpieczana i to bez 

wyjàtku w ka˝dym miejscu nieciàg∏oÊci 
elektrycznej, co najogólniej odpowiada 

zmianie przekroju przewodów. Pràd zwar-
ciowy nale˝y obliczyç na ka˝dym poziomie 
instalacji dla wszystkich mo˝liwych konfigu-

racji sieci w celu okreÊlenia parametrów 
aparatu, który musi wytrzymaç dzia∏anie 

pràdu zwarciowego, a niekiedy
 tak˝e i go wy∏àczyç.

Ith Icc

R X

linia SN

2
r

Ic
c

I z
ał

ąc
ze

ni
a 

=
 Id

yn

Prąd

Składowa nieokresowa

Czas

2rIcc

IIIIcccccccc,,,,    kkkkAAAA    ----    wwwwaaaarrrrttttooooÊÊÊÊçççç    sssskkkkuuuutttteeeecccczzzzna

Ith, kA - w-Êç skuteczna przy 1s lub 3s

Idyn, kA - wartoÊç szczytowa

I sc
350
3 p10

----------------- 20.2 kA= =

Isc 1 1 p
U

3 p Z cc
-----------------------, E

Z cc
----------= =

Regu∏y i obliczenia 
projektowe
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Pràdy zwarciowe

Transformatory
Aby obliczyç wartoÊç pràdu przy zwarciu na zaciskach transformatora 
nale˝y znaç jego Napi´cie zwarcia ∆Ucc%

■  ∆Ucc% jest okreÊlone w nast´pujàcy sposób:

 Napi´cie zasilania ustawione na zero,
 Zewrzeç uzwojenie wtórne,
 Podnosiç stopniowo napi´cie zasilajàce uzwojenie pierwotne U

do chwili, a˝ w obwodzie uzwojenia wtórnego wystàpi pràd równy 
pràdowi znamionowemu transformatora Ir.

 
WartoÊç pràdu zwarciowego (przy zasilaniu ze êród∏a o nieskoƒczenie 
du˝ej mocy i zwarciu na zaciskach transformatora) wynosi

Sposób obliczania pràdu 
zwarciowego zale˝y od typu 

urzàdzenia zainstalowanego w sieci 
(transformatora, generatora, 

silnika, linii ...)

PPPPrrrrzzzzyyyykkkk∏∏∏∏aaaadddd::::
■ Transformator 16 MVA
■ Napi´cie 15 kV
■ ∆Ucc% = 11 %
■ Moc obwodu zasilajàcego - nieskoƒczona

Ir Sr
3 U no-load  

---------------------------------- 16000

3 15 75,•
------------------------- 590A= = =

Isc Ir
Usc---------= 590

0 11,
------------ = 5400 A 5 4 kA,= =

A

 I : od Ø do Ir

 U : od Ø do Ucc% potentiomêtre

primaire

secondaire

V

regulator
napi´cia

pierwotne

wtórne

1

2

3

Napi´cie U odniesione do napi´cia znamionowego
uzwojenia pierwotnego jest równe napi´ciu zwarcia ∆Ucc

Isc
Ir

Usc
---------=

Regu∏y i obliczenia 
projektowe
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Regu∏y i obliczenia 
projektowe

 

1 

 

Pràdy zwarciowe

 

Maszyny synchroniczne 
(generatory i silniki

 

)

 

Obliczenie pràdu zwarciowego na zaciskach maszyny synchronicznej 
jest bardzo z∏o˝one, poniewa˝ jej impedancja wewn´trzna jest funkcjà 
czasu. Aby obliczyç wartoÊç pràdu przy zwarciu na zaciskach 
transformatora nale˝y znaç jego reaktancje zwarciowe 

  

∆∆∆∆

 

Ucc%.

 

■

 

 

 

W miar´ up∏ywu czasu od chwili zwarcia pràd zmniejsza si´ 
przechodzàc trzy charakterystyczne stany:

 

❏

 

 

 

stan podprzejÊciowy

 

, trwajàcy przeci´tnie 10 ms; stan okreÊla 
obcià˝enia elektrodynamiczne cieplne torów pràdowych urzàdzeƒ 
zainstalowanych w sieci i wyznacza wymagania stawiane zdolnoÊci 
z∏àczeniowej wy∏àczników.

 

❏

 

 

 

stan przejÊciowy

 

, trwajàcy przeci´tnie 250 ms; okreÊla on 
obcià˝enia cieplne torów pràdowych urzàdzeƒ zainstalowanych w sieci,

 

❏

 

 

 

stan zwarcia ustalonego

 

.

 

 

 

■

 

 WartoÊç pràdu zwarciowego jest dana wzorem

 

:

 

Xsc

 

:

 

reaktancja zwarciowa

 

■

 

 Typowe wartoÊci reaktancji zwarciowej maszyn synchronicznych 
wynoszà:

 

Reaktancja podprzejÊciowa X''d przejÊciowa X'd ustalona Xd

 

Xsc

 

10 - 20 % 15 - 25 % 200 - 350 %

 

Silniki indukcyjne

 

■

 

 W przypadku silników indukcyjnych

 

❏

 

 Pràd zwarciowy na zaciskach silnika jest równy pràdowi rozruchowemu 

 

❏

 

 Udzia∏ pràdów silników w ca∏ym pràdzie zwarciowym wynosi

Wspó∏czynnik 3 odzwierciedla fakt, ̋ e bardziej hamowane silniki przejmujà 

 

cz´Êç pràdu zwarciowego generowanego przez silniki jeszcze niezahamowane.

G

Przyk∏ad:
Sposób obliczeƒ pràdu zwarciowego 
maszyny synchronicznej
■ Generator 15 MVA
■ Napi´cie U = 10 kV
■ X'd = 20 %
■ moc obwodu zasilajàcego - nieskoƒczona

Ir Sr
3 U•
----------- 15

3 10i000•
---------------------- 870  A= = =

Isc Ir
Xcc trans.
---------------------- 870

20 /100
---------------- 4  350 A = 4 .35 kA= = =

pojawienie 
się zakłócenia czas

prąd

stan
podprzejściowy

stan przejściowy

zwarcie

stan zwarcia
ustalonego

Ir Icc

Isc
Ir

Xsc
---------=

I 3 Σ Ircccc

Isc 5 do Ircccc

M

 

10 000
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 Pràdy zwarcioweRegu∏y i obliczenia 
projektowe

Notatka podr´czna do obliczeƒ 
pràdów zwarciowych w uk∏adach 
trójfazowych

■  Zwarcie trójfazowe

z

■  Sieç zasilajàca

■  Linie napowietrzne

■  Generatory synchroniczne

■ Transformatory

(dane szacunkowe – wartoÊci dok∏adne musi dostarczyç producent transformatora))

E.g.: 20 kV/410 V; Sr = 630 kVA; Usc = 6 %
110 kV/15 V; Sr = 16 MVA; Usc = 11 %

■ Kable
X = 0.10 przy 0.15 Ω/km

trójfazowe lub jednofazowe

■ Szyny zbiorcze

X = 0.15 Ω/km

Isc
1.1 U••••

3 Zsc••••
---------------------= Zsc R2 X2+=

U2

Zsc
---------

Z U2

Ssc
---------=

0.3 przy 6 kV
 0.2 przy 20 kV

 0.1 przy 150 kV

R
X
---- = {

R ρ L
S
----•=

X = 0.4 Ω/km HV
X = 0.3 Ω/km MV/LV
ρ = 1.8.10-6  Ω cm miedê
ρ = 2.8.10-6  Ω cm aluminium
ρ = 3.3.10-6  Ω cm almelec

Z ΩΩΩΩ( ) X ΩΩΩΩ( ) U2

Sr
------ Xsc %( )

100
-----------------•= =

Xsc podprzejÊciowa przejÊciowa ustalona
turbogeneratory 10 do 20 % 15 do 25 % 200 do 350 %
generatory o bie-
gunach wydatnych 

15 do 25 % 25 do 35 % 70 do 120 % 

Z ΩΩΩΩ( ) U2

Sr
------ Usc % ( )

100
-----------------•=

Sr (kVA) 100 to 3150 5000 to 5000
Usc (%) 4 do 7.5 8 do 12

MV/LV HV/MV

                             Ssc = 1.1 p U p Isc p 3333    =
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Id Isc

1.3 to 2
--------------------=

do

Pràdy zwarciowe
podsumowanie

   

■  Silniki i kompensatory synchroniczne

■  Silniki indukcyjne (tylko sk∏adowa podprzejÊciowa)

Udział w prądach zwarcia każdej
maszyny wirującej

■  ¸uk zak∏óceniowy

■  Impedancja zast´pcza elementu przy∏àczonego poprzez transformator

❏  na przyk∏ad przy zwarciu w sieci niskiego napi´cia kabel 
zasilajàcy transformator SN/nn wprowadzi do obwodu:

                           oraz                         i w ten sposób

Powy˝sze wzory sà s∏uszne bez wzgl´du na poziom napi´cia, przy którym 
oblicza si´ impedancje. W szczególnoÊci znaczy to, ˝e o wspó∏czynniku 
sprowadzenia impedancji decyduje stosunek napi´ç znamionowych 
obwodów, niezale˝nie od liczby transformatorów po∏àczonych kaskadowo.

❏  impedancja widziana z zacisków miejsca zwarcia:

n: przek∏adnia transformatora

■  Trójkàt impedancji

Xsc podprzejÊciowa przejÊciowa ustalona
silniki szybkoobrotowe 15 % 25 % 80 %
silniki wolnoobrotowe 35 % 50 % 100 %
kompensatory 25 % 40 % 160 %

Z ΩΩΩΩ( ) Ir

Id
----- U2

Sr
-------•=

Isc 5 do 8 Ir

Isc 3 Σ Ir,cccc

cccc

X2 = X1 (     )
2U2

U1
R2 = R1(     )

2U2
U1

Z2 = Z1 (     )
2U2

U1

ΣΣΣΣR R2
RT
n2
-------- R1

n2
------- Ra

n2
-------+ + += ΣΣΣΣX X2

XT
n2
-------- X1

n2
------ Xa

n2
------+ + +=

Z R2 X2+( )=
Z

X

R

ϕ

Regu∏y i obliczenia 
projektowe



17Schneider Electric

0Pràdy zwarciowe
podsumowanie

Regu∏y i obliczenia 
projektowe

Przyk∏ad 1:

Przykład obliczeń zwarcia 

Metoda impedancyjna

Każdy element sieci (system zasilający, transformator, generator, silnik, kable, 
szyny zbiorcze ...) charakteryzuje się impedancją Z, na którą składa się:  
rezystancja R i reaktancja wynikająca z indukcyjności elementu. Wszystkie
te wielkości wyrażane są w omach.

■  Wyżej wymienione wielkości związane są relacją:

 Z =  

(patrz przykład poniżej)

■  Metoda polega na:
❏  podzieleniu sieci na gałęzie i wyodrębnione ich elementy szeregowe
❏  wyznaczeniu rezystancji i reaktancji każdego elementu,
❏  obliczeniu dla całej sieci:
- zastępczych wartości R i X,
- zastępczej impedancji Zcc,
- prądu zwarciowego.

■  Prąd zwarciowy oblicza się ze wzoru

 Isc =  

Isc : wartość prądu zwarciowego, kA,
U : wartość napięcia międzyprzewodowego w miejscu     

                                              zwarcia, przed jego wystąpieniem, 
Zsc : impedancja zwarciowa sieci, Ω

(patrz obok przykład 2)

Złożoność obliczeń prądów 
zwarciowych wynika przede 

wszystkim ze sposobu wyznaczania 
impedancji sieci zasilającej zwarcie

Za

 A

 Tr1  Tr2

Schemat sieci

Zr

Zt1 Zt2

Za

Schemat zastępczy

Z = Zr + Zt1//Zt2

Z = Zr + Zt1 • Zt2
Zt1 + Zt2

Zcc = Z//Za

Zcc =  Z • Za
Z + Za

Przyk∏ad 2:

■  Zsc = 0.72 ohm

■  U = 10 kV

Isc =  = 21.38 kA
10

3 0 27,,,,••••
--------------------------

R2 X2+( )

U

3 Zsc•
---------------------
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Pràdy zwarciowe

Dane do proponowanego zadania

Zasilanie z sieci 63 kV
Moc zwarciowa systemu na zaciskach wejÊciowych 
transformatora 63kV/10kV: 2000 MVA

■ Konfiguracja sieci:
Dwa transformatory i jeden generator synchroniczny

■  Cechy urzàdzeƒ:
❏  Transformatory:
- Napi´cie: 63 kV / 10 kV
- moc: 1 – 15 MVA, 2 – 20 MVA,A
- napi´cie zwarcia ∆Ucc% = 10 %
❏  Transformatory:
- Napi´cie: 10 kV
- moc: 15 MVA,
- reaktancja przejÊciowa Xd’% = 20%
- reaktancja podprzejÊciowa Xd’’% = 15%

■  Zadania:
❏  Obliczyç wartoÊç pràdu zwarciowego na szynach zbiorczych 10 kV
❏  OkreÊliç wymaganà zdolnoÊç wy∏àczania i za∏àczania wy∏àczników D1 – D7

Single line diagram

Oto problem
do rozwiązania

D1 D2

D4 D5 D6 D7

10 kV

63 kV

Transformator
15 MVA
Usc = 10 %

Transformator
20 MVA
Usc = 10 %G1

T1 T2

D3  

Generator 
15 MVA
X'd = 20 %
X''d = 15 %

Szyny zbiorcze

Regu∏y i obliczenia 
projektowe
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Pràdy zwarciowe

Rozwiàzanie proponowanego zadania

■  Wyznaczenie ró˝nych sk∏adowych pràdów zwarciowych
Zwarcie jest zasilane z trzech êróde∏: dwóch transformatorów 
i generatora.
Zak∏adamy, ̋ e poprzez wy∏àczniki D4, D5, D6 i D7 do szyn zbiorczych 
nie dop∏ywa ˝adna moc.
W przypadku zwarcia poni˝ej wy∏àcznika (D1 – D7), jest on obcià˝ony 
sumà pràdów dostarczanych przez wszystkie trzy êród∏a: T1, T2 i G1

■  Schemat zast´pczy
Ka˝dy element sieci sk∏ada si´ z rezystancji i indukcyjnoÊci.
Nale˝y obliczyç ka˝dà z ich wartoÊci.
Sieç mo˝e byç przedstawiona z pomocà ni˝ej podanego schematu:

DoÊwiadczenie pokazuje, ̋ e na ogó∏ rezystancja jest ma∏a w  porównaniu 
z reaktancjà, skàd wynika, ˝e impedancj´ mo˝na przyjmowaç jako 
równà reaktancji (Z = X)

■  Do obliczenia mocy zwarciowej nale˝y obliczyç rezystancje 
i reaktancje wszystkich elementów sieci, a nast´pnie zsumowaç 
arytmetycznie:

 Rt = R

 Xt = X

■ Znajàc wartoÊci ca∏kowità rezystancj´ Rt i ca∏kowità reaktancj´
Xt obwodu mo˝na obliczyç zast´pczà impedancj´ Zt

 Z =    ( ΣR2 + ΣX2 )

Uwaga: JeÊli Rt<<XT, to przyjmuje si´ Zt = Xt

Oto metoda i wyniki 
rozwiązania 

proponowanego
problemu

Regu∏y i obliczenia 
projektowe
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Schneider Electric

 

Pràdy zwarciowe

 

Element układu Wzór obliczeniowy Z = X, 

  

ΩΩΩΩ

 

System elektroenergetyczny

 

Ssc = 2 000 MVA
U op. = 10 kV 0.05

 

Transformator 15 MVA

 

(Usc = 10 %)
U op. = 10 kV 0.67

 

Transformator 20 MVA

 

(Usc = 10 %)
U op. = 10 kV

0.5

 

Generator 15 MVA

 

U op. = 10 kV

Reaktancja przejściowa
(Xsc = 20 %)

Reaktancja podprzejściowa 
(Xsc = 15 %)

 

Zat = 1.33

Zas = 1

 

 

 

Impedancja na szynach zbiorczych

 

Transformatory połączone 
równolegle

Szeregowe połączenie
z impedancją systemu

 

Zet = 0.29

Zer = 0.34

 

Połączenie równoległe szyn 
zbiorczych z generatorem

 

Stan przejściowy

Stan podprzejściowy

 

 

 

0.27

0.25

Zr U2

Ssc
--------- 102

2 000
---------------= =

Z15 U2

Sr
----- Usc

102

15
------ 10

100
-------•=•=

Z20 U2

Sr
----- Usc

102

20
------ 10

100
-------•=•=

Za U2

Sr
------ Xsc•=

Zat 102

15
---------

20
100
-------•=

Zas 102

15
---------

15
100
-------•=

Z15 Z20|||||||| Z15 Z20••••

Z15 Z20+
---------------------------

0.67 0.5••••

0.67 0.5+
--------------------------= =

Zr Zet 0.05 0.29+=+

Zer Zat|||||||| Zer Zat••••

Zer Zat+
--------------------------

0.34 1.33••••

0.34 1.33+
-----------------------------= =

Zer Zat|||||||| Zer Zat••••

Zer Zat+
--------------------------

0.34 1••••

0.34 + 1
---------------------= =

 

Wyłącznik 

 

Obwód zastępczy Z, 

  

ΩΩΩΩ

 

Zdolność wyłączeniowa

 

Zdolność  wyłączeniowa

 

Z (ohm)

 

kA, w-ść skuteczna kA, w-ść szczytowa,

 

 
2.5 I

 

sc

 

od D4 do D7

Zt = 

 

[

 

Zr + (Z15//Z20)

 

]

 

//Za

 

stan przejściowy

 

Z = 0.27

 

stan podprzejściowy

 

Z = 0.25

 

21.40

 

D3 generator

Zt = Zr + (Z15//Z20)

Z = 0.34

 

17

 

D1 15 MVA transformator 

Zt = (Zr + Z20)//Za

 

stan przejściowy

 

Z = 0.39

 

stan podprzejściowy

 

Z = 0.35

 

17.9

 

D2 20 MVA transformator  

Zt = (Zr + Z15)//Za

 

stan przejściowy

 

Z = 0.47

 

stan podprzejściowy

 

Z = 0.42

 

12.4

Icc
U2

3 Zsc••••
---------------------- 10

3
------- 1

Zsc
---------••••= =

Zr

Z15 Z20Za

21.40 2.5• 53.15=

Zr

Z15 Z20

17 2.5• 42.5=

Zr

Za Z20

14.9 2.5• 37.25=

Zr

Za Z15

12.4 2.5• 31=

 

Regu∏y i obliczenia 
projektowe

 

Uwaga na marginesie:

 

Wymaganą zdolność 
wyłączeniową wyłącznika 
określa wartość prądu 
wyłączeniowego 
symetrycznego oraz wartość 
prądu wyłączeniowego 
asymetrycznego o udziale 
składowej nieokresowej 
zależnej od czasu własnego 
otwierania i stałej czasowej 
obwodu zwarciowego.

Składowa nieokresowa prądu 
zwarcia na zaciskach 
generatora synchronicznego 
jest bardzo duża; wynik 
obliczeń musi być sprawdzany 
doświadczalnie.

A teraz wyniki

  

cccc

cccc
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S : przekrój poprzeczny   cm2

d : odległość między fazami   cm

l : rozstaw izolatorów wsporczych 
na każdej szynie fazowej   cm

θn : temperatura otoczenia (θn ≤ 40˚C)   ˚C

(θ - θn) : dopuszczalny przyrost temperatury */   ˚C

profil : płaski
materiał : miedź aluminium 
ułożenie : płaskie krawędziowe   

liczba szyn / fazę :

Wstęp
■  Wymiary szyn zbiorczych określa się przy założeniu normalnych 
warunków pracy.
Znamionowy poziom izolacji instalacji determinuje odległości 
międzybiegunowe, doziemne oraz rodzaj i wysokość wsporników 
izolacyjnych szyn.
Znamionowy prąd ciągły szyn zbiorczych określa przekrój poprzeczny 
i rodzaj przewodnika użytego do wykonania szynoprzewodu.

■  Po ustaleniu budowy i wymiarów szynoprzewodu sprawdza się czy 
wsporniki izolacyjne (izolatory) wytrzymują obciążenia mechaniczne,
a szyny – obciążenia mechaniczne i cieplne pochodzące od prądów 
zwarciowych.
Należy też sprawdzić czy częstotliwość drgań własnych nie leży zbyt 
blisko częstotliwości sił pochodzenia elektrodynamicznego.
 
