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1. Podstawy teorii pożaru 

 

1.1  Opis środowiska pożarowego 

 

Do powstania pożaru potrzebne są trzy czynniki: materiał palny, tlen oraz źródło ciepła o 

dostatecznie dużej energii umożliwiającej zapłon materiału palnego. Materiały palne są to 

substancje, które ogrzane ciepłem dostarczonym z zewnątrz zaczynają wydzielać gazy w 

ilości wystarczającej do ich trwałego zapalenia się. Tlen z kolei jest jednym z 

najaktywniejszych pierwiastków chemicznych. Wchodzi w reakcję z wieloma pierwiastkami i 

związkami. Jeżeli proces ten odbywa się gwałtownie, wówczas towarzyszą mu efekty 

świetlne oraz wysoka temperatura. Zjawisko to nazywamy paleniem. Rozróżniamy dwa 

rodzaje palenia się: palenie się z powstaniem płomieni i żarzenie się (bez płomieni). 

Na rys. 1.1 został przedstawiony tzw. trójkąt pożarowy, obrazujący zależność czynników 

decydujących o powstaniu pożaru. 

 

 
 

Rys. 1.1: Warunki niezbędne do powstania pożaru, tzw. trójkąt pożarowy 

 

W opisie pożarów należy wyróżnić dwa podstawowe określenia: 

 

 Spalanie – proces fizykochemiczny, w którym w wyniku zachodzącej z dużą 

szybkością reakcji chemicznej między paliwem a utleniaczem (reakcji utleniania), 

wydziela się duża ilość energii; spalanie zapoczątkowuje zapłon; charakteryzuje je 

możliwość samopodtrzymywania i rozprzestrzeniania się w postaci płomienia [12] 

, 

 Pożar - niekontrolowany w czasie i przestrzeni proces spalania materiałów 

zachodzący poza miejscem do tego celu przeznaczonym [8] . 

 

Rozwój pożaru w budynku jest uzależniony   od źródła inicjacji pożaru, składu i ilości 

materiałów, powierzchni, orientacji i geometrii pomieszczenia oraz lokalizacji i wielkości 

otworów wentylacyjnych. 

http://encyklopedia.pwn.pl/54812_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/78005_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/57727_1.html


 

Wieloletnie badania pożarów w pełnej skali oraz obserwacje pożarów rzeczywistych w 

budynkach pozwoliły na uogólnienie ich opisu poprzez podanie zależności zmian średniej 

temperatury gazów spalinowych w czasie, wyróżniając trzy główne fazy przebiegu tego 

zjawiska (Rys. 1.2). 

 

 

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

 

Na rys. 1.2, zilustrowane zostały fazy pożaru w odniesieniu do przebiegu temperatury pożaru 

w pomieszczeniu w funkcji czasu. Poszczególne fazy można opisać w następujący sposób: 

Faza I – zwana inaczej wzrostem lub rozwojem pożaru albo też fazą przed rozgorzeniem. 

Charakteryzuje sie stosunkowo niską średnią temperaturą gazu, a szybkość rozkładu 

termicznego i spalania zależy od eksponowanej na energię powierzchni materiałów palnych. 

Powstające podczas tego stadium strumienie energii cieplnej nie przekraczają zazwyczaj 50 

kW/m
2
. Pożar jest „kontrolowany przez paliwo”. 

Faza II- pożar w pełni rozwinięty zwany również fazą po rozgorzeniu, podczas której 

temperatura osiąga swą maksymalna wartość (800-1000 
0 

C) a wszystkie materiały palne 

ulegają spalaniu. W trakcie trwania tej fazy płomienie wypełniają całe pomieszczenie, pożar 

staje się „kontrolowany przez wentylację” z uwagi na zmniejszenie stężenia O2.  

Faza III –jest to okres wygasania (stygnięcia). Przejście w II fazę najczęściej następuje po 

wyczerpaniu się materiału palnego i co się z tym wiąże zmniejszeniem temperatury i 

pozostałych parametrów poża. Przyjmuje się, iż początek tego stadium określa spadek 

temperatury do 80% wartości maksymalnej. 

Oprócz opisanych faz pożaru, na rys. 1.2 widoczne jest zdarzenie nazwane rozgorzeniem 

(ang. flashover). Jest to moment przejścia pożaru z I fazy do pożaru w pełni rozwiniętego, 

polegający na bardzo szybkim rozprzestrzenieniu się płomienia ze spalania 

powierzchniowego do spalania w całej objętości materiałów palnych w pomieszczeniu. Czas 

trwania rozgorzenia jest stosunkowo krótki w porównaniu z czasem trwania poszczególnych 

faz pożaru, dlatego też jest ono uznawane za „zdarzenie”, a nie odrębną fazę. 