■  Obliczenia szyn zbiorczych należy rozpocząć od założenia 
następujących parametrów i cech elektrycznych i fizycznych

*/ Uwaga: Informacja o mocy zwarciowej podawana jest przez zamawiającego projekt w formie 
pozwalającej na obliczenie mocy na podstawie prądu zwarciowego Icc i napięcia roboczego, 
przy wykorzystaniu wzoru Ssc = 3 • Isc • U – patrz rozdział „Prądy zwarciowe”.

*/ Uwaga : wg. tablicy V w normie IEC 60 694 (PN-IEC 60 694) i tablic na 2 następnych stronach

Obliczanie szyn zbiorczych tak naprawdę 
oznacza sprawdzenie ich wytrzymałości 

cieplnej i elektrodynamicznej

Podsumowanie: 

                       szyn (szyna) o przekroju                     X                   cm/fazę

 0Obliczenia szyn zbiorczychRegu∏y i obliczenia 
projektowe

Ssc : moc zwarciowa sieci* MVA

Ur : napięcie znamionowe kV

U : napięcie robocze kV

Ir : prąd znamionowy ciągły A 

Parametry elektryczne szyn zbiorczych

Parametry i cechy fizyczne szyn
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0Obliczenia szyn zbiorczych

Nagrzewanie – wartości dopuszczalne temperatur

          i przyrostów temperatur
Wyciąg z tablicy V normy IEC 60 694 (PN-IEC 60 694)

Zależnie od spełnianej funkcji te same części mogą należeć do różnych 
kategorii wymienionych w powyższej tablicy. W takim przypadku 
za największe dopuszczalne wartości temperatury i przyrostu temperatury 
należy przyjmować najmniejsze wartości temperatury i przyrostu 
temperatury dopuszczalne dla kategorii, do której można zaliczyć daną 
część.

W przypadku łączników próżniowych graniczne wartości temperatur
i przyrostów temperatur nie mają zastosowanie do części znajdujących
się w próżni. Temperatura i przyrost temperatur pozostałych części nie 
powinny przekraczać wartości granicznych podanych w powyższej tablicy.

Należy upewnić się, czy nie istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia 
materiałów izolacyjnych znajdujących się w sąsiedztwie.

Gdy części połączenia mają różne pokrycia, jako największą dopuszczal-
ną temperaturę należy przyjmować temperaturę i przyrost temperatury 
dla tej części, dla której w powyższej tablicy podano wartości większe. 

Rodzaj części, materiału i dielektryka

(patrz uwagi 1, 2 ,3)
Temperatura

θ (˚C)
Przyrost temperatury
(θ - θn) ˚C
przy θn = 40 ˚C

Części połączeń śrubowych lub równoważnych (patrz uwaga 7). 
Miedź goła, stopy miedzi gołe, stopy aluminium gołe

w powietrzu 90 50
w SF6 * 105 65
w oleju 100 60
Części srebrzone lub niklowane

w powietrzu 115 75
w SF6 115 75
w oleju 100 60
Części cynowane

w powietrzu 105 65
w SF6 105 65
w oleju 100 60
* SF6 (sześciofluorek siarki)

1

2

3

7

Regu∏y i obliczenia 
projektowe
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Nagrzewanie – wartości dopuszczalne temperatur
            i przyrostów temperatur

Wyciąg z tablicy V normy IEC 60 694 (PN-IEC 60 694)

Zależnie od spełnianej funkcji te same części mogą należeć do różnych 
kategorii wymienionych w powyższej tablicy. W takim przypadku za 
największe dopuszczalne wartości temperatury i przyrostu temperatury 
należy przyjmować najmniejsze wartości temperatury i przyrostu 
temperatury dopuszczalne dla kategorii, do której można zaliczyć daną 
część.

W przypadku łączników próżniowych graniczne wartości temperatur
i przyrostów temperatur nie mają zastosowanie do części znajdujących się 
w próżni. Temperatura i przyrost temperatur pozostałych części nie 
powinny przekraczać wartości granicznych podanych w powyższej tablicy.
Należy upewnić się, czy nie istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia 
materiałów izolacyjnych znajdujących się w sąsiedztwie.

Gdy części połączenia mają różne pokrycia, jako największą dopuszczal-
ną temperaturę należy przyjmować temperaturę i przyrost temperatury
dla tej części, dla której w powyższej tablicy podano wartości większe. 

Jakość pokryć powinna zapewniać pozostanie warstwy metalu 
pokrywającego na powierzchni styków:
- po próbie załączania i wyłączania (jeśli są wymagane),
- po próbie dopuszczalnym prądem krótkotrwałym (jeśli jest wymagana),
- po badaniu trwałości mechanicznej zgodnej z normami przedmiotowymi.
W przypadku niespełnienia tych wymagań zestyki należy uważać za gołe.

Dla styków bezpieczników dopuszczalna temperatura i przyrost 
temperatury powinny być zgodne z normami dotyczącym bezpieczników 
wysokiego napięcia.

Rodzaj części, materiału i dielektryka

(patrz uwagi 1, 2, 3)
Temperatura

θ (˚C)
Przyrost temperatury
(θ - θn) ˚C
przy θn = 40 ˚C

Styki (patrz uwaga 4)
Miedź goła, stopy miedzi gołe

w powietrzu 75 35
w SF6 * 90 50
w oleju 80 40
Części srebrzone lub niklowane (patrz uwaga 5)

w powietrzu 105 65
w SF6 105 65
w oleju 90 50
Części cynowane (patrz uwagi 5 i 6)

w powietrzu 90 50
w SF6 90 50
w oleju 90 50
* SF6 (sześciofluorek siarki)

0Obliczenia szyn zbiorczychRegu∏y i obliczenia 
projektowe
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0Obliczenia szyn zbiorczych

Obciążalność cieplna... 

Nagrzewanie znamionowym prądem ciągłym (Ir)

Powyżej oznaczono:  
I : wartość dopuszczalna prądu ciągłego przewodnika, A;

Wartość tę należy zmniejszyć w przypadku
- temperatury otoczenia wyższej niż 40  o C
- zamknięcia szynoprzewodu w obudowie o stopniu ochrony

                          wyższym niż IP20

θn : temperatura otoczenia (θn ≤ 40˚C) o C

(θ - θn) : dopuszczalny przyrost temperatury* o C

S : przekrój szyny cm2

p : obwód szyny – patrz szkic obok cm  

(patrz szkic obok)

   20 : rezystywność materiału szyny: 20 o C  

: miedzi: 1.83 µΩ cm
: aluminium: 2.90 µΩ cm

α : temperaturowy współczynnik zmian rezystywności: 0.004

K : współczynnik warunków pracy 
p: iloczyn sześciu współczynników (k1, k2, k3, k4, k5, k6),     

               przedstawionych poniżej

*(patrz tablica V normy IEC 60 694 i wyciągi z tej normy podane na poprzednich stronach)

Współczynniki k1, k2, k3, k4, k5, k6
■  Współczynnik k1  zależy od liczby szyn na fazę i wynosi:
❏  dla jednej szyny- K1 = 1,
❏  dla 2 i 3 szyn:

W naszym przypadku:
 e/a = 

 liczba szyn na fazę =

 stąd k1 =

 e/a
0.05 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20

 liczba szyn na fazę k1  
2 1.63 1.73 1.76 1.80 1.83 1.85 1.87 1.89 1.91
3 2.40 2.45 2.50 2.55 2.60 2.63 2.65 2.68 2.70

P

                        Sprawdzimy 
             czy wybrany przekrój szyn:
         szyna (szyn) o przekroju... x ...cm/
fazę spełnia wymagania norm pod wzglę-
 dem nagrzewania znamionowym prądem
            ciągłym i prądem zwarciowym
                       krótkotrwałym

e 

a

e

Formuła MELSONA i BOTHA opublikowana w materiałach 
„Cooper Development Association” określa wartość 
dopuszczalna prądu ciągłego przewodnika:

I = K 24.9 (θ - θn)0.61 S0.5 p0.39••
ρ20 [1+ α (θ - 20)]

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−•

Regu∏y i obliczenia 
projektowe

obwód szyny
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W naszym przypadku:

 

■  Współczynnik k2  zależy od stanu powierzchni szyn:
❏  gołe  k2 = 1
❏  malowane: k2 = 1.15

■  Współczynnik k3  zależy od ułożenia szyn:
❏  szyny ustawione na sztorc k3 = 1
❏  1 szyna ułożona płasko k3 = 0.95
❏  kilka szyn ułożonych płasko k3 = 0.75

■  Współczynnik k4  zależy od otoczenia:
❏  atmosfera spokojna we wnętrzu k4 = 1
❏  atmosfera spokojna na zewnątrz k4 = 1.2
❏  szyny w osłonie nie wentylowanej k4 = 0.80

■  Współczynnik k5 zależy od wentylacji wymuszonej:
❏  bez wentylacji wymuszonej k5 = 1
❏  każdy przypadek wentylacji należy traktować indywidualnie, 
sprawdzając doświadczalnie przyjętą wartość 

■  Współczynnik k6 wyraża wpływ zjawisk naskórkowości 
i wypierania prądu i zależy od częstotliwości prądu i układu szyn:
❏  dla prądu o częstotliwości ≤ 60 Hz, k6 jest funkcją liczby n szyn na fazę 
i ich rozstawienia.

n =   skąd k6  = 

I = A

I = K 24.9 (θ - θθθθn)0.61˙ S0.5 p0.39••
ρ20 [1+ α (θθθθ - 20)]

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−•

k = • • • • • =

I = 24.9 (        -        )0.61         0.5         0.39••

         [1+ 0.004 (          - 20)]
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−•

Ostatecznie otrzymujemy

Regu∏y i obliczenia 
projektowe

0Obliczenia szyn zbiorczych

n 1 2 3
k6 1 1 0.98

Odpowiada wymaganiom, jeśli wymagane Ir szynoprzewodu ≤ obciążalności I

Wybrane rozwiązanie
    

cm / fazęxO wymiarach

szyna (szyn)
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0Obliczenia szyn zbiorczych

Nagrzewanie zwarciowym prądem krótkotrwałym (lth)
■  Przyjmuje się, że podczas całego czasu przepływu prądu zwarciowego (1 lub 3 sekund): 
❏  całe ciepło wydzielone na rezystancji toru prądowego jest w nim akumulowane i wywołuje przy-
rost temperatury proporcjonalny do masy i ciepła właściwego elementów przewodzących toru,
❏  oddawanie ciepła przez promieniowanie jest pomijalne. 

Powyżej oznaczono:

θt =˚C

Sprawdzić:

Należy upewnić się, że   Θt jest wyższa temperatury dopuszczalnej
dla elementów stykających się z torem prądowym szynoprzewodu.

Do obliczenia przyrostu temperatury wywołanego przez prąd 
zwarciowy można użyć formuły:  

∆θcc
0 24 ρρρρ20 Ith

2 tk•••,
(n p S)2 c δδδδ••

-------------------------------------------------=
  0.24 • ρ20  • Ith2  • tk

Przyk∏∏∏∏aaaadddd :
Jak przeliczyç wartoÊç Ith pràdu 
zwarciowego przy danym czasie trwania 
zwarcia na odpowiadajàcà mu wartoÊç 
przy innym czasie trwania zwarcia?
Metoda: (Ith)2 • t = const.

bbbb Dane Ith = 26.16 kA przy czasie
trwania zwarcia t=2s

bbbb    Szukane: Ith1 przy czasie
trwania zwarcia t1 = 1s

(Ith2)2 • t = constant
(26.16 • 103)2 •2 = 137 • 107

wi´c Ith1 =

Ith1  = 37 kA rms. dla 1 s

bbbb Odpowiedê

vvvv Skutki pràdu 26.16 kA 

przep∏ywajàcego w czasie 2 s sà równe

skutkom pràdu 37kA w czasie 1s.

vvvv Skutki pràdu 37 kA przep∏ywajàcego

w czasie 1s sà równe skutkom 26.16 kA

w czasie 2s.

cons ttan
t

----------------------( ) = 137 107•
1

----------------------( )

∆θsc =             oC

W wyniku nagrzania prądem zwarciowym temperatura toru  prądowego θt wyniesie:

θt = oC

θt θn θ θn–( ) ∆θsc+ +=( )

∆θsc =
  0.24 •          10-6 •  (         )2 •

(          )2 •          • 

Regu∏y i obliczenia 
projektowe

∆θsc :

c : przyrost temperatury przy zwarciu
miedzi: 0.091 kcal/daN˚C
aluminium: 0.23 kcal/daN˚C

S : przekrój szyny cm2

n : liczba szyn / fazę

Ith : prąd zwarciowy krótkotrwały:
(wartość skuteczna prądu zwarciowego maksymalnego)  A rms

tk : czas trwania zwarcia
 in s

δ : gęstość materiału toru prądowego:
miedzi: 8.9 g/cm3

aluminium: 2.7 g/cm3

ρ20 : rezystywność materiału szyny 20˚C
miedzi: 1.83 µΩ cm
aluminium: 2.90 µΩ cm

(θ - θn) : dopuszczalny przyrost temperatury ˚C

θt ≤ temperatura dopuszczalna dla elementów stykających
 się z torem prądowym.
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Obciążalność elektrodynamiczna

Siły oddziaływania między szynami równoległymi

Powyżej oznaczono:

Siła zginająca izolatora, sprowadzona do górnego okucia

gdzie

❏  liczba wsporników: N =
❏  współczynnik kn:

■  Znalezioną siłę należy porównać z wytrzymałością mechaniczną izolatora
❏  wytrzymałość izolatora na zginanie wynosi

F’ = daN
❏  mamy więc współczynnik bezpieczeństwa
  

Sprawdzimy czy wybrane 
rozwiązanie szynoprzewodu 
wytrzyma oddziaływania 

elektrodynamiczne. Siły oddziaływania elektrodynamicznego wywołane przez prąd 
zwarciowy o wartości szczytowej Idyn można obliczyć korzystając ze 
wzoru:

F1 2 l
d
--- ldyn

2• 10 8–•=

Idyn k Ssc

U 3
------------• k Ith•= =

d

Idyn

Idyn
F1

F1

d
l

Wzór do obliczeń siły zginającej izolatora :

F F1
H h+

H
--------------•=

F1

F

h = e/2

H
izolator

wsporczy

F'
F
---- =

0Obliczenia szyn zbiorczychRegu∏y i obliczenia 
projektowe

F1 : siła, daN
Idyn : wartość szczytowa prądu zwarciowego, A, wyznaczona ze wzoru

Ssc : moc zwarciowa kVA
Ith : prąd zwarciowy krótkotrwały A rms

U : napięcie robocze kV

l : odległość między izolatorami (wspornikami) jednej fazy cm

d : odległość między szynami różnych faz cm

k : 2,5 dla 50 Hz, 2,6 dla 60 Hz wg IEC i 2,7 wg ANSI

Skąd : Idyn = A i F1 =                         daN

F : wyznaczana wartość siły  daN 
H  : wysokość izolatora cm 
h : odległość od górnej powierzchni 

okucia do środka  cm

skąd: F = (F1)• (kn) = daN

N 2 3 4 ≥5

kn 0.5 1.25 1.10 1.14

  sprawdź czy F’ > F

■  Największa wartość siły , jaką przejmuje jeden z ciągu wsporników 
podtrzymujących odcinek szyny zależy od liczby N wsporników w tym ciągu. 
Jeżeli wsporniki są równoodległe, to wartość tę oblicza się mnożąc siłę  F1 
(patrz pierwszy ze wzorów na tej stronie) przez współczynnik kn, którego 
wartość można wziąć z tablicy:

Obliczenie siły działającej na jeden z ciągu N wsporników.
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0Obliczenia szyn zbiorczych

Powyżej oznaczono

   

      

 

     

Wytrzymałość mechaniczna szyn   

S : przekrój poprzeczny szyny (w cm2)

Sprawdź czy:

η     daN  <  η dop = daN
 η dop = naprężenie dopuszczalnego dla materiału szyn

❏     Zakładając, że końce szyny są sztywno utwierdzone, naprężenie mechaniczne
w szynie spowodowane przez zginanie momentem siły F1 można obliczyć ze wzoru:

ηηηη F1 ιιιι•
12

------------- v
l
---•=

η : oznacza naprężenie mechaniczne,
które powinno być mniejsze od naprężenia dopuszczalnego:

dla miedzi ćwierćtwardej: 1 200 daN/cm2

dla miedzi półtwardej: 2 300 daN/cm2

dla miedzi twardej: 3 000 daN/cm2

dla .......................: 1 200 daN/cm2

F1 : siła pomiędzy szynami  daN

l : odległość między izolatorami 
(wspornikami) jednej fazy  cm

I/v : moment bezwładności przekroju 
poprzecznego szyny lub szyn jednej fazy  cm3

(wartość wybrać z tablicy z następnej strony)

v : odległość pomiędzy włóknami neutralnymi przekroju a włóknami 
najbardziej naprężonymi

b
v

h

faza 1 faza 2x

x'

faza 1 faza 2
x

x'

b

v

h
d

I b h3•
12

---------------=

I
v
--- b h2•

6
---------------=

I 2 b h3•
12

-------------- S d2•÷ 
 = ( )+

 
)

I
v  

-------
2 b h3•

12
--------------- S d2•+ 

 

1.5 h••••             
----------------------------------------------=

Regu∏y i obliczenia 
projektowe

xx': przekroje poprzeczne szyn

■  Jedna szyna na fazę

■  Dwie szyny na fazę

:

:
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Należy upewnić się, że obliczona wartość nie leży
w przedziale 48 – 52 Hz i 60 – 115 Hz

0Obliczenia szyn zbiorczych

  

*Układ szyn: przekrój poprzeczny dwóch faz szynoprzewodu

Częstotliwość rezonansowa drgań 
mechanicznych
Częstotliwość własna szynoprzewodu musi być odsunięta od częstotli-
wości wymuszeń mechanicznych związanych z oddziaływaniami 
elektrodynamicznymi prądu 50 Hz wynoszących 50 Hz i 100 Hz.
Częstotliwość własną szynoprzewodu oblicza się ze wzoru:

   

           

      

 Wymiary szyn

100 x 10 80 x 10 80 x 6 80 x 5 80 x 3 50 x 10 50 x 8 50 x 6 50 x 5
S cm2 10 8 4.8 4 2.4 5 4 3 2.5

Układ szyn* m Cu 0.089 0.071 0.043 0.036 0.021 0.044 0.036 0.027 0.022
daN/cm Al 0.027 0.022 0.013 0.011 0.006 0.014 0.011 0.008 0.007

I cm4 0.83 0.66 0.144 0.083 0.018 0.416 0.213 0.09 0.05

I/v cm3 1.66 1.33 0.48 0.33 0.12 0.83 0.53 0.3 0.2

I cm4 83.33 42.66 25.6 21.33 12.8 10.41 8.33 6.25 5.2

I/v cm3 16.66 10.66 6.4 5.33 3.2 4.16 3.33 2.5 2.08

I cm4 21.66 17.33 3.74 2.16 0.47 10.83 5.54 2.34 1.35

I/v cm3 14.45 11.55 4.16 2.88 1.04 7.22 4.62 2.6 1.8

I cm4 166.66 85.33 51.2 42.66 25.6 20.83 16.66 12.5 10.41

I/v cm3 33.33 21.33 12.8 10.66 6.4 8.33 6.66 5 4.16

I cm4 82.5 66 14.25 8.25 1.78 41.25 21.12 8.91 5.16

I/v cm3 33 26.4 9.5 6.6 2.38 16.5 10.56 5.94 4.13

I cm4 250 128 76.8 64 38.4 31.25 25 18.75 15.62

I/v cm3 50 32 19.2 16 9.6 12.5 10 7.5 6.25

            x

            

x’

            x

            

x’

         x

         

x’

            x

            

x’
            x

            
                  

x’

f  : częstotliwość własna, Hz

E : moduł sprężystości:
- miedzi = 1.3 • 106 daN/cm2

- aluminium A5/L = 0.67 • 106 daN/cm2

m : liniowy ciężar szyny
(wartość wg. tabeli powyżej)

 daN/cm 

l : odległość między dwoma wspornikami 
jednej fazy  cm

I : moment bezwładności przekroju 
poprzecznego szyny lub szyn jednej 
fazy względem osi x’x’ prostopadłej 
do płaszczyzny drgań

 cm4

(patrz poprzednio podane jawne wzory lub powyższą tablicę) 

Wynikiem jest f= Hz

f 112 E I•
m l• 4
-------------=

 Sprawdzimy, czy wybrane 
szyny nie wpadają

w rezonans wskutek 
oddziaływań 

Regu∏y i obliczenia 
projektowe

            
x            

            
x’

Aby sprawdzić wytrzymałość mechaniczną wybranego szynoprzewodu należy określić przekrój poprzeczny szyn S,
ciężar jednostki długości m, moment bezwładności przekroju poprzecznego I oraz jego wskaźnik wytrzymałości I/v.
Wartości I oraz I/v odczytuje się z niżej podanej tablicy w wierszu odpowiadającym danemu układowi i materiałow i szyn
oraz w kolumnie odpowiadającej danym wymiarom szyn.
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0Obliczenia szyn zbiorczych

 Oto szyny zbiorcze, 
które należy sprawdzić

Cellule 1 Cellule 2 Cellule 3 Cellule 4 Cellule 5

d

d

12 cm

d d

1 cm1 cm

5 cm
10 cm

Przykład obliczeń szyn zbiorczych

 Parametry szyn do sprawdzenia:
S : przekrój poprzeczny (10 •1) 10 cm2

d : odległość między fazami 18 cm

l : rozstaw izolatorów wsporczych 70 cm
na każdej szynie fazowej

θn : temperatura otoczenia 40 ˚C

(θ - θn) : dopuszczalny przyrost 
temperatury (90-40=50)

50 ˚C

profil : płaski

materiał : miedź ćwierć twarda o naprężeniach 
dopuszczalnych  η = 1 200 daN/cm2

ułożenie : krawędziowe

liczba szyn / fazę: 2

Dane do proponowanego ćwiczenia

■  Rozpatrujemy szyny zbiorcze rozdzielnicy SN złożonej z co najmniej
5 pól. W każdym polu znajdują się 3 izolatory wsporcze (1 na fazę).
Tor prądowy jednej fazy złożony jest z dwóch szyn.

■  Szynoprzewód powinien mieć prąd znamionowy Ir = 2,500 A
i prąd zwarciowy krótkotrwały 31,5 kA przy czasie 3 sekundy

■  Częstotliwość znamionowa 50 Hz

■  Inne parametry:
❏  Temperatura dopuszczalna szyn θmax = 100˚C
❏  Dopuszczalna siła zginająca izolatorów wsporczych F' = 1 000 daN

Widok od góry
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0Obliczenia szyn zbiorczych

e 

a

e

Obciążalność znamionowym prądem ciągłym (Ir)

Wzór MELSONA & BOTHA pozwala obliczyć dopuszczalny 
prąd ciągły przewodu

I K̇ 24.9 θθθθ θθθθn–( )0.61 S
0.5

p
0.39

ρρρρ20 1 αααα θθθθ 20–( )+[ ]
-------------------------------------------------------------------=

with:
l : wartość dopuszczalna prądu ciągłego przewodnika (A)

θn : temperatura otoczenia 40 ˚C

(θ - θn) : dopuszczalny przyrost temperatury* 50 ˚C

S : przekrój szyny 10 cm2

p : bobwód szyny 22 cm

p20 : rezystywność materiału szyny: 20˚C

miedê: 1.83 µΩ cm

α : temperaturowy współczynnik 
zmian rezystywności: 0.004 

K : współczynnik warunków pracy
iloczyn sześciu współczynników (k1, k2, k3, k4, k5, k6),
przedstawionych poniżej

*(patrz tablica V normy IEC 60 694 i wyciàgi z tej normy podane na stronach 22 i 23)

Współczynniki k1, k2, k3, k4, k5, k6:

■  Współczynnik k 1 zależy od liczby szyn na fazę i wynosi 

❏  dla jednej szyny - K1 = 1,
❏  dla 2 i 3 szyn:

e /   a
0.05 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20

liczba szyn na fazę k1
2 1.63 1.73 1.76 1.80 1.83 1.85 1.87 1.89 1.91
3 2.40 2.45 2.50 2.55 2.60 2.63 2.65 2.68 2.70

 0.1

liczba szyn na fazę = 2

stąd k1 = 1.80

W naszym przypadku:

Sprawdzimy 
obciążalność cieplną 

szyn zbiorczych

Regu∏y i obliczenia 
projektowe

e/a =
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0Obliczenia szyn zbiorczych

  

 tzn.     2 500 A < 26590 A

Wybrane rozwiązanie:       2                                         cm / fazę
spełnia założenia projektu ponieważ

10 1•

■   bez wentylacji wymuszonej: k5 = 1
❏  każdy przypadek wentylacji należy traktować indywidualnie, 
sprawdając doświadczalnie przyjętą wartość współczynnika  

❏  gołe: k2 = 1
❏  malowane: k2 = 1.15

■  Współczynnik k2  zależy od stanu powierzchni szyn:

❏  szyny ustawione na sztorc: k3 = 1
❏  1 szyna ułożona płasko: k3 = 0.95
❏  kilka szyn ułożonych płasko: k3 = 0.75

Ostatecznie otrzymujemy: 
k = 1.80 • 1 • 1 • 0.8 • 1 • 1 = 1.44

 

I K
24.9 θθθθ θθθθn–( )0.61

S
0.5

p
0.39••••••••

ρρρρ20 1 αααα θθθθ 20–( )+[ ]        
-------------------------------------------------------------------------------••••=

■  Współczynnik k3  zależy od ułożenia szyn:

■  Współczynnik k5 zależy od wentylacji wymuszonej :

n 1 2 3
k6 1 1 0.98

W naszym przypadku:
n = 2 skąd k6 = 1

I 1.44
24.9   90        40   –( )0.61

    10    
0.5

    22    
0.39••

   1.83  1 0.004    90   20–( )+[ ]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•=

I = 2 689 A

❏  atmosfera spokojna we wnętrzu: k4 = 1
❏  atmosfera spokojna na zewnątrz: k4 = 1.2
❏  szyny w osłonie nie wentylowanej: k4 = 0.80

■  Współczynnik k4 zależy od otoczenia :

I r  I<

■ Współczynnik k6 wyraża wpływ zjawisk naskórkowości 
i wypierania prądu i zależy od częstotliwości prądu i układu szyn:
❏  dla prądu o częstotliwości ≤ 60 Hz, k6 jest funkcją liczby
n szyn na fazę i ich rozstawienia. Wartości współczynnika k6
przy odległości między szynami równej ich szerokości:

szyny o wymiarach
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∆θcc
0.24ı 1.83 10 6– 31500( )2∑

2 10∑( )2 0.091 .9∑∑
------------------------------------------------------------------=

1.83 31 500

2 pppp    10 0.091 8.9

3

Do obliczenia przyrostu temperatury wywołanego
przez prąd zwarciowy można użyć formuły:

Obciążalność zwarciowym prądem zwarciowym krótkotrwałym (Ith) 

❏  Prąd zwarciowy 31,5 kA obciążający szyny zbiorcze

temperaturę: 

∆θcc
0.24 ρρρρ

20• Ith
2• tk•

n S•( )2 c• δδδδ•
------------------------------------------------------------=

dla I =   2 689    A (patrz obliczenia na poprzedniej stronie)

Powyżej oznaczono:
c ciepło właściwe materiału toru prądowego

miedê: 0.091 kcal / daN˚C 

S : przekrój szyny 10 cm2

n : liczba szyn / fazę 2

Ith : prąd zwarciowy krótkotrwały: A
(wartość skuteczna prądu zwarciowego 
maksymalnego)

tk : czas trwania zwarcia
3 s

δ : gęstość materiału toru prądowego:
miedê: 8.9 g/cm3

ρ20 : rezystywność materiału szyny: 20oC
miedê: 1.83 µΩ cm

(θ - θn) : dopuszczalny przyrost temperatury 50 oC

31 500

■ Przyjmuje się, że podczas całego czasu przepływu prądu zwarciowego ( 3 sekund):
❏  całe ciepło wydzielone na rezystancji toru prądowego jest w nim 
akumulowane i wywołuje przyrost temperatury proporcjonalny do masy i ciepła
❏  oddawanie ciepła przez promieniowanie jest pomijalne.

przez czas 3 s wywoła:

Przyrost temperatury jeśli przed zwarciem szyny obciążone

były prądem 2689 A

Obliczenia warto ponowić
 uwzględniając, że przed wystąpieniem 

zwarcia szyny obciążone mogły być prądem 
ciągłym znamionowym Ir = 2500 A.

Regu∏y i obliczenia 
projektowe
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■ Poprawimy obliczenia temperatury szyn po zwarciu przy wczeÊ-
niejszym obcià˝eniu znamionowym pràdem ciàg∏ym Ir = 2500 A

❑ Ze wzoru MELSONA i BOTHA (patrz str.31) mo˝na wyprowadziç 
nast´pujàce zale˝noÊci:

I = constant • (θ- θn) 0.61  oraz 

Ir = constant • (∆θ) 0.61

   

   

❏  Przy obliczonym wcześniej przyroście temperatury od prądu 
zwarciowego ∆Θt, dla obciążenia ciągłego prądem Ir = 2500 A 
temperatura po zwarciu wyniesie: 

θt = θn + ∆θ  + ∆θcc
 

=  +  + 

=  ˚C dla Ir = 2 500 A

  Wybrane rozwiązanie szyn zbiorczych może być przyjęte, ponieważ 

  
(θ max oznacza temperaturę dopuszczalną dla części stykających się z szynami).

)( = 0.61       więc (θ-θn)
(∆θ)

I
 I r

=

 = (    ) 0.6150
(∆θ)2 500

2 689

∆θ

50 = 1.126

∆θ = 44.3 oC

40

θt = 88.3 oC jest mniej dla θmax = 100 oC

= (    ) 0.61

∆θ

50
2 500
2 689

1

44.3 4

88.3

Regu∏y i obliczenia 
projektowe
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0Obliczenia szyn zbiorczychRegu∏y i obliczenia 
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(patrz szkic układu podany na początku przykładu obliczeniowego)  

Siła zginająca izolatora, sprowadzona do górnego okucia

gdzie

Obliczenie siły działającej na jeden z ciągu N wsporników.

■ Największa wartość siły , jaką przejmuje jeden z ciągu wsporników 
podtrzymujących odcinek szyny zależy od liczby  N wsporników w tym 
ciągu. Jeżeli wsporniki są równoodległe, to wartość tę oblicza się 
mnożąc siłę F1 przez współczynnik kn, którego wartość można 
wziąć z tablicy:
❏  liczba wsporników   = N

❏  współczynnik kn: 

Wytrzymałość izolatora na zginanie wynosi 1000 daN i jest większa
  od obliczonej siły zginające F = 778 daN 

Siły działające pomiędzy przewodami równoległymi 
wywołane przez prąd Idyn wynoszą :

F1 = 2 ppppl
d

ldyn2 pppp    10-8

l   : odległość między izolatorami jednej fazy cm

d   :  odległość między fazami cm

k  :  2,5 dla 50 Hz, 2,6 dla 60 Hz wg IEC i 2,7 wg ANSI

Idyn  : wartość szczytowa prądu zwarciowego
= k p  lth
= 2.5 p 31 500
= A

18

2.5

78 750

F1 = 2 p (70/18) p 78 7502 p 10-8 =              daN482.3

70

F : wyznaczana wartość siły daN

H : wysokość izolatora cm

h : odległość od górnej powierzchni
12

 5okucia do środka cm

5≥

N 2 3 4 ≥  5
kn 0.5 1.25 1.10 1,14

Wybrane rozwiàzanie szyn mo˝na przyjàç

Wzór do obliczeń siły zginającej izolatora  :

F = F1 pppp H + h
H

Stąd  F =               (F1) p              (kn) =              daN7781.14683

Siły oddziaływań elektrodynamicznych
pomiędzy równoległymi przewodami

Sprawdzimy obciążalność 
elektrodynamiczną szyn
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Wytrzymałość mechaniczna szyn

Zakładając, że końce szyny są sztywno utwierdzone, naprężenie mechaniczne 
w szynie spowodowane przez zginanie momentem siły F1 można obliczyć ze wzoru:

 η : oznacza naprężenie mechaniczne daN/cm2

 l : odległość między izolatorami jednej fazy  cm

    

Powyżej oznaczono 

Obliczone napr´˝enie, b´dàce wynikiem si∏ oddzia∏ywania 
elektrodynamicznego wynosi (η = 195 daN / cm2) 
wobec wartoÊci dopuszczalnej dla miedzi çwierçtwardej 
(1200 daN / cm2) :

Wymiary szyn, mm
100 x 10

S cm2 10
Układ m Cu 0.089

daN/cm Al 0.027

I cm4 0,83
x

x' I/v cm3 1.66

I cm4 83.33
x

x' I/v cm3 16.66

I cm4 21.66
x

x' I/v cm3 14.45

I cm4 166.66
x

x' I/v cm3 33.33

I cm4 82.5
x

x' I/v cm3 33

I cm4 250
x

x' I/v cm3 50

70

14.45

η = 195 daN / cm2

ηηηη 482.3 70∑

12
------------------- 1

14.45
-----------∑=

szyny lub szyn jednej fazy

wskaźnik wytrzymałości przekroju 
poprzecznego 

I/v     :

cm3

(wartość wybrać z tablicy podanej poniżej)

Wybrane rozwiàzanie szyn mo˝na przyjàç

Regu∏y i obliczenia 
projektowe
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Częstotliwość rezonansowa drgań mechanicznych
Częstotliwość własna szynoprzewodu musi być odsunięta od częstotli-
wości wymuszeń mechanicznych związanych z oddziaływaniami elektro-
dynamicznymi prądu 50 Hz wyno-szących 50 Hz i 100 Hz. Częstotliwość 
własną szynoprzewodu oblicza się ze wzoru:

f  : częstotliwość własna, Hz

E : moduł sprężystości
miedzi =                                   1.3 • 10 6 daN/cm 2

m : ciężar liniowy szyny                   daN/cm 

l : odległość między dwoma wspornikami jednej fazy
       cm

I : moment bezwładności przekroju poprzecznego szyny
lub szyn jednej fazy względem osi x’x’ 
prostopadłej do płaszczyzny drgań        cm4

(patrz tablicę na poprzedniej stronie)

Obliczona częstotliwość leży poza niebezpiecznymi przedziałami 
42 – 52 Hz i 80 – 115 Hz.

Wniosek ogólny

Wybrane rozwiązanie szyn można przyjąć

f = 406 Hz

Wybrane rozwiàzanie szyn zbiorczych:                 szyny 
            cm na faz´ mo˝e byç zastosowane dla znamionowego 
pràdu ciàg∏ego 2500 A i pràdu krótkotrwa∏ego Ith = 31,5 
kA, 3 s.

0.089

70

21.66

f 112 E I•

m l4•
-------------=

2

10 • 1

f 112 1.3 106∑ 21.66∑
0.089 704∑

---------------------------------- 
 =

Sprawdzimy, czy 
wybrane szyny zbiorcze 
nie wpadają w rezonans

0Obliczenia szyn zbiorczychRegu∏y i obliczenia 
projektowe
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Wytrzymałość układów izolacyjnych

■ Wytrzymałość układu izolacyjnego zależy od trzech czynników:
❏  wytrzymałości elektrycznej ośrodka,
❏  kształtu części,
❏  odstępów między częściami pod napięciem:
- w ośrodku izolacyjnym,
- na powierzchniach granicznych pomiędzy dielektrykami 
(powietrzem i dielektrykiem stałym).

Wytrzymałość dielektryczna ośrodka 
Jest to cecha gazu lub cieczy wypełniających lub otaczających urzą-
dzenie elektryczne wysokiego napięcia. Wytrzymałość powietrza zależy 
od warunków atmosferycznych oraz od zabrudzeń.

Wytrzymałość powietrza zależy od następujących czynników:

■  Zabrudzenia

W gazie lub oleju izolacyjnym, a szczególnie na powierzchniach stałych 
dielektryków zawsze mogą znajdować się przewodzące cząstki. Ich skutki 
zawsze są takie same: mogą powodować nawet 10 krotne obniżenie 
wytrzymałości elektrycznej!
 
■  Kondesacja pary wodnej

Krople rosy na powierzchniach izolacyjnych do 3 razy obniżają lokalną 
wytrzymałość elektryczną.
 
■  Ciśnienie

Wytrzymałość dielektryka gazowego rośnie wraz z ciśnieniem. Napięcie 
wytrzymywane aparatu z naturalną izolacją powietrzną obniża się 
wraz ze zwiększaniem wysokości zainstalowania. Zjawisko to może 
wymagać obniżenia znamionowego poziomu izolacji.
 
■ Wilgotność  
Cząstki wody rozpuszczone w gazie lub cieczy zmieniają cechy tego 
dielektryka. W przypadku cieczy zawsze jest to obniżenie wytrzymałości. 
Podobnie też w odniesieniu do większości gazów izolacyjnych. Jedynie 
wytrzymałość powietrza nieco rośnie przy wzroście wilgotności do 70%.
 
■ Temperatura

Przy wzroście temperatury wytrzymałość wszystkich dielektryków 
(gazowych, ciekłych i stałych) maleje. W wyniku szybkich zmian 
temperatury w dielektrykach stałych mogą pojawiać się mikropęknięcia, 
które bardzo szybko prowadzą do przebicia izolacji. Należy więc uważa 
na skutki rozszerzania się materiałów przy wzroście temperatury. 
Dielektryki stałe mają współczynnik rozszerzalności cieplnej 5 – 10 razy 
większy niż materiały przewodzące.

Poziom zabrudzeniowy
 
Zabrudzenia mogą pochodzić z zewnętrznego ośrodka gazowego (kurz), 
zanieczyszczeń początkowych, ewentualnych uszkodzeń powierzchni 
wewnętrznych. Pod wpływem wilgoci na powierzchniach pokrytych 
niektórymi zabrudzeniami pojawia się przewodnictwo elektrochemiczne, 
które potęguje skutki wyładowań elektrycznych. 
Promieniowanie słoneczne, może być dodatkowym czynnikiem 
pogarszającym warunki dla zewnętrznych powierzchni izolacyjnych.

Rzędy wielkości:
Wytrzymałość elektryczna powietrza:

 (20oC, 1 bar): 2,9 – 3,0 kV/mm
Próg jonizacji: 

(20oC, 1 bar): 2,6 kV/mm

Regu∏y i obliczenia 
projektowe
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Wytrzymałość układów izolacyjnych

Kształty części
Kształty części stanowiących elektrody układów izolacyjnych mają za-
sadnicze znaczenie dla wytrzymałości elektrycznej izolacji aparatu. Bez-
względnie należy eliminować wszelkie ostrza, które mają katastrofalny 
wpływ na wytrzymałość, zwłaszcza udarową, oraz na starzenie się izolacji  
wskutek degradacji powierzchni izolacyjnych.

Odległości izolacyjne

Odległości izolacyjne w powietrzu
W odniesieniu do instalacji, których wytrzymałości elektrycznej nie można  
sprawdzić doświadczalnie Publikacja IEC 71-2 określa w funkcji napięcia 
znamionowego minimalne odległości pomiędzy częściami o różnych 
potencjałach, które w powietrzu gwarantują wymagany poziom izolacji.

Zalecenia IEC dotyczące odległości odnoszą się do instalacji pracują-
cych na wysokościach n.p.m. nie przekraczających < 1 000 m.

Poniżej podano odległości w powietrzu * pomiędzy częściami pod napię-
ciem oraz częściami uziemionymi zapewniające na sucho wytrzymałość 
udarową na znormalizowanych poziomach.

Znamionowe napięcie 

udarowe wytrzymywane 

Up (kV)

Minimalna odległość 

doziemna w powietrzu 

(mm)

Up (kV) d (mm)
40 60
60 90
75 120
95 160
125 220

Powyższe wartości minimalnych odległości izolacyjnych w powietrzu 
zostały wyznaczone wyłącznie z uwzględnieniem czynników dielektrycz-
nych. Nie zwierają one żadnych poprawek, które mogą być konieczne 
ze względu na tolerancje wykonawcze, skutki zwarć, wpływ wiatru, bezpie-
czeństwo obsługi itp.

* Zalecenia te odnoszą się do odstępów w powietrzu, bez zwracania uwagi na przeskoki 
rozwijające się na zabrudzonych powierzchniach izolacyjnych.

Kształty części

V O

d

U

Regu∏y i obliczenia 
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Tworzenie ozonu    Degradacja powierzchni wyprasek
i odlewów z materiałów izolacyjnych



40 Schneider Electric

Wytrzymałość układów izolacyjnych

Powierzchnie graniczne powietrza i dielektryka stałego
Norma IEC 60815 1 ustala 4 stopnie surowości warunków (określane jako 
stopień zabrudzenia lub strefa zabrudzeniowa) decydujących o wielkości 
zabrudzenia:

Strefa zabru-

dzeniowa

 – stopień 

zabrudzenia

Przykład typowego środowiska

Tablica stref zabrudzeniowych

I-zabrudzenie 

słabe

❏  tereny nieuprzemysłowione, o niewielkim zaludnieniu,
❏  tereny słabo uprzemysłowione z naturalnym oczyszczaniem przez wiatr lub deszcz,
❏  tereny rolnicze,2
❏  tereny górskie,
❏  tereny spełniające ww. warunki, lecz oddalone bardziej niż na 10 km od wybrzeża 
morskiego i nie wyeksponowane na wiatry od morza

II-zabrudzenie 

średnie

❏  tereny uprzemysłowione nie produkujące szczególnie agresywnych zanieczyszczeń i/lub
o średnim zaludnieniu,
❏  tereny uprzemysłowione i/lub gęsto zaludnione z naturalnym oczyszczaniem przez wiatr 
lub deszcz,
❏  tereny wyeksponowane na wiatry od morza, ale niezbyt bliskie wybrzeża (odległość 
co najmniej kilku kilometrów 3) 

III-zabrudzenie 

silne

❏  tereny silnie uprzemysłowione i wielkie aglomeracje miejskie,
❏  tereny bliskie wybrzeża morskiego, wyeksponowane na silne wiatry od morza.