Obraz rozwoju pożaru w pomieszczeniu spowodowany źródłem o niewielkiej mocy, rzędu 5 

W (niedopałek papierosa rzucony na fotel) przedstawia rys. 1.3. Na rysunku tym  

symbolicznie oznaczono wzrost wydzielanego ciepła podczas spalania w I i II fazie.  

 

 

I FAZA 

przed rozgorzeniem 
II FAZA 

po rozgorzeniu 
III FAZA 

okres wygasania 

 Pożar w pełni 

rozwinięty 



 

 

 
Rys. 1.3: Ogólny obraz I i II fazy pożaru w pomieszczeniu  

 

W bezpośrednim jej sąsiedztwie temperatura jest znacznie podwyższona, co ma niewielki 

wpływ na temperaturę w pozostałej części pokoju, dlatego temperatura pożaru, określana jako 

średnia temperatura gazów spalinowych w pomieszczeniu, jest jeszcze niska. Płomień 

zwiększa swoją wysokość oddziałując na otoczenie. 

W I fazie pożaru szybkość spalania materiałów jest zależna od eksponowanej na ciepło 

powierzchni paliwa, przy dostatecznej ilości tlenu w pomieszczeniu. Mówimy w tym 

przypadku, że w tej fazie pożar jest kontrolowany przez paliwo. 

Jeżeli ciepło wydzielane w strefie spalania jest większe od ciepła idącego na gazyfikację 

paliwa oraz traconego do otoczenia, następuje akumulacja ciepła w pomieszczeniu, co 

prowadzi do tego, że dotychczasowy powolny wzrost szybkości wydzielania ciepła osiąga 

charakter wykładniczy. Wszystkie materiały palne znajdujące się w pomieszczeniu 

jednocześnie zaczynają się palić, co powoduje gwałtowny wzrost temperatury. Wartość 

wydzielanego ciepła  osiąga  ok. 1000 kW (rys. 1.3b). Ma wówczas miejsce rozgorzenie, 

które można określić jako moment: 

 

a) przejścia I fazy rozwoju pożaru  w II fazę gdzie pożar jest w pełni rozwinięty, 

b) utratę kontroli spalania przez paliwo i przejecie kontroli spalania przez  

    wentylację, 

c) przejście spalania powierzchniowego w spalanie powierzchniowo-przestrzenne, 

d) zapalenie się mieszaniny gazowej znajdującej się pod sufitem, 

e) gwałtownego ubytku tlenu i szybkiego wzrostu stężenia CO oraz CO2 oraz   

        innych produktów rozkładu termicznego i spalania, 

 



 

f) wyrzutu płomieni na zewnątrz pomieszczenia objętego pożarem. 

 

Z chwilą zaistnienia zjawiska rozgorzenia temperatura pożaru osiąga wartość  rzędu (800 – 

1000)° C, a pożar przechodzi w stan quasi-stacjonarny, który charakteryzuje się stosunkowo 

małymi zmianami jego parametrów  w czasie. Szybkość wydzielania ciepła w tym czasie w 

przeciętnych warunkach wynosi  4500 kW.  

 
1.2 Krzywe symulujące przebieg pożaru  
 
Badania prowadzone nad rozwojem pożarów w różnych obiektach budowlanych pozwoliły na 

uogólnienie ich przebiegu w czasie i doprowadziły do opracowania normy  

PN -  EN 1363-2:2001 Badanie odporności ogniowej. Część 2. Procedury alternatywne i 

dodatkowe. 

W normie tej  zostały określone krzywe pożarowe „temperatura-czas”  T = f(t).  

symulujących przebieg pożarów w pomieszczeniach: 

 

- krzywa normowa 

- krzywa węglowodorowa 

- krzywa zewnętrzna 

- krzywe parametryczne 

- krzywe tunelowe. 

 

Krzywa normowa (celulozowa) 

Najbardziej znana jest  krzywa normowa  „temperatura – czas” obrazująca pożary 

celulozowe, która jest powszechnie stosowana w badaniach ogniowych budynków. 

Krzywą tą opisuje następujące równanie: 

 

20)18lg(345  tT                       (1) 

 
gdzie: 

T – temperatura, w ][0 C  

t – czas, w [min] 

 

Przykład krzywej normowej odzwierciedlającej rozwój temperatury w pożarach 

celulozowych, to jest w pożarach, w których paliwem jest głównie drewno i materiały 

drewnopodobne została przedstawiona na rys.1.4. 

 
Rys. 1.4: Krzywa normowa „temperatura – czas” obrazująca pożary celulozowe . 

 



 

Podczas pożaru w budynku temperatura po około 30 minutach od chwili jego zainicjowania  

osiąga średnio wartość około  800
0
 C i wykazuje nieznaczne tendencje wzrostowe wraz z 

upływem czasu trwania pożaru: 

 

o po 30min temperatura osiąga ok. 822
O
C; 

o po 60min temperatura osiąga ok. 928
O
C; 

o po 90min temperatura osiąga ok. 955
O
C. 

 

1.3 Temperatura pożarowa a przewodność elektryczna  

 

Przewody lub kable zasilajace urządzeń ppoż. muszą spełniać wymagania minimalnej 

wytrzymałości mechanicznej, długotrwałej obciążalności prądowej i przeciążalności, 

odporności na nagrzewanie przez prądy zwarciowe, spadku napięcia oraz samoczynnego 

wyłączenia podczas zwarć zgodnie z powszechnie akceptowalnymi zasadami ich doboru. 

W czasie pożaru przewody lub kable zasilające urządzenia ppoż. podlegają działaniu 

wysokiej temperatury, która powoduje wzrost ich rezystancji oraz degradację izolacji. 

Zgodnie z prawem Wiedemanna – Franza - Lorentza (ustanowione doświadczalnie w 1853 

roku przez Wiedemanna i Franza   oraz potwierdzone przez Lorentza w 1873) stosunek 

przewodnictwa cieplnego i przewodnictwa elektrycznego w dowolnym metalu jest wprost 

proporcjonalny do temperatury: 
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gdzie: 

 - konduktywność przewodnika, w [ )/( 2mmm  ], 

 - współczynnik przewodności cieplnej przewodnika, 

L- stała Lorentza (
281044,2   KWL ), 

T- temperatura przewodnika, w [K]. 

 

Wraz ze wzrostem temperatury powstaje wzrost przewodnictwa cieplnego i spadek 

przewodnictwa elektrycznego. 

Wraz ze wzrostem temperatury wzrastają amplitudy drgań atomów w węzłach sieci, które 

skutkuje wzrostem prawdopodobieństwa zderzeń elektronów prowadzącym w konsekwencji 

do zmniejszenia ruchliwości elektronów. 

Zmniejszenie ruchliwości elektronów jest jednoznaczne ze zmniejszeniem konduktywności 

przewodu. 

Zmiana rezystywności przewodu na jednostkę temperatury może zostać zapisana 

następującym równaniem: 
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gdzie: 

T – temperatura bezwzględna 

 - rezystywność jednostkowa przewodu 

 - temperaturowy współczynnik rezystancji odniesiony do temperatury 20
0
 C 

 

Rozwiązanie równania (3) prowadzi do następującego wzoru: 
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Przyjmując jako 20 dla temperatury początkowej 20
0
 C (293,16 K), po elementarnych 

przekształceniach otrzymuje się stałą całkowania: 

 







16,29320

1

e
C                      (5) 

 

 

Wzór na rezystywność  przewodu w temperaturze wyższej od 20
0
 C (293,16 K), przyjmie 

następującą postać: 
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Równanie (5) po rozwinięciu w szereg otrzyma następująca postać: 
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W zakresie temperatur nie wyższych od 200
0
 C zmienność rezystancji przewodu wystarczy 

opisać za pomocą pierwszych dwóch wyrazów wzoru (7): 

 

)1(20 T                        (8) 

 

W zakresie temperatur wyższych od 200
0
 C, które występują w czasie pożaru, wzór (7) nie 

może zostać uproszczony do pierwszych dwóch składników. Dla celów praktycznych można 

go zapisać następująco: 

 

)1( 22

20 TT                       (9) 

 
gdzie 

 - drugi współczynnik temperaturowy rezystancji (dla metali stosowanych do budowy kabli i przewodów, 

można przyjmować jego wartość jako 
2610  K ). 