IIII-zabrudzenie 

bardzo silne

❏  tereny, na ogół niezbyt rozległe, z przewodzącym kurzem i przemysłem zanieczyszczają-
cym dymami zawierającymi znaczne ilości przewodzących cząstek,
❏  tereny nadmorskie, na ogół niezbyt rozległe, z częstymi mgłami lub wyeksponowane 
na silne wiatry od morza lub wiatry niosące zabrudzenia,
❏  tereny pustynne cechujące się długimi okresami bez deszczów, wyeksponowane na silne 
wiatry niosące piasek lub sól, z częstym i regularnym występowaniem rosy

1 Norma IEC 60 815 podaje reguły doboru izolatorów, zależnie od strefy zabrudzeniowej,
2 Stosowanie nawozów sztucznych oraz wypalanie resztek roślin na ziemiach uprawnych może, 
za sprawą wiatrów powiększyć zabrudzenie
3 Krytyczne odległości od morza zależą od topografii wybrzeża i ekstremalnych cech wiatrów.

U OLf

Regu∏y i obliczenia 
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0Stopień ochrony

Uwaga!

Wprowadzenie
Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim a także 
ochrona urządzeń elektrycznych od wpływu niektórych czynników 
zewnętrznych są wymagane przez normy międzynarodowe dotyczące 
instalacji i urządzeń (IEC 60 529). Znajomość stopni ochrony jest 
niezbędna w projektowaniu, wykonawstwie i eksploatacji instalacji 
elektrycznych a także w sterowaniu jakością urządzeń elektrycznych.

Definicje
Stopień ochrony określa poziom ochrony stwarzanej przez obudowę 
zabezpieczającą przed dostępem do części niebezpiecznych, przed 
przedostaniem się ciał i przed działaniem wody. Symbole IP stanowią 
system klasyfikacji poziomu ochrony.

Zakres stosowania
System klasyfikacji IP odnoszą się do urządzeń elektrycznych o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 72,5 kV. Nie odnosi się natomiast do 
oddzielnych wyłączników, choć wymaga się, aby na przykład, aby wyłą-
cznik zainstalowany w celce był odgrodzony osłoną czołowa (aby np. 
siatka układu wentylacji była gęstsza).

Oznaczenia IP i ich znaczenie
Listę oznaczeń IP oraz ich skrócony opis znaczenia ich składników 
podano na następnej stronie 

Regu∏y i obliczenia 
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Uwaga!

Należy liczyć się 
z obniżeniem parametrów 

ze względu na nagrzewanie
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0

 

Stopień ochrony

 

Element oznaczenia  Cyfra lub litera  Oznaczenie ochrony urządzenia  ludzi  Symbol graficzny

 

Oznaczenie IP
pierwsza cyfra
symbolu 

 

ochrona urządzenia przed przedos-
taniem się obcych ciał

ochrona ludzi przed dotknię-
ciem części pod napięciem

 

0 (brak ochrony) (brak ochrony)
1

 

o średnicy

 

  

 

≥

 

 50 mm

 

wierzchem dłoni

 

2

 

o średnicy

 

 

 

≥

 

 12,5 mm

 

palcem

 

3

 

o średnicy

 

 

 

≥

 

 2,5 mm

 

za pomocą narzędzia

 

4

 

o średnicy

 

 

 

≥

 

 1 mm

 

za pomocą drutu

 

5

 

ochrona przed dużą ilością pyłu / jw za pomocą drutu

 

6

 

pełna szczelność na pył / jw za pomocą drutu

 

druga cyfra
symbolu

 

druga cyfra charakterystyczna / ochrona 
urządzenia przed przedostaniem się wody:

 

0 (brak ochrony)
1

 

kropli wody spadających pionowo

 

2

 

kropli wody spadających pod kątem 15

 

ο

 

3

 

kropli wody spadających pod kątem 60

 

ο

 

4

 

rozbryzgów padających z dowolnego 
kierunku

 

5

 

strumienia wody lanego z dowolnego 
kierunku

 

6

 

silnego strumienia wody lanego 
z dowolnego kierunku

 

7

 

krótkotrwałe zanurzenie obudowy
w wodzie

 

8

 

długotrwałe zanurzenie obudowy
w wodzie

 

litera dodatkowa 

 

(opcjonalnie)

 

ochrona ludzi przed dotknięciem części pod napięciem:

 

A

 

wierzchem dłoni

 

B

 

palcem

 

C

 

za pomocą narzędzia

 

D

 

za pomocą drutu

 

litera uzupełniająca

 

 (opcjonalnie)

 

dodatkowa informacja o:

 

H

 

urządzenie wysokiego napięcia

 

M

 

ochrona przed wnikaniem wody, gdy 
części ruchome urządzenia są w ruchu

 

S

 

ochrona przed wnikaniem wody, gdy 
części ruchome urządzenia są 
nieruchome

 

W

 

Listę oznaczeń IP oraz ich skrócony 
opis znaczenia ich składników podano 
na następnej stronie

Ø 50mm

Ø 12,5mm

X

~

Ø 2,5mm

Ø 1mm

15°

60°
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0

 

Stopień ochrony

 

Oznaczenie IK

 

Wprowadzenie

 

■

 

 IEC odmówiła jednak dodania do IP trzeciej cyfry, więc jedynym 
rozwiązaniem pozwalającym na utrzymanie klasyfikacji ochrony od 
uderzeń było utworzenie dodatkowego oznaczenia: IK, które jest 
przedmiotem projektu normy Europejskiej EN 50102: 

 

■

 

 W normach krajowych mogą występować trzecie cyfry o różnych 
znaczeniach, więc - wobec konieczności wprowadzenia dla produktów 
dodatkowych stopni ochrony - nowe oznaczenie IK ma inne znaczenie
niż dawna trzecia cyfra IP – patrz tablica.

 

Trzecia cyfra w kodzie IP
wg NF C 20-010 (1986)

kod IK

 

IP XX1

 

IK 02

 

IP XX3

 

IK 04

 

IP XX5

 

IK 07

 

IP XX7

 

IK 08

 

IP XX9

 

IK 10

 

UWAGA: 

 

aby uniknąć nieporozumień każdy nowy stopień ochrony jest określany dwoma cyframi.

 

Definicje

 

■

 

 Stopnie ochrony odpowiadają poziomom energii uderzenia wyrażonych 
w dżulach.:

 

❏

 

 uderzenia przykładanego wprost do urządzenia,

 

❏

 

 uderzenia przenoszonego przez konstrukcję wsporczą w postaci 
drgań charakteryzowanych przez częstotliwość i przyspieszenie

 

■ 

 

Stopnie ochrony od uderzeń  można sprawdzać różnego rodzaju 
młotkami: wahadłowym, sprężynowym lub młotkiem spadającym 
swobodnie.

mechanizm zwalniającygłówka młotka

strefa zderzeniowa

płyta montażowa

oś wahadła

wysokość wahnięcia

przycisk
zazbrajania

obiekt, próbka

podpora
montażowa
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0

 

Stopień ochrony

 

✔ 

 

= tak

 

1

 

 

 

główki młotka

 

2

 

 

 

Fe 490-2 wg ISO 1052, o twardości 50 – 58 HR wg ISO 6580

 

3

 

 

 

twardość HR 100 wg ISO 2039-2

 

Oznaczenia IK i ich znaczenie

 

Oznaczenie IK IK 01 IK 02 IK 03 IK 04 IK 05 IK 06 IK 07 IK 08 IK 09 IK 10

 

energia, J

 

0.15 0.2 0.35 0.5 0.7 1 2 5 10 20

 

promień 

 

1

 

 mm 

 

10 10 10 10 10 10 25 25 50 50

 

materiał 

 

1

 

P P P P P P A A A A

 

stal = A 

 

2

 

poliamid = P 

 

3

 

młotek 

wahadłowy

 

✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

 

sprężynowy 

 

4

 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

 

spadający

 

✔ ✔ ✔ ✔
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 Wprowadzenie
■ Wyłączniki służą do zabezpieczenia i sterowania sieci. Muszą być zdolne 
do załączenia, utrzymania przepływu i wyłączania wszelkich prądów – robo- 
czych i zwarciowych -, jakie mogą się pojawić się w danym punkcie sieci.

■ Tor prądowy wyłącznika musi wytrzymywać:
❑  skutki cieplne prądu zwarciowego zdeterminowane przez tzw. prąd 
cieplny, oznaczany jako prąd krótkotrwały (1 lub 3 sekundowy),
❑  skutki elektrodynamiczne zdeterminowane przez tzw. prąd udarowy, 
związany z prądem zwarciowym Icc (w-ść skuteczna składowej okresowej):

2.5 • Isc dla 50 Hz (IEC)
2.6 • Isc dla 60 Hz (IEC)
2.7 • Isc (ANSI), dla szczególnych stałych czasowych sieci (IEC)

❑  obciążenie prądem długotrwałym .

■ Wobec tego, że wyłącznik może pozostawać dowolnie długo w stanie 
zamkniętym, jego tor prądowy musi wytrzymywać przepływ prądu robo-
czego przez całe swoje życie.

Dane znamionowe

Parametry znamionowe podstawowe
■ Napięcie znamionowe
■ Poziom znamionowy izolacji
■ Prąd znamionowy ciągły, roboczy
■ Prąd znamionowy krótkotrwały dopuszczalny
■ Prąd znamionowy szczytowy dopuszczalny
■ Czas znamionowy trwania zwarcia
■ Napięcie znamionowe zasilania napędu i obwodów pomocniczych
■ Częstotliwość znamionowa
■ Zdolność wyłączeniowa znamionowa – Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy
■ Napięcie znamionowe powrotne przejściowe (TRV) 
■ Zdolność załączeniowa znamionowa -  Prąd znamionowy załączalny zwarciowy
■ Szereg przestawieniowy znamionowy
■ Czasy znamionowe

Parametry znamionowe szczególne
■ Wyłączniki przeznaczone do łączenia w szczególnych warunkach 
charakteryzują następujące, dodatkowe wielkości znamionowe:
❑  Znamionowa zdolność wyłączalna przy niezgodności faz 
(prąd znamionowy wyłączalny przy niezgodności faz),
❑  Znamionowa zdolność wyłączalna linii kablowych w stanie jałowym 
(prąd znamionowy wyłączalny linii kablowych w stanie jałowym),
❑  Znamionowa zdolność wyłączalna linii napowietrznych w stanie jałowym 
(prąd znamionowy wyłączalny linii napowietrznych w stanie jałowym),
❑  Znamionowa zdolność wyłączalna baterii kondensatorowej jednoczłonowej 
(prąd znamionowy wyłączalny baterii kondensatorowej jednoczłonowej),
❑  Znamionowa zdolność wyłączalna baterii kondensatorowej wieloczłonowej 
(prąd znamionowy wyłączalny baterii kondensatorowej wieloczłonowej),
❑  Znamionowa zdolność załączalna baterii kondensatorowej wieloczłonowej 
(prąd znamionowy załączalny baterii kondensatorowej wieloczłonowej),
❑  Znamionowa zdolność wyłączalna małych prądów indukcyjnych
(prąd znamionowy wyłączalny przy łączeniu małych prądów indukcyjny).

Napięcie znamionowe (cf. § 4.1 IEC 60 694)
Napięcie znamionowe określa największą dopuszczalną wartość napięcia 
roboczego sieci, w której wyłącznik jest przeznaczony.
■ Znormalizowane są następujące wartości napięcia znamionowego::
3.6 - 7.2 -12 - 17.5 - 24 - 36 kV.

Normy IEC 60 056 oraz ANSI C37-06

określają warunki pracy, cechy i wielkości 
znamionowe oraz wymagania konstrukcyjne 

a także definiują próby potwierdzające 
cechy aparatów łączeniowych, specyfikują 

wybór napędów i instalacji

Wymagania dla aparatury
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Poziom znamionowy izolacji 
(patrz §. 4.2 IEC 60 694)
■ Poziom izolacji jest scharakteryzowany przez dwie wartości napięć wytrzymywanych:
❑  udarowego 1.2/50 µs
❑  przemiennego o częstotliwości sieciowej, w ciągu 1 min.

Napięcie znamionowe Napięcie probiercze 

udarowe wytrzymywane

Napięcie probiercze o 

częstotliwości sieciowej 

Ur, kV Up, kV Ud, kV (w-ść skuteczna)

7.2 60 20
12 75 28
17.5 95 38
24 125 50
36 170 70

Prąd znamionowy ciągły

(patrz §. 4.4 IEC 60 694)
Prąd znamionowy ciągły określa wartość prądu, który płynąć dowolnie 
długo nie spowoduje w określonych warunkach nagrzania toru prądo-
wego wyłącznika do temperatury wyższej niż dopuszczalna. Dopuszczalne 
wartości temperatury i przyrostów temperatury w otoczeniu o temperaturze 
nie przekraczającej 40oC określiła IEC określiła dla różnych materiałów 
i części łączników (patrz p. 4.5 IEC 60 694 i p.4.4.1 PN-86/E-05155).   

Prąd znamionowy krótkotrwały dopuszczalny
(patrz §. 4.5 IEC 60 694)

Ssc                    : moc zwarciowa (in MVA)
U               : napięcie robocze (in kV)
Isc             : prąd zwarciowy (in kA)

Prąd znamionowy dopuszczalny krótkotrwały oznacza znormalizowaną, skuteczną 
wartość prądu, której nie może przekroczyć prąd zwarciowy w miejscu zainstalowania 
wyłącznika. Wartość tę określa się przy założo-nym czasie trwania zwarcia 1 lub 3 s. 
■ Wartości prądu znamionowego dopuszczalnego krótkotrwałego wybiera się 
z tego samego szeregu, co wartości prądu znamionowego wyłączalnego:
6.3 - 8 - 10 - 12.5 - 16 - 20 - 25 - 31.5 - 40 - 50 kA.

Zdolność załączeniową wyłącznika charakteryzuje się przez podanie największej 
wartości szczytowej prądu zwarciowego, który wyłącznik jest zdolny załączyć
i utrzymać. Wartość prądu znamionowego szczytowego dopuszczalnego oraz 
prądu znamionowego załączalnego zwarciowego nie może być mniejsza od 
wartości szczytowej prądu znamionowego krótkotrwałego dopuszczalnego.
Wartość prądu znamionowego szczytowego  dopuszczalnego wynosi, w zależ-
ności od wartości prądu znamionowego krótkotrwałego Icc:

2.5 • Icc przy 50 Hz
2.6 • Icc przy 60 Hz
2.7 • Icc w szczególnych przypadkach

Czas znamionowy trwania zwarcia (patrz §. 4.7 IEC 60 694)
Znamionowy czas trwania zwarcia może wynosić 1 lub 3 s.

U  (%) p

100
90

50

10

Udar znormalizowany

Isc
Ssc

3 U•
-----------------=
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Napięcie znamionowe zasilania napędu i obwodów 

pomocniczych (patrz §. 4.8 IEC 60 694)
■ Napięcie znamionowe zasilania napędu i obwodów pomocniczych jest 
wybierane spośród wartości:
❑  napięcia stałe : 24 - 48 - 60 - 110 lub 125 - 220 lub 250 V
❑  napięcia przemienne: 120 - 220 - 230 - 240 V

■ Zakres działania wynosi:
❑  silników i wyzwalaczy zamykających:

- 15% do +15% napięcia znamionowego
❑  wyzwalaczy otwierających:

- 30% do +10% napięcia znamionowego stałego  
- 15% do +10% napięcia znamionowego przemiennego

❑  wyzwalaczy podnapięciowych otwierających:

Częstotliwość znamionowa 
(patrz §. 4.9 IEC 60 694)
Obecnie na świecie stosuje się dwie częstotliwości: 50 Hz w Europie 
i 60 Hz w Ameryce. W kilku krajach występują obydwie.
Częstotliwość znamionowa może więc wynosić 50 Hz lub 60 Hz.

Szereg przestawieniowy znamionowy 
(patrz §. 4.103 IEC 60 056)
■ Znamionowy szereg przestawieniowy ma postać sekwencji: 
W – t – ZW – t’ – ZW (patrz schemat poniżej)

W : roznacza otwieranie (wyłączanie)
ZW : oznacza zamknięcie (załączanie) 

z bezzwłocznym otwarciem (wyłączeniem).

■ Możliwe są trzy szeregi przestawieniowe znamionowe:
❑  wolny: W - 3 mn - ZW - 3 mn - ZW
❑  szybki 1: W - 0.3 s - ZW - 3 mn - ZW
❑  szybki 2: W - 0.3 s - ZW - 15 s - ZW

Uwaga: Można żądać innych szeregów przestawieniowych.

■ Cykl zamykanie/otwieranie
Założenie: impuls otwierający jest wysyłany bezzwłocznie po zamknięciu wyłącznika.

Wymagania dla aparatury
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■ Cykl samoczynnego ponownego załączenia

Założenie: impuls zamykający jest wysyłany po otwarciu wyłącznika
(ze zwłoką niezbędną dla uzyskaniu czasu otwarcia 0,3 s, 15s lub 3 min) 

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy

(patrz §. 4.101 IEC 60 056 i PN-89/E-06105/01)
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy określa największą wartość prądu 
zwarciowego, który wyłącznik jest zdolny wyłączyć przy napięciu znamionowy. 

■ Znamionowy prąd zwarciowy charakteryzują dwie wartości:
❑  wartość skuteczna jego składowej okresowej, nazywana w skrócie 
prądem znamionowym zwarciowym oraz
❑  wartość składowej nieokresowej wyrażona w procentach amplitudy składowej 
okresowej; wartość składowej nieokresowej określa się dla chwili rozdziału 
styków wyłącznika, tj. dla czasu równego czasowi własnemu otwierania 
powiększonego o połowę okresu częstotliwości znamionowej; powiększenie 
czasu; powiększenie czasu o 10 ms odpowiada minimalnemu opóźnieniu 
wyzwolenia wyłącznika o czas pobudzenia zabezpieczenia nadprądowego.

■ Zgodnie z wymaganiami IEC  wyłącznik powinien być zdolny
do wyłączenia prądu o składowej okresowej równej wartości znamionowego 
prądu wyłączalnego (określającej znamionową moc wyłączalną)
z asymetrią określoną procentowo zgodnie z niżej podanym wykresem.

Zależność procentowego udziału składowej nieokresowej od czasu do rozdziału styków (τ)

Czas do rozdziału styków t jest równy czasowi własnemu otwierania Top powiększonemu 
o półokresu częstotliwości sieciowej (τr).

■  IEC od wyłączników średniego napięcia standardowo wymaga zdolności 
wyłączania przy udziale składowej nieokresowej równej 30%, co kores-
ponduje ze współczynnikiem udaru 2,5 przy 50 Hz i 2,6 przy 60 Hz (stała 
czasowa sieci t = 45 ms); w takim przypadku należy korzystać z krzywej τ1.

przepływ prądu przepływ prądu

 ruch styków      

 czas przejścia od otwarcia do zamknięcia

 czas ponownego zamknięcia
czas ponownego załączenia

czas przejścia od wyłączania do załączenia

rozdział styków we wszystkich biegunach

położenie zamknięcia 

czas

wyłącznik otwarty

Przykład 1:
■  Rozważamy wymaganą asymetrię 
prądu wyłączalnego wyłącznika, którego 
najkrótszy czas własny wynosi Top = 45 
ms. Do tej wartości dodajemy τ1 = 10 ms 
czasu reakcji zabezpieczeń. Z wykresu 
wynika, że asymetria powinna wynosić ok. 
30%. Z obliczeń wynika natomiast:

%DC e
45 10+( )–

45
---------------------------

29.5%= =

Przykład 2:
■ Załóżmy, że od wyłącznika średniego 
napięcia wymaga się wyłączania przy 
asymetrii 65% oraz że prąd wyłączalny 
symetryczny wynosi Isym = 27 kA. 
Ile więc wynosi prąd asymetryczny?