 

Prowadzenie obliczeń bezpośrednio z wykorzystaniem wzoru (7) prowadzi do błędnych 

wyników w zakresie wyższych temperatur ponieważ wzór ten nie uwzględnia różnych 

czynników termodynamicznych takich jak nasycenie cieplne przewodu, wymiana ciepła z 

otoczeniem, zmienności temperaturowego współczynnika rezystancji itp. Ma on znaczenie 

teoretyczne. Korzystanie w praktyce ze wzoru (7) lub (8) daje zadowalające wyniki choć jest 

znacznym uproszczeniem.  



 

W praktyce dostatecznie dobre rezultaty dają obliczenia wykonywane za pomocą wzoru 

wykładniczego: 
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gdzie: 

kTR - rezystancja przewodu w temperaturze Tk, w [], 

Tk – temperatura końcowa, w której oblicza się rezystancje przewodu 
kTR , w [K], 

20R - rezystancja przewodu w temperaturze 20
0
 C, w []. 

 

Na rys. 1.5 przedstawiono zmienność rezystancji funkcji temperatury obliczonej z 

wykorzystaniem wzorów (26), (27)  oraz (28). 

 
Rys. 1.5: Zależność rezystancji przewodu funkcji temperatury wyznaczona z wykorzystaniem  

wzorów (8),  (9) oraz (10)  

 

Uwaga! 

Prawo Weidemana-Franza-Lorentza nie dotyczy wszystkich metali. W doniesieniu do 

metali stosowanych do produkcji kabli i przewodów znajduje ono pełne zastosowanie. 

 

Wskutek wzrostu rezystancji przewodu spowodowanego działaniem temperatury pożarowej, 

wymagany przekrój przewodów zasilających urządzenia ppoż., które muszą funkcjonować w 

czasie pożaru ze względu na dopuszczalny spadek napięcia należy wyznaczyć  z 

uwzględnieniem wzrostu rezystancji wynikającego z prawa Wiedemanna – Franza - Lorentza: 

 

- dla obwodów trójfazowych 



 

)
cos1003

(

)
16,293

(

)
16,293

(
cos1003

)
16,293

(

)sincos(
1003

%

16,1

16,1%

20

16,1

20

%






















tgX
I

UU

T
l

S

tgX
T

S

l

I

UU

S

l
R

T
RR

XRI
U

U

B

ndop

B

n

B

n





























    

            

 

Ponieważ:  
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Wzór (11) można zapisać w uproszczonej postaci: 
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gdzie: 

%dopU - dopuszczalny spadek napięcia , w [%]  

l - długość linii zasilającej, w [m] 

Un – napięcie znamionowe , w [V] 

1
cos

1
2


n

ntg


         

ncos - współczynnik mocy zasilanego urządzenia , w [-] 

lxX  '
 – reaktancja przewodu (linii) zasilającej, w [ ] 

'x - jednostkowa reaktancja przewodów, przyjmowana jako: 

     a) dla linii kablowych [16]: 

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

       U 1 kV: 
'x =0,1 [[/km] 

b) dla instalacji nN [20]: 

       układanych w rurze stalowej: 0,15 [/km] 

       układanych bez rury : 0,15 [/km] 

 

BI - spodziewany prąd obciążenia, w [A], 

pk -  współczynnik poprawkowy uwzględniający wzrost rezystancji przewodu wskutek termicznego działania 

pożaru, 

 - konduktywność przewodu zasilającego, w [m/(mm
2
)]. 

(11) 



 

 

 - dla obwodów jednofazowych 
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W związku ze wzrostem rezystancji powodowanej działaniem temperatury pożarowej , 

zwiększenie przekroju przewodów konieczne będzie również ze względu na ochronę 

przeciwporażeniową. 

 

 

2. Ochrona przeciwporażeniowa  

2.1 Wymagania ogólne 

 

Wyróżniamy następujące rodzaje ochrony przeciwporażeniowej: 

- ochrona podstawowa, 

- ochrona przy uszkodzeniu: 

- ochrona uzupełniająca (realizowana za pomocą urządzeń różnicowoprądowych 

wysokoczułych o znamionowym prądzie  różnicowym nie większym niż 30 mA 

oraz/lub z wykorzystaniem  dodatkowych połączeń wyrównawczych). 

 

Celem ochrony uzupełniającej jest zwiększenie skuteczności ochrony podstawowej w 

przypadku nieskutecznego działania środków ochrony podstawowej oraz ochrony przy 

uszkodzeniu. 

Wzajemne powiązanie poszczególnych rodzajów ochrony przeciwporażeniowej przedstawia 

rys. 2.1. 

 

 
 

Rys. 2.1. Wzajemne zależności pomiędzy poszczególnymi rodzajami ochrony przeciwporażeniowej 
 

Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym, każdy 

środek ochrony powinien składać się z: 

- odpowiedniej kombinacji niezależnych środków zapewniających ochronę podstawową i 

ochronę przy uszkodzeniu lub 

- środka ochrony wzmocnionej zapewniającej ochronę podstawową i ochronę przy 

uszkodzeniu. 

Norma dopuszcza do powszechnego stosowania następujące środki ochrony przy 

uszkodzeniu: 

- samoczynne wyłączenie zasilania,  

- izolację podwójną lub wzmocnioną, 



 

- separację elektryczną dla zasilania jednego odbiornika, 

- bardzo niskie napięcie SELV lub PELV, oraz  

w ograniczonym zakresie środki ochrony, przeznaczone do stosowania w instalacjach 

nadzorowanych przez osoby wykwalifikowane lub poinstruowane, w których nie mogą być 

wykonywane nieautoryzowane zmiany: 

- środowisko nieprzewodzące, 

- nieuziemione połączenia wyrównawcze, 

- separację elektryczną do zasilania więcej niż jednego odbiornika. 

 

2.2 Ochrona podstawowa 
 

Podział środków podstawowej ochrony przeciwporażeniowej przedstawia rys. 2.2. 

 

 
 

Rys. 2.2. Środki podstawowej ochrony przeciwporażeniowej 

 

 
Ochrona podstawowa stanowi zabezpieczenie instalacji i urządzeń współpracujących 
uniemożliwiając użytkownikowi bezpośredni kontakt z częściami elektrycznymi czynnymi. 
Można to uzyskać przez: 
 izolowanie części czynnych - pokrycie materiałem izolacyjnym części elektrycznie czynnych 

w taki sposób by jej usunięcie było możliwe wyłącznie przez zniszczenie, 
 zastosowanie przeszkody ochronnej

*)
 - zapewnia ona ochronę przed nieumyślnym doty-

kiem części elektrycznie czynnych, 
 umieszczenie części czynnych poza zasięgiem ręki

*)
 - takie wykonanie urządzenia lub stanowi-

ska pracy, aby uniemożliwić dotknięcie ręką części elektrycznych czynnych (patrz rys. 2.3). 
 

 
Rysunek 2.3. Strefa w zasięgu ręki: a) widok stanowiska z boku; b) widok stanowiska z góry 

S – powierzchnia robocza 

 

Przegrody lub obudowy są przeznaczone do zapobiegania dotknięciu części czynnej, zastoso-

wane w celu zapewnienia ochrony podstawowej. 

Części czynne powinny być umieszczone wewnątrz obudów lub za ogrodzeniami 

zapewniającymi stopień ochrony, co najmniej IPXXB lub IP2X, z wyjątkiem przypadków, 

                                                 
*)

 Środek ten może być stosowany tylko w urządzeniach elektrycznych, do których mają dostęp osoby wykwalifikowane lub poinstruowane, oraz w 

odniesieniu do osób pozostających pod nadzorem osób wykwalifikowanych. 



 

gdy zdarzają się większe otwory podczas wymiany części jak np. w przypadku niektórych 

opraw oświetleniowych, lub bezpieczników albo, gdy większe otwory są konieczne dla 

właściwego funkcjonowania urządzenia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami dotyczącymi 

tego urządzenia. 

Poziome górne powierzchnie przegród lub obudów, które są łatwo dostępne powinny mieć 

zapewniony stopień ochrony, co najmniej IPXXD lub IP4X. 

Przegrody lub obudowy powinny być trwale zamocowane, mieć dostateczną stabilność i 

trwałość, zapewniające utrzymanie wymaganego stopnia ochrony i dostateczne oddzielenie 

części czynnych w określonych warunkach normalnej eksploatacji, z uwzględnieniem 

miejscowych warunków środowiskowych. 

Jeżeli konieczne jest usunięcie przegród, otwarcie obudów lub usunięcie części obudów, to 

czynności te powinny być możliwe do wykonania tylko za pomocą klucza lub narzędzia. 

 

2.3 Ochrona przy uszkodzeniu 
 

Zadaniem ochrony przy uszkodzeniu  jest niedopuszczenie do porażenia prądem 

elektrycznym w przypadku uszkodzenia izolacji lub jej zniszczenia. 