      

    [A]

■  Na podstawie wyrażenia (A) można ustalić, że 
przy asymetrii 30% równoważny wyłączalny prąd 
symetryczny wynosi 

dla %DC z 30%.

■ Tak więc dla sprostania założonym warunkom
łączeniowym standardowo znamionowany wyłącznik
powinien legitymować się prądem znamionowym
wyłączalnym zwarciowym nie mniejszym niż 33,8 kA.
Najbliższa znormalizowana wartość znamionowego
prądu wyłączalnego wynosi 40 kA.

Iasym Isym 1 2 %DC( )
100

-----------------
2

+=

 27kA 1 2 0.65( )2
+=

 36.7 kA=

36̇.7kA
1. 086( )
------------------- 33.8kA=

} 100
90

10

80
70
60
50
40
30
20

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

(alternatywna stała czasowa)

(zalecana stała czasowa)

% DC
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■  W niektórych obwodach zwarciowych o bardzo małej rezystancji – np. przy 
zwarciach blisko generatorów – asymetria prądu zwarciowego może być większa, 
z prądem udarowym równym 2,7 • Icc. W takim przypadku należy skorzystać z 
krzywej τ4. Natomiast w przypadku stałej czasowej zawartej pomiędzy 45 i 250 
ms asymetrię prądu wyłączeniowego należy obliczyć ze wzoru:

Wartości prądu znamionowego wyłączalnego dopuszczalnego mogą wynosić: 
6.3 - 8 - 10 - 12,5 - 16  20 - 25 - 31.5 - 40 - 50 - 100 kA.

■  Próby zdolności wyłączeniowej wykonuje się w 5 szeregach o różnych wartościach 

probierczego prądu wyłączeniowego:

Sekwencja Prąd wyłączeniowy

% Isym.
Udział składowej 

nieokresowej %DC

1 10 ≤ 20
2 20 ≤ 20
3 60 ≤ 20
4 100 ≤ 20
5* 100 wg wzoru 

* Dotyczy wyłączników o czasie własnym otwierania < 80 ms

IMC

IAC

Idc

%DC

:
:
:
:

wartość prądu wyłączeniowego
amplituda składowej okresowej (Isc peak)
wartość składowej nieokresowej
% procentowa asymetria czyli udział składowej 
nieokresowej:

■  Zwarciowy prąd wyłączeniowy symetryczny, kA:

■  Zwarciowy prąd wyłączeniowy asymetryczny, kA:

Napięcie znamionowe powrotne przejściowe (TRV) 
(patrz §. 4.102 IEC 60 056)
Napięcie znamionowe powrotne przejściowe jest napięciem, które pojawia 
się na zaciskach bieguna wyłącznika po przerwaniu prądu. Kształt napię-
cia powrotnego zależy od układu połączeń sieci w chwili wyłączania. 
Od wyłącznika wymaga się, aby był zdolny do wyłączenia danego prą-
du przy napięciach powrotnych, których cały przebieg leży poniżej prze-
biegu znamionowego napięcia powrotnego.

■  Współczynnik biegunowy dla pierwszego bieguna wyłączającego:

Dla wyłączników trójfazowych napięcie znamionowe powrotne przejścio-
we odnosi się do pierwszego bieguna wyłączającego. Stosunek składo-
wej podstawowej takiego napięcia do napięcia fazowego jest równy 1,5 
dla napięć znamionowych ≥72,5 kV

% DC 100 e

Top Tr+( )–

ττττ1 ... 4,,
---------------------------------

•=

I (A)

t (s)
IMC

IDC

IAC

IDC

IAC
-------- 100• 100 e

Top Tr+( )–

ττττ 1 ... 4,,( )
--------------------------------

•=

Isym
IAC

2
-------=

Iasym2 I2AC I2DC+=
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■  Przebiegi znamionowych napięć powrotnych

❑  Napięcie powrotne w  danych warunkach obwodowych zależy od 
asymetrii prądu, ale przebiegi znamionowe napięć powrotnych są 
normalizowane dla zwarć symetrycznych:
Napięcie 

znamionowe
Wartość 
szczytowa TRV

Czas 
narastania

Opóźnienie Stromość napięcia 
powrotnego 

(Ur ; kV) (Uc ; kV) (t3 ; µs) (td ; µs) (Uc/td ; kV/µs)
7.2 12.3 52 8 0.24
12 20.6 60 9 0.34
17.5 30 72 11 0.42
24 41 88 13 0.47
36 62 108 16 0.57

❑  Znormalizowane przebiegi napięć powrotnych są definiowane przez dwie 
linie proste wyznaczające tzw. dwuparametrową obwiednię napięcia 
powrotnego oraz przez odcinek prostej wyznaczający granicę opóźnienia.

Td : czas opóźnienia
t3 : czas narastania do wartości Uc

Uc : wartość szczytowa napięcia powrotnego
stromośśśśćććć  napięęęęcia powrotnego: Uc/t3 in kV/µs

Prąd znamionowy wyłączalny przy opozycji faz 
(patrz §. 4.106 IEC 60 056)
Po otwarciu wyłącznika sprzęgającego dwie niezsynchronizowane sieci 
na jego zaciskach pojawia się napięcie, które może osiągnąć wartość równą 
sumie napięć z obydwu stron wyłącznika (opozycja faz).

■  W praktyce normy wymagają, aby wyłącznik był zdolny do wyłączenia 
prądu równego 25% znamionowego prądu wyłączalnego (dla zwarcia na 
zaciskach) przy napięciu podwojonym w stosunku do napięcia doziemnego

■  Jeśli Ur oznacza napięcie znamionowe wyłącznika, to składowa podstawowa
napięcia powrotnego (składowa o częstotliwości sieciowej) jest równa:
v 23333 Ur w sieciach o skutecznie uziemionym punkcie neutralnym

v 2.53333 Ur w sieciach o nie uziemionym punkcie neutralnym

■  Wartość szczytowa napięcia powrotnego w sieciach o nie uziemionym 
punkcie neutralnym wynosi:

Napięcie 
znamionowe

Wartość 
szczytowa TRV

Czas narastania Stromość napięcia
powrotnego

Ur , kV Uc ,  kV t3 , µs Uc/td , kV/µs
7.2 18.4 104 0.18
12 30.6 120 0.26
17.5 45 144 0.31
24 61 176 0.35
36 92 216 0.43

Uc 1.4 1.5 2
3

-------  Ur 1.715Ur=••••••••••••=

td 0.15t3=

Uc 1.25 2.5 3
2

------- Ur••••••••••••=

Wymagania dla aparatury

   

UA - UB = U1 - (-U2) = U1 + U2

si U1 = U2 so UA - UB = 2U

U (kV)

Uc

0
td

t3
t (µs)

X1 X2A B

U1 U2G G
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Prąd znamionowy wyłączalny linii kablowych w stanie 
jałowym (patrz §. 4.108 IEC 60 056)
Zdolność wyłączania linii kablowych w stanie jałowym jest przypisywana 
wyłącznikom zainstalowanym na wejściu kabli i to w sieciach o napięciu nie 
większym niż 24 kV, choć nawet i w takich przypadkach nie jest to obligatoryjne.
 
■  Znormalizowane wartości znamionowego prądu wyłączalnego linii 
kablowych w stanie jałowym wynoszą :

Napięcie znamionowe   Prąd znamionowy wyłączalny linii 
kablowych w stanie jałowym

Ur , kV Ic , kA
7.2 10
12 25
17.5 31.5
24 31.5
36 50

Prąd znamionowy wyłączalny linii napowietrznych stanie 
jałowym (patrz §. 4.107 IEC 60 056)
Zdolność wyłączania linii napowietrznych w stanie jałowym przypisuje się wyłącznikom 
manewrującym – tj. służącym nie tylko do zabezpieczeń - zainstalowanym na wejściu 
linii napowietrznych i to w sieciach o napięciu nie mniejszym niż 72 kV.

Prąd znamionowy wyłączalny baterii kondensatorowej 
pojedynczej (patrz §. 4.109 IEC 60 056)
Zdolność wyłączania pojedynczej baterii kondensatorowej przypisuje się wyłącznikom 
manewrującym – tj. służącym nie tylko do zabezpieczeń - zainstalowanym na zasilaniu 
baterii kondensatorowej w przypadku, gdy po stronie źródła nie ma żadnych 
kondensatorów, choć nawet i w takich przypadkach nie jest to obligatoryjne. Ze względu 
na obecność wyższych harmonicznych znamionowy prąd wyłączalny baterii 
kondensatorowej pojedynczej powinien wynosić 0,7 wartości znamionowego prądu ciągłego:

Prąd znamionowy 
ciągły    

Prąd znamionowy wyłączalny baterii 
kondensatorowej pojedynczej

(A) (A)
400 280
630 440
1250 875
2500 1750
3150 2200

Z definicji

■  Zalecane wartości dopuszczalne wartości przepięć towarzyszących 
wyłączaniu pojedynczej baterii kondensatorowej wynoszą 2,5 pu, czyli:

2.5 • Ur

Prąd znamionowy wyłączalny baterii kondensatorowej 
wieloczłonowej (patrz §. 4.110 IEC 60 056)

Jeśli n oznacza liczbę członów baterii, to dopuszczalne przepięcie jest  równe:

pu Ur
2
3

-------=

2
3

-------

2n

2n 1+
----------------  • pu przy   pu Ur

2
3

-------=

Wymagania dla aparatury

L A B

UG C

Ic

X1

UG

C1 C2 C3
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Prąd znamionowy załączalny baterii kondensatorowej wieloczłonowej 
jest to największa wartość szczytowa prądu, który wyłącznik jest w stanie 
załączyć przy swoim napięciu znamionowym. Prąd ten powinien być 
większy  od prądu załączeniowego baterii kondensatorowej. 
Częstotliwość prądu załączeniowego, przy której określa się zdolność 
załączeniową baterii kondensatorowej wieloczłonowej w normalnych 
warunkach eksploatacyjnych zawarta jest w granicach 2 – 5 kHz.    

U

Um
Uc

Uf

Uif

Ud

Up

t

Wymagania dla aparatury

Prąd znamionowy wyłączalny przy łączeniu małych prądów 
indukcyjny (patrz §. 4.112 IEC 60 056)
Wyłączanie małych prądów indukcyjnych (kilka do kilkudziesięciu 
amperów) wywołuje przepięcia. Należy dobierać taki rodzaj 
wyłączników, które generują przepięcia nie zagrażające izolacji 
odbiorników energii zainstalowanych w sieci (transformatorów, silników).

■  Rysunek podany obok ilustruje charakterystyczne parametry przepięć 
po stronie obciążenia towarzyszących wyłączaniu małych prądów:
Uf : wartość napięcia sieci po wyłączeniu
Uc : wartość napięcia sieci w chwili zerwania prądu
Um : przepięcie „gaszeniowe”
Uif : przepięcie względem ziemi
Up : wartość szczytowa przepięcia względem ziemi
Ud : maksymalna wartość międzyszczytowa przepięcia
  wywołanego zapłonami. 

Normalne warunki pracy (patrz IEC 60 694)
Aparatura rozdzielcza i sterownicza jest przeznaczona do stosowania 
zgodnie z jej danymi znamionowymi w normalnych warunkach pracy 
przedstawionych w tablicy podanej poniżej. Jeżeli warunki odbiegają 
od normalnych, to należy wziąć pod uwagę konieczność obniżenia
parametrów znamionowych.

■ Temperatura

0oC Instalacja
Otoczenia Wnętrzowa Napowietrzna

chwilowa najniższa -5oC -25oC
chwilowa najwyższa +40oC +40oC
średnia w ciągi 24 h 35oC 35oC

■  Poziom izolacji silników

Norma IEC 60 034 definiuje poziomy izolacji silników. Poniżej w tablicy 
podano napięcia probiercze stosowane w próbach napięciem przemiennym 
i udarowym (znamionowe poziomy izolacji maszyn elektrycznych).

Wartość skuteczna napięcia 

probierczego 50 (60) Hz 

Izolacja Wartość szczytowa napięcia 

probierczego udarowego

Izolacja 
szeregowa 
(międzyzwojowa)

Izolacja
doziemna

(4 Ur + 5) kV
4.9 pu + 5 = 31 kV at 6.6 kV
(50% na próbce)
czas narastania 0,5 ms

1 kV/s

1 mn0

t

(2 Ur + 5) kV
2Ur + 1 ⇒  2(2Ur + 1) ⇒  0
14 kV ⇒�  28 kV ⇒  0

(4 Ur + 5) kV
4.9 pu + 5 = 31 kV at 6.6 kV
czas narastania 1,2 ms

Prąd znamionowy załączalny baterii kondensatorowej 
wieloczłonowej (patrz §. 4.111 IEC 60 056)
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Napięcie 
znamionowe 

Prąd znamionowy 
wyłączalny zwarciowy

Prąd znamionowy ciągły

Ur , kV Isc, kV Ir, A
3.6 10 400

16 630 1250
25 1250 1600 2500
40 1250 1600 2500 3150

7.2 8 400
12.5 400 630 1250
16 630 1250 1600
25 630 1250 1600 2500
40 1250 1600 2500 3150

12 8 400
12.5 400 630 1250
16 630 1250 1600
25 630 1250 1600 2500
40 1250 1600 2500 3150
50 1250 1600 2500 3150

17.5 8 400 630 1250
12.5 630 1250
16 630 1250
25 1250
40 1250 1600 2500 3150

24 8 400 630 1250
12.5 630 1250
16 630 1250
25 1250 1600 2500
40 1250 1600 2500 3150

36 8 630
12.5 630 1250
16 630 1250 1600
25 1250 1600 2500
40 1250 1600 2500 3150

■ Wysokość geograficzna zainstalowania

W normalnych warunkach urządzenia nie powinny być instalowane na 
wysokości większej niż 1000 m n.p.m.

0Wyłączniki średniego napięcia

■  Wilgotność

24 h 95 %
1 miesiąc 90 %

Wymagania dla aparatury

Wartość Urządzenie wnętrzowe  
średnia wilgotności w czasie:

Trwałość mechaniczna 
Normy wymagają od wyłączników zdolności wykonania 2 000 cykli 
przestawieniowych bez obciążeń elektrycznych. Wyłączniki Merlin Gerin 
mają trwałość 10 000 cykli przestawieniowych.

Trwałość łączeniowa
Normy wymagają od wyłączników zdolności trzykrotnego wyłączenia 
znamionowego prądu wyłączalnego     Wyłączniki Merlin Gerin legity-
mują się zdolnością co najmniej 15-krotnego wyłączenia prądu 

Koordynacja danych znamionowych
(patrz IEC 60 056)

Icc.
Icc.
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Przekładniki prądowe służą do transformowania prądu z uzwojenia 

pierwotnego na proporcjonalny do niego prąd w uzwojeniu wtórnym.  

Przekładnia Kn

 

Uwaga: Przekładniki powinny spełniać wymagania normy IEC 185 (PN-IEC 185:1994), 
ale mogą też być zgodne z normami BS 3938 i ANSI

■ Przekładnik prądowy jest utworzony z jednego lub kilku uzwojeń pierwotnych 
nawiniętych na jednym lub kilku rdzeniach, z których każdy ma swoje uzwojenie 
wtórne, a całość znajduje się w odlewie epoksydowym.  

■ Pozostawienie otwartego uzwojenia wtórnego może być niebezpieczne, 
ponieważ indukowane w tych warunkach napięcie wtórne osiąga wartości 
niebezpieczne zarówno dla obwodów wtórnych rozdzielnicy, jak i dla jej 

Dane znamionowe uzwojenia 

pierwotnego wg IEC

Częstotliwość znamionowa (fr)
Przekładnik o częstotliwości znamionowej 50 Hz może być zainstalowany 
w sieci 60 Hz, przy czym zachowuje swoją dokładność. Na odwrót nie można.

Napięcie znamionowe obwodu pierwotnego (Upr)

■  W przypadku ogólnym:

Napięcie znamionowe wyznacza poziom izolacji urządzenia (patrz Wstęp). 
Na ogół napięcie znamionowe przekładnika dobiera się wg napięcia robo-
czego sieci U kierując się następującą tablicą:

■  W przypadku szczególnym:

Kn lpr
Isr
-------- N2

N1
--------= =

Uwaga!

Nie wolno pozostawiać 
otwartego uzwojenia 

wtórnego przekładnika 

Napięcie znamionowe przekładnika prądowego  ≥  napięcia znamionowego sieci

Wymagania dla aparatury

(PrzejÊcie z u˝yciem lub bez u˝ycia przepustu izolacyjnego) 
Ogólna zasada pracy przekaênika.

Przekładnik prądowy może stanowić toroidalny rdzeń z nawiniętym 
uzwojeniem wtórnym, który nakłada się na przepust lub kabel lub gołą 
szynę. W takim przypadku o napięciu znamionowym decyduje izolator 
przepustowy, izolacja kabla lub odstęp w powietrzu między szyną
a toroidem przekładnika.
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Prąd pierwotny roboczy (Ips)

■  Przy danych :
S : moc pozorna instalacji, MVA
U : napięcie pierwotne robocze, kV
P : moc czynna silnika, kW
Q : moc bierna baterii kondensatorowej, kvar
Ips : prąd pierwotny roboczy, kA

■  Wyznaczymy Ips:

❏  W polu zasilającym
   (dopływowym)

❏  W polu silnikowym

❏  W polu transforma-
   torowym

❏  W polu silnikowym.
Jeżeli współczynnik 
mocy i sprawność silnika 

❏  W polu baterii kondensatorowej 
Współczynnik 1,3 wyraża powiększenie prądu pobieranego przez 
kondensatory wywołane odkształceniami harmonicznych napięcia. 

❏ W polu sprzęgłowym    

Prąd roboczy przekładnika I ps jest największym, ciągłym prądem,
jaki może wystąpić na sprzęgle.

Prąd pierwotny znamionowy (Ipr)
Znamionowy prąd pierwotny Ipr musi zawsze być większy od prądu 
roboczego instalacji I

■  Znormalizowane wartości znamionowego prądu pierwotnego prądu 
pierwotnego wynoszą:   
10 -12.5 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 75 i ich dziesiętne wielokrotności
i podwielokrotności.

■  Prądy znamionowe przekładników zasilających liczniki energii lub 
zabezpieczenia nadprądowe nie powinny przekraczać 1,5-krotnej wartości 
prądu roboczego sieci. W przypadku zabezpieczeń należy upewnić się, czy przy 
wybranej wartości znamionowego prądu pierwotnego możliwe będzie osiągnięcie 
potrzebnych progów pobudzenia zabezpieczeń.

Uwaga: przekładniki prądowe powinny wytrzymywać ciągły przepływ prądu o wartości 1,2 prądu zna-
mionowego, spełniając przy tym wymagania norm w zakresie nagrzewania i dokładności transformacji.

Ips S
3 U•

-----------------=

Ips S
3 U•

-----------------=

Ips S
3 U•

-----------------=

Ips
P

3 U  cos ϕϕϕϕ ηηηη•••
--------------------------------------------------=

Ips 1.3 Q•
3 U•

------------------=

Przykład:

Przekaźnik zabezpieczenia cieplnego silnika ma 
próg pobudzenia nastawiany w granicach 
0,6 – 1,2 prądu znamionowego przekładnika Ir. 
Aby uzyskać poprawne zabezpieczenie silnika  
przekaźnik należy nastawić tak, aby jego 
pobudzenie następowało przy prądzie 
znamionowym silnika.

■  Załóżmy prąd znamionowy silnika 
Ir = 45 A, a więc przekaźnik powinien być 
nastawiony na 45 A;

■  Jeśli zastosujemy przekładnik 
100/5, to nastawienia progu nie osiągniemy, 
ponieważ : 100 • 0.6 = 60 > 45 A.

■ Jeśli natomiast użyjemy przekładnika 75/5, 
to otrzymamy:

0.6 <   
75
 45 < 1.2

a więc nastawienie przekaźnika 
na żądane 45A będzie możliwe.

Wymagania dla aparatury

nie są znane, to jako pierwsze przybliżenie można przyjąć: cos ϕ = 0,8 i η = 0,8

Prąd roboczy I instalacji (np. na wyjściu transformatora zasilającego)  

powinien być równy prądowi roboczemu przekładnika I        z uwzglę-

dnieniem ewentualnego obniżenia obciążalności.

   - sprawności silnikaη

ps
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Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny (Ith)
Znamionowy prąd krótkotrwały oznacza wartość skuteczną prądu 

pierwotnego, który przekładnik wraz ze zwartymi uzwojeniami 

wtórnego powinien wytrzymać w ciągu jednej sekundy. 

■  Każdy przekładnik powinien wytrzymać działanie cieplne i elektro-
dynamiczne prądu zwarciowego pojawiającego w miejscu jego zainsta-
lowania przez najdłuższy z możliwych czasów trwania zwarcia.

■  Jeśli S cc oznacza moc zwarciową sieci wyrażoną w MVA, to

■  W odniesieniu do przekładników instalowanych na odpływach 
zabezpieczanych bezpiecznikami przyjmuje się, że obciążenie cieplne 
krótkotrwałe określane jest jako 80-krotny prąd roboczy odpływu, 
więc wymagany znamionowy prąd cieplny przekładnika powinien 
wynosić Ith = 80 Ir

■  Jeżeli obciążenie cieplne krótkotrwałe danego odpływu określone 
na 80 Ir jest większe od obciążalności łącznika zainstalowanego na 
odpływie, to prąd znamionowy krótkotrwały cieplny przekładnika 
powinien być taki sam, jak prąd znamionowy krótkotrwały łącznika.

Współczynnik przetężenia (Ksi)
Współczynnik przetężenia świadczy o tym, czy przekładniki jest 

łatwiejszy czy trudniejszy w produkcji.  

■  Współczynnik przetężenia przekładnika jest określona jako stosunek

■  Im współczynnik przetężenia jest mniejszy, tym przekładnik jest 
łatwiejszy w produkcji.   
Duża wartość Ksi pociąga za sobą przewymiarowanie przekroju uzwojenia 
pierwotnego. Następstwem może być konieczność zmniejszenia liczby zwojów 
tego uzwojenia i obniżenie indukowanej siły elektromotorycznej. Suma tych 
czynników komplikuje konstrukcję i utrudnia technologię przekładnika

Zakres wartości Produkcja
 ksi

Ksi < 100 typowa
100 < Ksi < 300 trudna w przypadku niektórych wymagań dot. 

uzwojenia wtórnego 
100 < Ksi < 400 trudna
400 < Ksi < 500 możliwa tylko w przypadku niektórych wymagań dot. 

uzwojenia wtórnego
Ksi > 500 często niemożliwa

Cechy uzwojenia wtórnego powinny być dostosowane do wymagań wynika-
jących z funkcji obwodu zasilanego przez dane uzwojenie – a szczególności 
od tego czy to jest obwód pomiarowy, czy też zabezpieczeniowy.

Przykład: 

■ Ssc = 250 MVA 
■  U = 15 kV

lIth Ssc

U 3•
-----------------=

I
th 1 s

Ssc 10
3•

U 3•
------------------------ 250 10

3•
15 3•

-----------------------  9 600A= = =

Ksi
Ith1s

Ipr
------------=

Wymagania dla aparatury

Prąd znamionowy przekładnika zainstalowanego w obudowie, gdzie 
temperatura powietrza otaczającego przekładnik jest wyższa od 40    
powinien być wyższy od wymaganego ze względu na prąd obciążeniowy 
danego pola. Stopień powiększenia wymagań zależy od warunków 
panujących w obudowie.
Na ogół wymagany prąd znamionowy powiększa się o 1% na każdy
1     różnicy pomiędzy rzeczywistą wartością temperatury otoczenia
i jej znormalizowaną wartością 40

oC

oC
oC.
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Dane znamionowe uzwojenia 

wtórnego wg IEC

Znamionowy prąd wtórny Isr – 5 czy 1 A  ?
■  W przypadku ogólnym:  
❏  do zasilania lokalnych obwodów wtórnych – 5 A
❏  do zasilania odległych  obwodów wtórnych – 1 A
■  W przypadku szczególnym:

❏  do zasilania lokalnych obwodów wtórnych = 1 A
Uwaga: Zastosowanie przek∏adnika o znamionowym pràdzie wtórnym 5 A do zasilania 
odleg∏ych obwodów wtórnych jest dopuszczalne, jednak prowadzi do wzrostu strat 
w po∏àczeniu przek∏adnika z zasilanym uk∏adem co wywo∏uje koniecznoÊç powi´kszenia 
przewodów takiego po∏àczenia i wzrostu wymaganej mocy – a wi´c i wymiarów - przek∏adnika.

Klasa dokładności (cl)
■  Do zasilania liczników energii elektrycznej: klasa 0,5
■  Do zasilania mierników tablicowych: klasa 1
■  Do zasilania zabezpieczeń nadprądowych: klasa 10P, niekiedy 5P
■   Do zasilania zabezpieczeń różnicowoprądowych: klasa XX
■  Do zasilania zabezpieczeń wrażliwych na składową zerowa prądu:  klasa 5P.

Wymagana moc uzwojenia wtórnego 
Jest to suma pozornych mocy pobieranych przez układy zasilane z danego uzwo-
jenia i mocy strat w przewodach połączenia przekładnika z jego obciążeniem. 

■  Moc strat w obwodzie przekładnika z obciążeniem: 

Wiedząc, że: P = R.I2 oraz R = ρ.L/S otrzymuje się dla przewodów miedzianych:

k = 0.44 : jeśli Isr = 5 A
k = 0.0176 : jeśli Isr = 5 A
L : całkowita długość przewodów połączenia, m
S : przekrój przewodów

■  Moc pobierana przez obciążenie. 
Moc pobieraną przez przyrząd pomiarowy, przekaźnik zabezpieczeniowy
lub inny układ należy określić na podstawie informacji producenta danego 
elementu

Dobór mocy znamionowej przekładnika
Moc znamionowa przekładnika powinna być równa najbliżej wartości 

wziętej z szeregu znormalizowanych wartości znamionowych większej 

od rzeczywistej mocy obciążenia przekładnika. 

■  Znormalizowane wartości mocy znamionowej przekładnika wynoszą:    
2.5 - 5 - 10 - 15 - 30 VA.   

Współczynnik bezpieczeństwa przyrządu FS
■  Zabezpieczenie przyrządu pomiarowego od przetężeń wywołanych 
przez prądy zwarciowe określone jest przez współczynnik bezpieczeń-
stwa przyrządu FS zdefiniowany jako iloraz znamionowego prądu bez-
piecznego przyrządu1 odniesionego do uzwojenia pierwotnego Ipl do prądu 
znamionowego przekładnika.
■  Prąd Ipl określa się także jako wartość prądu pierwotnego, przy którym 
błąd transformacji prądu wtórnego wynosi 10%
■  Wartość FS dobiera się w zależności od obciążalności krótkotrwałej 
przyrządu: 5 < FS < 10. wartości mocy znamionowej przekładnika 
wynoszą: 

1 Wg PN-IEC 185+A1:1994 (p.25.4)

Przyk∏ad:

■  Przekrój przewodów:        2.5 mm2

■  D∏ugoÊç przewodów 
(tam i z porotem):                  5.8 m

■  Moc strat przewodów:        1 VA

VA( ) k L
S
----•=

SF IpI

Ipr
------=FS
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■  Amperomierzom z reguły mają zagwarantowaną obciążalność krótko-
trwałą 10 I r, czyli 50 A. Aby zapewnić i ochronę od przetężeń podczas zwarć 
należy zastosować przekładnik prądowy, który ulega nasyceniu przy 
prądach < 10 Ir. Warunek ten spełniają przekładniki o współczynniku 
bezpieczeństwa przyrządu FS = 5.
■  Przekładniki prądowe f-my Schneider Electric, zgodnie z wymaganiami 
norm legitymują się współczynnikiem bezpieczeństwa FS ≤ 10. Można 
jednak, zależnie od cech obciążenia, otrzymać przekładniki o mniejszych 
wartościach współczynników.

Współczynnik graniczny dokładności FLP
Zabezpieczenia stawiają dwa wymagania dotyczące: współczynnika 
granicznego dokładności oraz klasy dokładności, których wartości 
powinny być dobrane do warunków pracy zabezpieczeń i przekładnika.
Poniżej przedstawiono sposób określania wymaganej wartości współ-
czynnika granicznego dokładności.

Zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne
■  Zabezpieczenie działa poprawnie jeżeli rzeczywista wartość 
współczynnika granicznego dokładności : 

 

ALF real of CT > 2 pppp ___Ire
Isr

Ire :          próg pobudzenia zabezpieczenia (prąd rozruchowy przekaźnika)
Isr :          znamionowy prąd wtórny przekładnika

■  W odniesieniu do zabezpieczenia o dwóch progach pobudzenia, 
w wyżej podanym wzorze należy użyć wartości większej.
❏  W przypadku zabezpieczenia transformatora, próg pobudzenia zabezpie-
czenia bezzwłocznego wynosi 14 Ir, skąd wynika, że wymaga się FLP > 28   
❏  W przypadku zabezpieczenia silnika, próg pobudzenia zabezpieczenia 
bezzwłocznego wynosi 8 Ir, skąd wynika, że wymaga się FLP > 16 

Zabezpieczenie zwłoczne prądowo zależne    
■  W każdym przypadku wymaganą wartość  współczynnika granicznego 
dokładności należy ustalić biorąc pod uwagę wymagania producenta 
przekaźnika. Przy zasilaniu zabezpieczeń zwłocznych, prądowo zależ-
nych przekładnik powinien zapewnić poprawna transformację prądu w 
całym zakresie charakterystyki prądowo-czasowej zabezpieczenia, aż do 
10 krotnej wartości nastawionego prądu, czyli wymagana wartość współ-
czynnika granicznego dokładności musi wynosić :  
  

■  Przypadki szczególne:
❏  Gdy największa wartość prądu zwarciowego przekracza lub jest równa 10 Ire:

Ire :         próg pobudzenia zabezpieczenia (prąd rozruchowy przekaźnika)
❏  Gdy największa wartość prądu zwarciowego nie przekracza 10 Ire

❏  Jeśli zabezpieczenie ma stopień bezzwłoczny (nigdy nie stosowane
w polach dopływowych lub na zasilaniu innych rozdzielni):  

Ir2 :         próg pobudzenia stopnia bezzwłocznego

AlF rzecz.

ALF real 20 lre•>ALF rzecz.

ALF real 20 lre

Isr
------•>ALF rzecz.

A real 2 Isc ondarYsec

Isr
-----------------------------•>ALF rzecz.

ALF real 2 Ir2

Isr
------•>ALF rzecz.
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Zabezpieczenia różnicowoprądowe
Liczni producenci zabezpieczeń różnicowoprądowych zalecają ich 
zasilanie z przekładników klasy XX.   

■  Wymagania stawiane przekładnikom klasy XX często określa się przez 
podanie napięcia punktu zagięcia charakterystyki prądowo napięciowej 
uzwojenia wtórnego:  

Dokładny wzór jest podawany przez producenta zabezpieczenia .

Parametry charakterystyczne przekładnika prądowego
Vk : napięcie punktu zagięcia, V
a : współczynnik uwzględniający asymetrię
Rct : największa wartość rezystancji uzwojenia wtórnego 

przekładnika, Ω
Rb : całkowita rezystancja połączenia przekładnika

z zabezpieczeniem, Ω
Rr : rezystancji przekaźnika w części nieróżnicowej, Ω
If : maksymalna wartość prądu zwarciowego poza strefą 

zabezpieczenia, występującego w uzwojeniu wtórnym 

Isc : prąd zwarciowy (zakłóceniowy)
Kn : przekładnia przekładnika

Jakie wartości wybierać dla prądu zwarciowego If?

■  Przyjmowana wartość prądu zwarciowego zależy od rodzaju zabezpieczenia:
❏  zabezpieczenie różnicowoprądowe generatora 
❏  zabezpieczenie różnicowoprądowe silnika  
❏  zabezpieczenie różnicowoprądowe transformatora  
❏  zabezpieczenie różnicowoprądowe szyn 

■  Dla zabezpieczenia różnicowoprądowego generatora :
❏  jeśli jest znana wartość prądu zwarciowego na wyjściu generatora

❏  jeśli jest znana wartość prądu znamionowego generatora I rg, dla 
wartości If prądu zwarciowego przyjmuje się przesadne oszacowanie:

❏  jeśli wartość prądu znamionowego generatora jest nieznana, dla 
wartości If prądu zwarciowego przyjmuje się inne przesadne oszacowanie:

 

■  Dla zabezpieczenia różnicowoprądowego silnika  
❏  jeśli jest znana wartość prądu rozruchowego silnika Idem  

❏  jeśli jest znana wartość prądu znamionowego silnika I r, dla wartości If 
prądu zwarciowego przyjmuje się przesadne oszacowanie:

❏  jeśli wartość prądu znamionowego silnika jest nieznana, dla wartości If 
prądu zwarciowego przyjmuje się inne przesadne oszacowanie:

Przypomnienie:
Ir : prąd znamionowy

Vk a.I f Rct Rb Rr+ +( )≤

If
Isc

Kn
-------=

If
Isc

Kn
-------=

I f
7 lr gen•

Kn
---------------------=

Isr(CT) 1  =

If 7 Isr (CT)•=

I sc I= rozł.

If
Isc

Kn
-------=

If
7 Ir•
Kn

-------------=

If 7 Isr CT( )•=

Isr TC( ) 1  or 5 A= lub

0Przekładniki prądoweWymagania dla aparatury
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■  Dla zabezpieczenia różnicowoprądowego transformatora

W takim przypadku przy określaniu wartość prądu zwarciowego I cc bierze 
się pod uwagę zwarcie po stronie odbiornika. W każdym przypadku 
wartość If prądu zwarciowego jest mniejsza niż 20 Isr (Isr – znamionowy 
prąd wtórny przekładnika)
❏  jeśli wartość prądu zwarciowego I cc jest nieznana, to dla wartości If 
prądu zwarciowego przyjmuje się inne przesadne oszacowanie:

■  Dla zabezpieczenia różnicowoprądowego szyn zbiorczych

❏  Wartość prądu zwarciowego I cc wyznacza się na podstawie prądu 
krótkotrwałego cieplnego rozdzielnicy I th

■  Dla zabezpieczenia różnicowoprądowego linii kablowych

❏  Wartość prądu zwarciowego I cc wyznacza się jako prąd zwarcia na końcu 
linii, a więc prąd ograniczony przez impedancję kabla. Jeżeli ta impedancja 
jest nieznana, to jako Icc przyjmuje się prąd krótkotrwały cieplny 
rozdzielnicy Ith.

If 20 Isr CT( )=

If
Ith

Kn
-------=

Wymagania dla aparatury
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Przekładniki napięciowe służą do transformowania napięcia przyło-

żonego do uzwojenia pierwotnego na proporcjonalne do niego napięcie 

na zaciskach uzwojenia wtórnego.

Uwaga: Przekładniki powinny spełniać wymagania normy IEC 186 (PN-IEC 186:1994).

Przekładnik napięciowy jest utworzony z jednego lub kilku uzwojeń pier-
wotnych nawiniętych na jednym lub kilku rdzeniach, z których każdy ma 
swoje uzwojenie wtórne a całość znajduje się w odlewie epoksydowym.

Dane znamionowe

Znamionowy współczynnik napięciowy KT
Znamionowy współczynnik napięciowy wskazuje największą wartość 
napięcia, przy którym przekładnik zachowuje przypisaną mu dokładność 
i nie ulega niedopuszczalnemu nagrzewaniu. Tę największą wartość 
napięcia uzyskuje się mnożąc znamionowe napięcie pierwotne przez 
znamionowy współczynnik napięciowy. Tak określone napięcie, powstałe 
w wyniku zakłócenia sieciowego, a zależne od warunków połączenia sieci 
z ziemią, przekładnik musi wytrzymywać przez czas cały czas trwania 
zakłócenia. Znormalizowane wartości współczynnika napięciowego .

Znamionowy współczynnik napięciowy 

Znamionowy współczyn-

nik napięciowy 

Znamionowy czas 

zakłócenia

Sposób połączenia uzwojenia pierwotnego

i warunki uziemienia sieci

1.2 bez ograniczenia między przewodami fazowymi w dowolnej sieci;

1.2 bez ograniczenia między punktem zerowym sieci a ziemią  w dowolnej sieci
uziemionym punktem zerowy

1.5 30 s
1.2 bez ograniczenia między przewodem fazowym a ziemią w sieci ze

nieskutecznie uziemionym punktem zerowym 
1.9 30 s i automatycznym wyłączaniem zwarć doziemnych.
1.2 bez ograniczenia między przewodem fazowym a ziemią w sieci z izolowanym 

punktem zerowym bez automatycznego wyłączania zwarć 
doziemnych

1.9 8 h lub w sieci skompensowanej bez automatycznego 
wyłączania zwarć doziemnych. 

Uwaga: W uzgodnieniu z producentem można zakładać krótsze wartości znamionowych 
czasów trwania zakłócenia .

Producenci przekładników napięciowych na ogół gwarantują dla prze-
kładników przyłączanych pomiędzy przewody fazowe współczynnik 
napięciowy 1,9 przy czasie trwania 8h, a dla przekładników przyłą-
czanych pomiędzy przewód fazowy i ziemię - współczynnik napięciowy 1,2 
bez ograniczenia czasu trwania.

Znamionowe napięcie pierwotne (Upr)
■  Przekładniki napięciowe są budowane z przeznaczeniem do 
przyłączenia do sieci w dwa sposoby

❏  pomiędzy przewód fazowy i ziemię

  

❏  pomiędzy przewody fazowe
  

Uwaga!
Uzwojenia wtórne przek∏adnika 

napi´ciowego mo˝e pozostawaç 
otwarte bez ˝adnych zagro˝eƒ, 
ale nigdy nie wolno go zwieraç

3000V
3

----------------- 100V
3

--------------⁄ Upr
U
3

-------=

3000 V  100 V⁄ Upr U=
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Znamionowe napięcie wtórne (Usr)
■  Przekładniki napięciowe przeznaczone do przyłączenia pomiędzy 
przewody fazowe mają znamionowe napięcia wtórne 100 V lub 110 V.

■  Przekładniki napięciowe przeznaczone do przyłączenia pomiędzy 
przewód fazowy i ziemię mają znamionowe napięcia wtórne podzielone 
przez       .

                            Przykład:

Moc znamionowa
Moc znamionowa jest mocą pozorną, którą przekładnik napięciowy jest
w stanie dostarczyć do obciążającego go układu przy zasilaniu uzwojenia 
pierwotnego napięciem znamionowym. Obciążenie uzwojenia wtórnego 
mocą znamionową nie może powodować powstania błędów transformacji 
przekraczających wartości dopuszczalne dla jego klasy dokładności.

■  Znormalizowane wartości mocy znamionowych wynoszą:  
10 - 15 - 25 - 30 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 300 - 400 - 500 VA.   

 Klasa dokładności

Klasa dokładności określa granice błędów przekładni i fazy 
transformowania napięcia pierwotnego w określonych warunkach napięcia
i mocy obciążenia.

Klasy dokładności przekładników do pomiarów wg IEC 60 186

W większości przypadków stosuje się klasy 0,5 i 1. 

Przekładniki klasy 3 używane są bardzo rzadko. 
Zastosowanie Klasa dokładności

przemysłowo nie stosowane 0.1
pomiary energii dokładne 0.2
pomiary energii rozliczeniowe 0.5
pomiary napięcia i/lub pomiary energii 
dla celów statystycznych 

1

pomiary nie wymagające znacznej 
dokładności

3

Klasy dokładności przekładników do zabezpieczeń wg IEC 60 186

Istnieją klasy 3P oraz 6P, lecz w praktyce są stosowane 3P.

■  Klasy dokładności są określane dla :  
❏  napięć o wartościach zawartych pomiędzy 5% znamionowego napięcia 
pierwotnego i największym napięciem określonym przez współczynnik 
napięciowy (kT x Upr)
❏  obciążenia uzwojenia wtórnego mocą o wartości 25% i 100% mocy 
znamionowej przy współczynniku mocy równym 0,8 i indukcyjnym 
charakterze obciążenia.

Klasa dokładności  Błąd napięciowy  ± % Błąd kątowy, min

pomiędzy 5%  Upr pomiędzy 2%  pomiędzy 5%  Upr pomiędzy 2% 
i kT • Upr i 5% Upr i kT • Upr i 5 % Upr

3P 3 6 120 240
6P 6 12 24 480

Upr = znamionowe napięcie pierwotne
   kT = współczynnik napięciowy

przesunięcie kątowe = patrz dalsze wyjaśnienia

100V

3
-------------

Wymagania dla aparatury
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Przekładnia przekładnika napięciowego 
znamionowa (Kn)

  

Błąd napięciowy (błąd przekładni)
Błąd napięciowy oznacza błąd, który przekładnik wprowadza do pomiaru napięcia 
powstały stąd, że rzeczywista przekładnia nie jest równa przekładni znamionowej.

 

Kn - przekładnia znamionowa

 

Błąd kątowy 
Błąd kątowy jest określony jako różnica faz napięcia pierwotnego Up
i wtórnego Us i podawany w minutach

Cieplna moc graniczna 
Wartość mocy pozornej, którą przekładnik może przenosić w sposób 
ciągły przy napięciu znamionowym bez przyrostów temperatur przekra-
czających wartości dopuszczalne określone w normach.

Kn
Upr
Usr
---------- N1

N2
-------= =

knUsr Upr–( ) 100•
Upr

-------------------------------------------------------błąd przekładni  (%)  =          
         

K
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 0Zmniejszanie parametrów 
aparatów

Wstęp
Zgodnie z różnymi normami lub zaleceniami parametry znamionowe 
urządzeń elektrycznych obowiązują w ograniczonym zakresie warunków 
zainstalowania i pracy. Normalne warunki pracy przedstawiono w rozdziale 
„Wyłączniki średniego napięcia”. Jeżeli urządzenie pracuje w warunkach 
wykraczających poza granice warunków normalnych, konieczne jest 
zmniejszenie niektórych z przypisywanych mu parametrów.

■  Zmniejszeniu podlegają:  
❏  znamionowy poziom izolacji, w przypadku zainstalowania urządzenia na wysokości 
większej niż 1000 m n.p.m 

❏  znamionowy prąd ciągły, gdy temperatura otoczenie przekracza 40˚C, 
lub gdy aparat jest zainstalowany w obudowie o stopniu ochrony wyższym 
niż IP3X (patrz rozdział „Stopnie ochrony”).

Uwaga: żadna norma nie zajmuje się bezpośrednio sposobem wyznaczania obniżonych 
parametrów aparatu. Jednak norma IEC 60056 w tablicy V, §442 określa graniczne wartości 
temperatur dopuszczalnych dla różnych części oraz materiałów przewodzących i izolacyjnych.

Obniżenie poziomu izolacji w zależności 

od wysokości zainstalowania 
Zgodnie z wymaganiami norm znamionowy poziom izolacji musi ulec 

obniżeniu, jeśli urządzenie jest zainstalowane na wysokości większej 

niż 1000 m n.p.m. 
Na ogół przyjmuje się, że każde 100 m powyżej 1000 m powoduje obniżenie 
wartości szczytowej napięcia wytrzymywanego o 1,25%. Powyższa reguła 
odnosi się zarówno do wytrzymywanego napięcia udarowego, jak i do 
wytrzymywanego napięcia o częstotliwość 50 Hz przykładanego na czas
1 min. Wysokość zainstalowania nie ma żadnego wpływu na wytrzyma-
łość izolacji wewnętrznej próżniowych komór próżniowych oraz rozdzielnic 
z izolacją SF6, ponieważ ich obudowy są szczelne. Oczywiście poziom 
izolacji wyłącznika zainstalowanego w zwykłej rozdzielnicy ulega 
obniżeniu, ponieważ w takiej rozdzielnicy izolację tworzy powietrze 
atmosferyczne.

■  Merlin Gerin sugeruje, aby:   
❏  w odniesieniu do wyłączników MG instalowanych oddzielnie stosować 
współczynnik korekcyjny napięć wytrzymywanych, którego wartość 
odczytuje się z wykresu podanego poniżej,   
❏  w odniesieniu do wyłączników instalowanych rozdzielnicy wytrzyma-
łość izolacji określać na podstawie danych podawanych w materiałach 
firmowych (stopień obniżenia wytrzymałości zależy od konstrukcji 
rozdzielnicy).  

Wyjątek rynku meksykańskiego: napięcie wytrzymywane obniża się 
począwszy od poziomu morza (linia przerywana na wykresie poniżej).

Przykład zastosowania:  

Czy urządzenie o napięciu znamionowym 24 kV 
może być zainstalowane na wysokości 2400 m? 
Wymagana wartość wytrzymywanego 
napięcie udarowego wynosi 125 kV,
Wymagana wartość wytrzymywanego 
napięcia 50 Hz, 1 min. wynosi 50 kV.

■  Dla 2500 m:
❏  współczynnik korekcyjny wynosi 0,85
❏  znamionowe napięcie udarowe wytrzymy-
wane powinno wynosić co najmniej 125/0,85 
= 147,05 kV
❏  znamionowe napięcie o częstotliwości 
sieciowej wytrzymywane powinno wynosić 
co najmniej 50/0,85 = 58,8 kV

■  Tak więc aparatu o napięciu znamionowym 
24 kV nie można zastosować. Zamiast niego 
należy zainstalować aparat o:
❏  o napięciu znamionowym 36 kV
❏  o znamionowym napięciu udarowym 
wytrzymywanym 170 kV
❏  o znamionowym napięciu 50 Hz wytrzymy-
wanym 70 kV

Uwaga: Jeśli pragniemy uniknąć zakupu urządzenia 
przewymiarowanego napięciowo, o napięciu znamio-
nowym 36 kV, musimy dysponować protokółem pozy-
tywnie zakończonych prób napięciami o wymaganych 
wartościach: udarowym – 147,05 kV i 50 Hz – 58,8 kV.

Wymagania dla aparatury
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0Zmniejszanie parametrów aparatu

Obniżenie znamionowego prądu 
ciągłego
Jako regułę ogólną można przyjąć, że na 1oC różnicy pomiędzy rzeczywistą 
wartością temperatury otoczenia i jej znormalizowaną wartością 40 oC wy-
maganą wartość znamionowego prądu ciągłego należy powiększyć o 1%. 
Norma IEC 60056 w tablicy V, §442 określa graniczne wartości dopusz-
czalnych przyrostów temperatur dla różnych części i materiałów przy 
założeniu temperatury otoczenia wynoszącej 40 oC

■  Rzeczywisty przyrost temperatury zależy od trzech czynników:
❏  prądu znamionowego,
❏  temperatury otoczenia,
❏  rodzaju obudowy i stopnia ochrony IP

Przy określaniu zmniejszonej wartości znamionowego prądu ciągłego 
rozdzielnic należy kierować się danymi producenta, ponieważ przewody 
doprowadzające aparatury (wyłączników, przekładników prądowych) 
mogą stanowić swoiste radiatory dla ciepła wydzielanego wewnątrz 
aparatów.

Wymagania dla aparatury
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 0Nazwy i oznaczenia jednostek
wielkości fizycznych w układzie SI

Jednostki podstawowe
Wielkość fizyczna Symbol wielkości1 Jednostka Oznaczenie literowe           Jednostki
Jednostki podstawowe

długość l, (L) metr m                                                      L
masa m kilogram kg                                                     M
czas t sekunda s                                                       T
natężenie prądu elektrycznego I amper  A                                                       I
temperatura termodynamiczna (bezwzględna)2T kelwin K                                                       θ
ilość materii n mol mol                                                   N
światłość I, (Iv) kandela cd                                                     J
Jednostki dodatkowe

kąt płaski α, β, γ … radian rad N/A
kąt bryłowy Ω, (ω) steradian sr N/A

Jednostki pochodne
Nazwa  Symbol Wymiar Jednostka SI Uwagi

wielkości (symbol) i inne jednostki
Jednostki przestrzeni i czasu

długość l, (L) L metr (m) centymetr (cm): 1 cm = 10-2m
(zamiast mikrona należy używać
mikrometra (µm))

pole wielkości A, (S) L2 metr kwadratowy  (m2) ar (a): 1 a = 102 m2

hektar (ha): 1 ha = 104 m2

objętość V L3 metr sześcienny (m3)
kąt płaski α, β, γ … N/A radian (rad)

stopień (oC) 1o = 2π rad/360 = 0,0174533 rd
obrót (tr) 1 obr. = 2π rad
minuta ('): 1' = 2π rad/21 600 
= 2,908 882 ˛ 10-4 rad
sekunda ("): 1" = 2π rad/1 296 000 
= 4.848 137 ˛ 10-6 rad

kąt przestrzenny Ω, (ω) N/A steradian (sr)
t T sekunda (s) minuta (mn)

godzina (h)
dzień (d)

prędkość v L T-1 metr na sekundę (m/s) obroty na minutę (tr/mn) 1tr =2π rad/s

przyspieszenie a L T-2 metr na sekundę do kwadratu przyspieszenie ziemskie:
(m/s2) g = 9.80665 m/s2

prędkość kątowa ω T-1 radian na sekundę (rad/s)
przyspieszenie kątowe α T -2 radian na sekundę do kwadratu (rad/s2)
Jednostki masy

masa m M kilogram na metr (kg) gram (g) : 1 g = 10-3 kg
tona (t) : 1 t  = 103 kg

masa na jednostkę długości ρ1 L-1 M kilogram na metr kwadratowy (kg/m)
masa na jednostkę powierzchni ρA' (ρs) L-2 M kilogram na metr sześcienny (kg/m2)
masa na jednostkę objętościρ L-3 M kilogram na metr sześcienny (kg/m3)
gęstość v L3 M-1 metr sześcienny na kg (m3/kg)
objętość właściwa ρB M L-3 kilogram na metr sześcienny (kg/m3) koncentracja masy składnika B

(according to NF X 02-208)

Jednostki zjawisk okresowych

okres T T sekunda (s)
częstotliwość f T-1 herc (Hz) 1 Hz = 1s-1, f = 1/T
przesunięcie fazy ϕ N/A radian (rad)
długość fali λ L metr (m) nie wolno używać angstroema (10-10 m)

zaleca się podwielokrotność metra 
nanometr (10-9m);  λ = c/f = cT 
(c – prędkość światła)

poziom hałasu Lp N/A decybel (dB)

1 można też używać symboli podanych w nawiasach
2 skala Celsjusza jest przesunięta w stosunku do skali termodynamicznej o 273,15 K: Θ (oC) = T (K) + 273,1

Jednostki fizyczne
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Nazwa  Symbol Wymiar Jednostka SI (symbol) Uwagi i inne jednostki

 

wielkości

 

J

 

ednostki wielkości mechanicznych

 

długość

 

F L M T

 

-2

 

Newton (N) 1 N = 1 m.kg/s

 

2

 

ciężar

 

G, (P, W)

 

moment siły

 

M, T L

 

2

 

 M T

 

-2

 

niutonometr (Nm)

 

Nm, a nie mN, aby nie mylić z miliniutonem

napięcie powierzchniowe

 

γ

 

, 

 

σ

 

M T

 

-2

 

niuton na metr 1 N/m = 1 J/m

 

2

 

praca W L

 

2

 

 M T

 

-2

 

dżul (J)

 

1 J : 1 N.m = 1 W.s
energia E L

 

2

 

 M T

 

-2

 

 

 

dżul (J)

 

watogodzina (Wh): 1 Wh = 3.6 

 

•

 

 10

 

3

 

 J

 

(używana do pomiarów licznikowych)

naprężenie mechaniczne

 

P L

 

2

 

 M T

 

-3

 

wat (W) 1 W = 1 J/s

 

ciśnienie

 

σ

 

, 

 

τ

 

L

 

-1

 

 M T

 

-2

 

paskal (Pa) 1 Pa = 1 N/m

 

2

 

 
p (

 

dla ciśnienia cieczy i gazów stosuje się bary)

 

1 bar = 10

 

5

 

 Pa

 

lepkość dynamiczna

 

η

 

, µ L

 

-1

 

 M T

 

-1

 

paskalsekunda (Pa.s) 1 P = 10

 

-1

 

 Pa.s (P = poise, jednostka CGS)

 

lepkość kinematyczna

 

ν

 

L

 

2

 

 T

 

-1

 

metr kwadratowy na sekundę 

 

(m

 

2

 

/s) 1 St = 10

 

-4

 

 m

 

2

 

/s (St = stokes, jednostka CGS)

 

pęd

 

p L M T

 

-1

 

kilogram metr na sekundę (kg m/s)

 

p = mv
(kg.m/s)

 

Jednostki wielkości elektrycznych

 

natężenie prądu

 

I I amper (A)

 

ładunek elektryczny

 

Q TI kulomb (C) 1 C = 1 A.s

 

napięcie potencjał elektryczny

 

V L

 

2

 

M T

 

-3

 

 I

 

-1

 

volt (V) 1 V = 1 W/A

 

natężenie pola elektryczne-

 

E L M T

 

-3

 

 I

 

-1

 

volt na metr (V/m)

 

rezystancja, opór czynny 

 

R L

 

2

 

 M T

 

-3

 

 I

 

-2

 

ohm (

 

Ω

 

) 1 

 

Ω

 

 = 1 V/A

 

konduktancja, przewodność czynna

 

G L

 

-2

 

 M

 

-1

 

 T

 

3

 

 I

 

2

 

siemens (S) 1 S = 1 A/V = 1

 

Ω

 

-1

 

pojemność

 

C L

 

-2

 

 M

 

-1

 

 T

 

4

 

 I

 

2

 

farad (F) 1 F = 1 C/V

 

indukcyjność własna 

 

L L

 

2

 

 M T

 

-2

 

 I

 

-2

 

henr (H) 1 H =  1 Wb/A

 

J

 

ednostki wielkości elektromagnetycznych

 

indukcja magnetyczna

 

B M T 

 

-2

 

 I

 

-1

 

tesla (T) 1 T = 1 Wb/m

 

2

 

strumień indukcji magnetycznej

 

Φ

 

L

 

2

 

 M T

 

-2

 

 I

 

-1

 

weber (Wb) 1 Wb = 1 V.s

 

magnetyzacja

 

H

 

i

 

, M L

 

-1

 

 I amper na metr (A/m)

 

natężenie pola magnetycznego

 

H L

 

-1

 

 I amper na metr (A/m)

 

siła magnetomotoryczna

 

F, Fm I amper (A)

 

rezystywność, opór właściwy

 

ρ

 

L

 

3

 

 M T

 

-3

 

 I

 

-2

 

omometr (

 

Ω

 

m) 1 µ

 

Ω

 

.cm

 

2

 

/cm = 10

 

-8

 

 

 

Ω

 

.m

 

konduktywność, przewodność właściwa

 

γ

 

L

 

-3

 

 M

 

-1

 

 T

 

3

 

 I

 

2

 

siemens na metr (S/m)

 

przenikalność elektryczna

 

ε

 

L

 

-3

 

 M

 

-1

 

 T

 

4

 

 I

 

2

 

farad na metr (F/m)

 

przenikalność magnetyczna

 

P L

 

2

 

 M T

 

-3

 

wat (W) 1 W = 1 J/s

 

moc czynna 

 

S L

 

2

 

 M T

 

-3

 

woltamper (VA)

 

moc pozorna

 

Q L

 

2

 

 M T

 

-3

 

war (var) 1 var = 1 W

 

Jednostki wielkości cieplnych

 

temperatura termodynamiczna 
(bezwzględna)

 

T

 

θ

 

 kelvin (K)

temperatura Celsjusza t, 

 

θ θ

 

stopień Celsjusza (

 

o

 

C)

 

t = T - 273.15 K
energia E L

 

2

 

 M T

 

-2

 

dżul (J)

pojemność cieplna

 

C L

 

2

 

 M T

 

-2

 

 

 

θ

 

-1

 

dżul na kelwin (J/K)

 

entropia S L

 

2

 

 M T

 

-2

 

 

 

θ

 

-1

 

dżul na kelwin (J/K)

pojemność cieplna właściwa

 

c L

 

2

 

 T

 

-2

 

 

 

θ

 

-1

 

wat na metr na kelwin (W/(m.K))
( J/kg K) )

przewodność cieplna

 

λ

 

L M T

 

-3

 

 

 

θ

 

-1

 

wat na metr na kelwin (W/(m.K))

( J/kg K) )

ciepło

 

Q L

 

2

 

 M T

 

-2

 

dżul (J)

 

thermal flux

 

Φ L2 M T-3 wat (W) 1 W = 1 J/s
strumień ciepła P L2 M T-3 wat (W)
moc cieplna hr M T-3 θ-1 wat (W)
współczynnik promieniowania cieplnego wat na metr kwadratowy na kelwin (W/(m2.K))

Jednostki fizyczne
 0Nazwy i oznaczenia jednostek 
wielkości fizycznych w układzie SI

 0
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 0Nazwy i oznaczenia jednostek 
wielkości fizycznych w układzie SI

Relacje między jednostkami anglosaskimi 

i jednostkami międzynarodowymi SI

Wielkość Symbol Symbol Przeliczenie

przyspieszenie stopa na sekundę do kwadratu ft/s2 1 ft/s2 = 0.304 8 m/s2

pojemność kalorymetryczna  brytyjska jednostka cieplna na funt Btu/Ib 1 Btu/Ib = 2.326 •  103 J/kg

pojemność cieplna
 Fahrenheita

brytyjska jednostka cieplna na stopę sześcienną i stopień Btu/ft3.˚F 1 Btu/ft3.˚F = 67.066 1 •  103 J/m3.˚C

brytyjska jednostka cieplna na funt i stopień Fahrenheita Btu/Ib˚F 1 Btu/Ib.˚F = 4.186 8 •  103 J(Kg.˚C)

natężenie pola magnetycznego oersted Oe 1 Oe = 79.577 47 A/m

przewodność cieplna brytyjska jednostka cieplna na stopę kwadratową,
godzinę i stopień Fahrenheita

Btu/ft2.h.˚F 1 Btu/ft2.h.˚F = 5.678 26 W/(m2.˚C)

energia brytyjska jednostka cieplna Btu 1 Btu = 1.055 056 •  103 J

energia funt siły-stopa Ibf/ft 1 Ibf.ft = 1.355 818 J

energia funt siły-cal Ibf.in 1 Ibf.in = 0.112 985 J

strumień cieplny brytyjska jednostka cieplna na stopę kwadratową i godzinę Btu/ft2.h 1 Btu/ft2.h = 3.154 6 W/m2

siła brytyjska jednostka cieplna na sekundę Btu/s 1 Btu/s = 1.055 06 •  103 W

funt siły Ibf 1 Ibf = 4.448 222 N

długość stopa ft, ' 1 ft = 0.304 8 m

cal (1) in, " 1 in = 25.4 mm

mila (UK) mile 1 mile = 1.609 344 km

mila morska - 1 852 m

jard (2) yd 1 yd = 0.914 4 m

masa uncja oz 1 oz = 28.349 5 g (6)

funt Ib 1 Ib = 0.453 592 37 kg

masa na jednostkę
 długości

funt na stopę Ib/ft 1 Ib/ft = 1.488 16 kg/m

funt na cal Ib/in 1 Ib/in = 17.858 kg/m

masa na jednostkę
 powierzchni

funt na stopę kwadratową Ib/ft2 1 Ib/ft2 = 4.882 43 kg/m2

funt na cal kwadratowy Ib/in2 1 Ib/in2 = 703.069 6 kg/m2

masa na jednostkę
 objętości

funt na stopę sześcienną Ib/ft3 1 Ib/ft3 = 16.018 46 kg/m3

funt na cal sześcienny Ib/in3 1 Ib/in3 = 27.679 9 •  103 kg/m3

moment bezwładności funt – stopa kwadratowa Ib.ft2 1 Ib.ft2 = 42.140 g.m2

ciśnienie stopa wody ft H2O 1 ft H2O = 2.989 07 •  103 Pa

cal wody in H2O 1 in H2O = 2.490 89 •  102 Pa

naprężenie mechani-
 czne – ciśnienie

funt na stopę kwadratową Ibf/ft2 1 Ibf/ft2 = 47.880 26 Pa

funt na cal kwadratowy (3) Ibf/in2 (psi) 1 Ibf/in2 = 6.894 76 •  103 Pa

moc kalorymetryczna brytyjska jednostka cieplna na godzinę Btu/h 1 Btu/h = 0,293 071 W

pole powierzchni stopa kwadratowa sq.ft, ft2 1 sq.ft = 9.290 3 •  10-2 m2

cal kwadratowy sq.in, in2 1 sq.in = 6.451 6 •  10-4 m2

temperatura stopień Fahrenheita (4) ˚F TK = 5/9 (q ˚F + 459.67)

stopień Rankina (5) ˚R TK = 5/9 q ˚R

lepkość funt siły – sekunda na stopę kwadratową Ibf.s/ft2 1 Ibf.s/ft2 = 47.880 26 Pa.s

funt na stopę na sekundę Ib/ft.s 1 Ib/ft.s = 1.488 164 Pa.s

objętość stopa sześcienna cu.ft 1 cu.ft = 1 ft3 = 28.316 dm3

cal sześcienny cu.in, in3 1 in3 = 1.638 71 ˛ 10-5 m3

uncja cieczy (UK) fl oz (UK) fl oz (UK) = 28.413 0 cm3

uncja cieczy (US) fl oz (US) fl oz (US) = 29.573 5 cm3

galon (UK) gal (UK) 1 gaz (UK) = 4.546 09 dm3

galon (US) gal (US) 1 gaz (US) = 3.785 41 dm3

(1) 12 in = 1 ft
(2) 1 yd = 36 in = 3 ft
(3) p.s.i.= funt siły na cal kwadratowy
(4) T K = temperatura w kelwinach, czym temperatura w oC TC związana jest z temperaturą wyrażoną w oF TF za pomocą wzoru:

        TC = (5/9)• (TF – 32) 
(5) oR = 5/9 oK
(6) Z wyjątkiem masy metali szlachetnych, gdzie stosuje się uncję apteczną równą 3.110 35 10-2 kg

Jednostki fizyczne
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 0Cytowane normy

  

Gdzie zamawiać normy IEC?
 Centralne Biuro Międzynarodowej Komisji 

Elektrotechnicznej
(Bureau Central dla Comission 

Electrotechnique Internationale)
1, rue de Varembé Genève – Suisse

Biuro dokumentacji Merlin Gerin (Zakład A2) 
udziela informacji na temat norm

■ Międzynarodowy słownik elektrotechniczny IEC 60 050

■ Wyłącznik wysokonapięciowe napięcia prądu 
przemiennego IEC 60 056

■ Przekładniki prądowe IEC 60 185

■ Przekładniki napięciowe IEC 60 186

■ Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia IEC 60 129

■ Rozłączniki wysokonapięciowe IEC 60 265

■ Rozdzielnice prądu przemiennego w obudo-
wach metalowych na napięcia 1 – 72 kV

IEC 60 298 

■ Wysokonapięciowe zestawy rozłączników
z bezpiecznikami i wyłączników z bezpiecznika-
mi prądu przemiennego IEC 60 420

■ Styczniki wysokonapięciowe
IEC 60 470

■ Wspólne wymagania i badania dla wysokona-
pięciowej aparatury rozdzielczej i sterowniczej IEC 60 694

■ Zasady obliczeń instalacji przemysłowych
IEC 60 909

■ Zmniejszanie parametrów znamionowych 
aparatury rozdzielczej

ANSI C37 04

Normy
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 0Porównanie IEC - ANSI 

 Podstawowe różnice

Napięcia znamionowe

Wedłóg IEC

■ Znormalizowane wartości napięcia znamionowego wynoszą:
3.6 - 7.2 - 12 - 17.5 - 24 - 36 kV
50% przy zmniejszeniu znamionowego prądu wyłączalnego

Według ANSI

 

Znamionowy poziom izolacji

Według IEC

Cecha wyłącznika ANSI IEC

Zdolność wyłączania 
prądów asymetrycznych
na zaciskach wyłącznika

50% przy zmniejszeniu 
znamionowego prądu 
wyłączalnego

30% bez zmniejszenia 
znamionowego prądu 
wyłączalnego

Poziom izolacji przy 
napięciu udarowym

próby udarem uciętym 
aparatury napowietrznej
115% Uw/3 s
129% Uw/2 s

Prąd szczytowy 
dopuszczalny

2.7 Isc 2.5•Isc at 50 Hz
2.6•Isc at 60 Hz
2.7•Isc w szczególnych 
przypadkach

Napięcie powrotne 
przejściowe (1)

Ok. dwa razy bardziej 
surowe

trwałość łączeniowa 4 razy prąd o wartości 3 razy Icc
trwałość mechaniczna od 1500 do 10 000, 

zależnie od Ua i Icc
2 000

przepięcia przy łączeniu 
silników

ANSI nie wypowiada się określony obwód 
probierczy

(1) Wartość szczytowa wg ANSI jest ok. 10% większa od wartości szczytowej wg IEC. Stromość 
Ea/t2 jest o 50% większa od stromości Uc/t3. Natomiast najistotniejsza dla wyłączników SF6 jest 
początkowa część przebiegu napięcia powrotnego, kiedy wyłącznik odzyskuje pełną wytrzyma-
łość powrotnozapłonową. Pod tym względem obie normy są na tyle łagodne, że współczesne 
wyłączniki łatwo radzą sobie ze znormalizowanymi przebiegami napięcia powrotnego. 

Wartości znormalizowane Ur (kV)
Klasa, kV Umax, kV Umin, kV K

Urządzenia wnętrzowe 4.16 4.76 3.85 1.24
7.2 8.25 6.6 1.25
13.8 15 11.5 1.3
38 38 23 1.65

Urządzenia napowietrzne 15.5 1
25 1
38 1

 Napięcie 

 znamionowe, kV

 Napięcie probiercze

 wytrzymywane 

 udarowe, kV

 Napięcie probiercze 

 wytrzymywane o często-

 tliwości sieciowej, kV

7.2 60 20
12 75 28
17.5 95 38
24 125 50
36 170 70

Przedstawione
porównanie opiera się na 
różnicach w wymaganiach 
stawianych wyłącznikom

i sposobie ich 
charakteryzowania.

100% U/ Um

100
90

50

10
1,2 µs

50 µs

Udar znormalizowany 1,2/50 µs

t (µs)

Normy

■



71Schneider Electric

0Porównanie IEC - ANSI

Według ANSI

Uwagi:
■  BIL – Podstawowy poziom izolacji (Basic Insulation Level);
urządzenia napowietrzne muszą być badane udarem uciętym.
 
■ Wytrzymałość udarowa przy udarze uciętym musi wynosić:
1,29 BIL przy czasie do ucięcia tc = 2 µs,
1,15 BIL przy czasie do ucięcia tc = 3 µs

Prąd znamionowy ciągły

Według IEC

■ Znormalizowane wartości prądu znamionowego ciągłego wynoszą:
400 - 630 - 1250 - 1600 - 2500 - 3150 A

Według ANSI

■ Znormalizowane wartości prądu znamionowego ciągłego wynoszą:  
1200 - 2000 - 3000 A

Prąd znamionowy krótkotrwały

Według IEC

■ Znormalizowane wartości prądu znamionowego krótkotrwałego wynoszą:  
6.3 - 8 - 10 - 12.5 - 16 - 20 - 25 - 31.5 - 40 - 50 - 63 kA

Według ANSI

■ Znormalizowane wartości prądu znamionowego krótkotrwałego wynoszą:
❏ dla urządzeń wnętrzowych: 12.5 - 20 - 25 - 31.5 - 40 kA

❏ dla urządzeń napowietrznych: 

Napięcie 

znamionowe, kV

Napięcie probiercze 

wytrzymywane 

udarowe, kV

Napięcie probiercze 

wytrzymywane o często-

tliwości sieciowej, kV

Urządzenia wnętrzowe

4.16 60 19
7.2 95 36
13.8 95 36
38 150 80
Urządzenia napowietrzne

15.5 110 50
25.8 125 60

150
38 150 80

200

Klasa, MVA Prąd wyłączalny, kA

przy Umax przy Umin

250 29 36
350 41 49
500 18 23
750 28 36
1000 37 46
1500 21 35
2750 40 40

Normy
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Prąd znamionowy szczytowy dopusz-
czalny oraz prąd znamionowy załą-
czalny zwarciowy

Według IEC

■  Znormalizowane wartości prądu znamionowego szczytowego wynoszą: 
❏  2.5•Isc przy 50 Hz
❏  2.6•Isc przy 60 Hz
❏  2.7•Isc w szczególnych przypadkach.

Według ANSI
■  Znormalizowane wartości prądu znamionowego szczytowego wynoszą: 
❏  2.7•K•Icc 
❏  1.6•K•Icc pod względem wartości skutecznej  
(K – współczynnik zakresu napięcia roboczego)

Znamionowy czas trwania zwarcia

Według IEC

■  Znormalizowane wartości znamionowego czasu trwania zwarcia 
wynoszą 1 i 3 s.

Według ANSI

■  Znormalizowana wartość znamionowego czasu trwania zwarcia wynosi  3 s.

Napięcie zasilania napędu

i obwodów pomocniczych

Według IEC

■  Znormalizowane wartości znamionowego napięcia zasilania napędu
i obwodów pomocniczych wynoszą:
❏  Napięcia stałe: 24 – 48 –60 – 110 lub 125 – 220 lub 250 V.
❏  Napięcia przemienne: 120 – 220 – 230 - 240 V

■  Elementy sterownicze i silniki napędowe powinny działać przy 
napięciach zawierających się w następujących przedziałach:
❏  silniki i wyzwalacze zamykające:
 -15% - +10% napięcia znamionowego stałego i przemiennego
❏  wyzwalacze otwierające:
 -15% - +10% napięcia znamionowego stałego,
 -30% - +10% napięcia znamionowego przemiennego
❏  wyzwalacze otwierające zanikowe

Według ANSI

■  Znormalizowane wartości znamionowego napięcia zasilania napędu 
i obwodów pomocniczych wynoszą:
❏  Napięcia stałe: 24 – 48 –60 – 125 – 250 V

❏  Napięcia przemienne: 120 - 240 V

Normy
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■  Elementy sterownicze i silniki napędowe powinny działać przy napię-
ciach zawierających się w następujących przedziałach:

Częstotliwość znamionowa

Według IEC

■  Częstotliwość znamionowa wynosi: 50 Hz.

Według ANSI

■  Częstotliwość znamionowa wynosi: 60 Hz.

Znamionowy prąd wyłączalny

w znamionowym szeregu łączeniowym
■  Norma ANSI wymaga prób przy asymetrii prądu wyłączeniowego 
wynoszącej 50%, podczas gdy norma IEC -–przy asymetrii 30%. W 95% 
przypadków wymaganie asymetrii 30% wystarczy. Jeśli to jest zbyt mało, 
wówczas zachodzi wyjątkowy przypadek – np. zwarcie blisko generatora – 
i wymagana asymetria może być większa niż 50%. 
■  Projektant musi sprawdzić zdolność wyłączeniową wyłącznika. 
Różnica pomiędzy obydwoma normami nie ma większego znaczenia, 
ponieważ bez uwzględnienia  współczynnika asymetrii S wynosi ona 
niewiele ponad 10%

Według IEC

■  Próby zdolności wyłączania obejmują 5 szeregów łączeniowych:

*dla wyłączników o czasie własnym otwierania równym co najmniej 80 ms

Napięcie, V Zakres działania, V

Silniki i wyzwalacze zamykające

48 Vdc 36 do 56
125 Vdc 90 do 140
250 Vdc 180 do 280
120 Vac 104 do 127
240 Vac 208 do 254
Wyzwalacze otwierające

24 Vdc 14 do 28
48 Vdc 28 do 56
125 Vdc 70 do 140
250 Vdc 140 do 220
120 Vac 104 do 127
240 Vac 208 do 254

Szereg* %Isym     % zawartość składowej 
nieokresowej 

1 10 ≤ 20
2 20 ≤ 20
3 60 ≤ 20
4 100 ≤ 20
5* 100 30

ANSI: Iasym = Isym  = 1.22 Isym (A = 50%)

IEC: Iasym = Isym  = 1.08 Isym (A = 30%)

1 2A2+( )

1 2A2+( )

Normy
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Według ANSI
■  Wyłącznik powinien być zdolny do wyłączenia:
❏  Znamionowego prądu zwarciowego (ratek sort circuit current) przy 
najwyższym napięciu roboczym (rated maxi voltage).
❏  Maksymalnego prądu symetrycznego (maxi symmetrical interrupting cupa-
bility) równego znamionowemu prądowi zwarciowemu powiększonemu K razy 
przy napięciu roboczym (najwyższym napięciu roboczym podzielonym K razy)
❏  Pomiędzy ww. wartościami prądów probierczych zachodzi relacja:

Tak więc wyłącznikowi przypisuje się stałą moc wyłączalną w zakresie napię-
cia określonym przez wartość współczynnika K. Co więcej asymetria prądu 
wyłączeniowego jest różna w różnych szeregach probierczych przy uwzglę-
dnieniu współczynnika S = 1,1 w przypadku wyłączników Merlin Gerin.

■  Badanie zdolności łączeniowej wyłącznika wykonuje się w 14 
szeregach łączeniowych: (kA)
Szereg n˚ Prąd wyłączeniowy             zawartość składowej nieokresowej

1 10             50 - 100
2 30             < 20
3 60             50 - 100
4 100             < 20
5 KI przy V/K             < 20
6 SI przy V             50 -100
7 KSI przy V/K             50 -100
8 trwałość mechaniczna
9/10 cykl załączeniowy 
11 C - 2 s - O at KI
12 próba cieplna 3 s prądem Icc = K Isym
13/14 próba jednofazowa prądem K Isym i K S Isym (0,58 V)

prąd wyłączalny asymetryczny  = S x prąd wyłączalny symetryczny

Przyk∏ad: 
b Dane: Isc = 40 kA 
b Asymetria pràdu  = 50%
b Iasym = 1.1 • 40 = 44 kA

b Isym = 

Do badania wy∏àcznika nale˝y zastosowaç szereg 
nr 6 z wymuszeniem 36kA + 50% niesymetrii
tzn. 44kA

44

1 2 50%( )2+
------------------------------------ 44

1 22,
---------- 36 kA==

Isym : prąd wyłączeniowy symetryczny przy 
                                               najwyższym napięciu roboczym
R : współczynnik dla SPZ

K : współczynnik zakresu napięcia K = 

S : współczynnik asymetrii S = 

V             : napięcie znamionowe

 K  V max

V min
-------------=

Iasym

Isym
------------ 1.1=

maksymalny prąd symetryczny         najwyższe napięcie robocze
znamionowy prąd zwarciowy                  napięcie znamionowe

= K=

W powyższym zestawieniu 14 szeregów pobierczych zdolności
łączeniowej zastosowano symbole o znaczeniu:
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Koordynacja wielkości znamionowych
Według IEC

Według ANSI

Napięcie
 znamionowe 

Prąd znamionowy 
wyłączalny zwarciowy 

Prąd znamionowy ciągły

Ur (kV) Isc (kA) Ir (A)
3.6 10 400

16 630 1250
25 1250 1600 2500
40 1250 1600 2500 3150

7.2 8 400

12.5 400 630 1250
16 630 1250 1600
25 630 1250 1600 2500
40 1250 1600 2500 3150

12 8 400
12.5 400 630 1250
16 630 1250 1600
25 630 1250 1600 2500
40 1250 1600 2500 3150
50 1250 1600 2500 3150

17.5 8 400 630 1250
12.5 630 1250
16 630 1250

25 1250
40 1250 1600 2500 3150

24 8 400 630 1250
12.5 630 1250
16 630 1250

25 1250 1600 2500
40 1250 1600 2500 3150

36 8 630
12.5 630 1250

16 630 1250 1600
25 1250 1600 2500
40 1250 1600 2500 3150

Napięcie

znamionowe 

najwyższe 

Prąd znamionowy 

wyłączalny

zwarciowy przy

Umax

Napięcie 

znamionowe 

najniższe

Prąd znamionowy 

wyłączalny 

zwarciowy przy

Umin

Prąd znamionowy ciągły

Umax (kV) Isc (kA) (kV) Isc (kA) Ir (A)
4.76 18 3.5 24 1200

29 3.85 36 1200 2000
41 4 49 1200  3000

8.25 7 2.3 25 600 1200 2000
17 4.6 30 1200
33 6.6 41 1200 2000

15 9.3 6.6 21 1200
9.8 4 37 1200
18 11.5 23 1200 2000
19 6.6 43 1200 2000
28 11.5 36 1200 2000
37 11.5 48 1200  3000

15.5 8.9 5.8 24 600
18 12 23 1200
35 12 45 1200
56 12 73 2000  3000 4000

25.8 5.4 12 12 600
11 12 24 1200

38 22 23 36 1200  3000
36 24 57 1200

0Porównanie IEC - ANSINormy
 0
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Zmniejszenie parametrów aparatów

Według IEC

■  Sposób uwzględnienia anormalnych warunków pracy zgodny z wymaga-
niami IEC podano w p. Zmniejszanie parametrów aparatów w rozdz. 
Wymagania dla aparatury

According to ANSI

■  Dla aparatów zainstalowanych na wysokościach większych niż 1000 m 
n.p.m. norma ANSI C37 04 wprowadza:
❏  współczynnik poprawkowy dla poziomu izolacji oraz dla napięcia
znamionowego najwyższego
❏  współczynnik poprawkowy dla prądu znamionowego ciągłego 
Tablica współczynników korekcyjnych ACF (Altitude Correction Factor):

Uwaga: W odniesieniu do wyłączników typu szczelnego bloku nie wymaga obniżania wartości 
napięcia znamionowego najwyższego

Trwałość łączeniowa
Wyłączniki Merlin Gerin wyłączają od 15 do 100 razy zwarcie Isc. Normy IEC 
oraz ANSI, mając na uwadze także wyłączniki w technologii olejowej zawierają 
o wiele niższe wymagania. 

Według IEC

■  IEC wymaga zdolności trzykrotnego wyłączenia znamionowego prądu 
wyłączalnego.

Według ANSI

■  ANSI wymaga zdolności czterokrotnego wyłączenia prądu
K • S • Icc, gdzie:

Według IEC

■  IEC wymaga zdolności wykonania 2000 cykli przestawieniowych.

Według ANSI

■  ANSI uzależnia wymaganą liczbę cykli przestawień, zawartą pomiędzy 
1500 a 10000, od napięcia znamionowego i prądu wyłączalnego: 

Wymagania konstrukcyjne
Według IEC

■  IEC nie stawia żadnych szczególnych wymagań w stosunku do kons-
trukcji aparatów i rozdzielnic poza tym, aby zachowana była wytrzyma-
łość i sztywność odpowiednia do funkcji i sposobu instalowania aparatu.
 
Według ANSI

■  ANSI wymaga stosowania blachy o grubości 3 mm .

Wysokość
 n.p.m.

ACF dla:

ft m napięcia prądu ciągłego

3 300 1 000 1.00 1.00
5 000 1 500 0.95 0.99
10 000 3 000 0.8 0.96

Icc :     prąd wyłączalny symetryczny przy najwyższym napięciu roboczym
S :     współczynnik asymetrii
K :     współczynnik zakresu napięcia.

Normy
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Normalne warunki pracy

Temperatura 

Uwaga: Jeżeli warunki pracy aparatu odbiegają od ww. warunków normalnych, to konieczne 
może się okazać zmniejszenie ich parametrów (patrz. p. Zmniejszenie parametrów aparatów).

 Wysokość zainstalowania

Według IEC

■  Bez zmniejszania parametrów aparatu IEC nie pozwala instalować
na wysokości większej niż 1000 m n.p.m.

Według ANSI
■  Bez zmniejszania parametrów aparatu ANSI nie pozwala instalować
na wysokości większej niż 3000 stóp (1000 m) n.p.m.

Wilgotność

Według IEC

Według ANSI
■  ANSI nie określa normalnej wilgotności.

Normy temperatura otoczenia Instalacja

chwilowa wnętrzowa napowietrzna

Według IEC minimalna - 5˚C - 25˚C
maksymalna + 40˚C + 40˚C
maksymalna średnia dobowa 35˚C 35˚C
maksymalna średnia dobowa

Według ANSI minimalna - 30˚C
maksymalna + 40˚C

Wartość średnia wilgotności względnej 
w okresie

Aparaty napowietrzne

24 godziny 95 %
1 miesiąc 90 %

Aparaty są konstru-
owane i produkowane tak, 
aby pracowały poprawnie

w niżej przedstawionych 
warunkach

Normy
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Dystrybutor:

Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
ul. ¸ubinowa 4a, 03-878 Warszawa
Centrum Obs∏ugi Klienta:
(0 prefiks 22) 511 84 64; 0 801 171 500,

http://www.schneider-electric.pl
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Poniewa˝ normy, dane techniczne oraz sposób funkcjonowania i u˝ytkowania
naszych urzàdzeƒ podlegajà ciàg∏ym modyfikacjom, dane zawarte w niniejszej
publikacji s∏u˝à jedynie celom informacyjnym i nie mogà byç podstawà roszczeƒ
prawnych.

Merlin Gerin proponuje ca∏kiem nowe podejÊcie do rozdzia∏u energii
niskiego i Êredniego napi´cia.

To System Nieograniczonych Mo˝liwoÊci.

Ten system to kompleksowa oferta wysokiej jakoÊci produktów
niskiego i Êredniego napi´cia, kompatybilnych ze sobà pod wzgl´dem
mechanicznym i elektrycznym. Pozwala on na ich optymalne
zastosowanie w instalacjach elektrycznych. A poniewa˝ nie ma
dwóch takich samych instalacji, nie ma te˝ uniwersalnych rozwiàzaƒ.
Dlatego wszystkie nasze rozwiàzania techniczne mo˝na zawsze
dostosowaç do konkretnych potrzeb.

Dzi´ki temu nie b´dziesz ju˝ musia∏ ograniczaç swej kreatywnoÊci
przy projektowaniu i stosowaniu bezpiecznych, elastycznych
i optymalnie funkcjonalnych produktów Merlin Gerin, zgodnych
z obowiàzujàcymi standardami.

Kompletna oferta w dziedzinie
rozdzia∏u energii

System Nieograniczonych Mo˝liwoÊciSystem Nieograniczonych Mo˝liwoÊci