Do środków ochrony przy uszkodzeniu można zaliczyć: 

- samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN (TN-S; TN-C-S; TN-C); TT; IT 

- izolacja podwójna lub wzmocniona, 

- separacja elektryczna do zasilania jednego odbiornika, 

-    izolowane stanowisko, 

-    nieuziemione połączenia wyrównawcze miejscowe, 

-    separacja elektryczna do zasilania więcej niż jednego odbiornika. 

 

 

2.3.1 Ocena skuteczności samoczynnego wyłączenia w układach TN 

 

Ochronę przez samoczynne wyłączenie w liniach nN pracujących w układzie TN uznaje się 

za skuteczną, jeżeli spełniony jest poniższy warunek: 

 

gdzie: 

Zk1 – impedancja pętli zwarciowej obejmująca źródło zasilania zwarcia, przewód czynny od 

źródła do miejsca zwarcia i przewód ochronny między punktem zwarcia a źródłem, w [], 

Ia – prąd powodujący zadziałania zabezpieczenia w czasie nie dłuższym od podanego w 

tabeli 2.1 lub prąd zadziałania urządzenia różnicowoprądowego, w [A], 

Uo – wartość skuteczna napięcia fazowego linii względem ziemi (napięcie pomiędzy 

przewodem fazowym z uziemionym przewodem PE (PEN), w [V], 

dop1kZ - dopuszczalna wartość impedancji obwodu zwarciowego, w []. 

 

Uwaga! 

W praktyce często korzysta się z innej postaci wzoru (15): 
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gdzie: 

współczynnik 0,8 we wzorze (16) uwzględnia rezystancję połączeń, trudną do oszacowania na 

drodze analitycznej oraz wzrost rezystancji przewodu spowodowaną wzrostem temperatury 

wskutek przepływu prądów zwarciowych. 

  

Jako zabezpieczenia samoczynnie wyłączające zasilanie elektroenergetycznych linii nN i 

obwodów odbiorczych zainstalowanych w linii należy stosować: 

- zabezpieczenia przetężeniowe (bezpieczniki topikowe, wyłączniki nadprądowe), 

- różnicowoprądowe (za wyjątkiem instalacji wykonanej sieci w układzie TN-C). 

Graficznie obwód zwarcia przy uszkodzeniu w odbiorniku zasilanym w układzie sieci TN-C-

S, został przestawiony na rys. 2.4. 
 

 
 

Rys. 2.4. Schemat obwodu zwarciowego w układzie sieci TN-C-S 

 

Ocenę skuteczności samoczynnego wyłączenia w badanej instalacji lub odbiorniku, 

przeprowadza się przez porównanie wartości impedancji obliczonej pętli obwodu 

zwarciowego z wartością dopuszczalnej impedancji tego obwodu oraz dopuszczalnego czasu 

samoczynnego wyłączenia. Dopuszczalny czas wyłączenia zabezpieczeń w instalacjach 

wykonanych w układzie TN przedstawia tabela 2.1. 

 
 Tabela 2.1. Dopuszczalny czas wyłączenia w układzie TN 

 

Układ 

sieci 

        50 V< Uo≤ 120 V 

                    s 

120 V< Uo≤ 230 V 

              s 

230 V< Uo≤ 400 V 

              s 

Uo> 400 V 

       s 

 a.c.              d.c.     a.c.     d.c.     a.c.     d.c.  a.c. d.c. 

TN 0,8 Wyłączenie może być 

wymagane z innych 

przyczyn niż ochrona 

przeciwporażeniowa 

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

 

TT 

 

0,3 

 

    0,2 

 

    0,4 

 

   0,07 

 

    0,2 

 

0,04 

 

0,1 



 

Uo- nominalne napięcie a.c. lub d.c. przewodu liniowego względem ziemi 

 

Uwagi: 

1.  Dłuższe czasy wyłączenia mogą być dopuszczone w sieciach rozdzielczych oraz 

     elektrowniach i w sieciach przesyłowych systemów (warunki te określa norma N-SEP-E 001 Sieci    

elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona prezeciwporażeniowa). 

2.  Krótsze czasy wyłączenia mogą być wymagane dla specjalnych instalacji lub lokalizacji 

     objętych arkuszami normy PN-IEC (HD) 60364 grupy 700. 

3.  Dla układu sieci IT samoczynne wyłączenie zasilania nie jest zwykle wymagane po 

     pojawieniu się pojedynczego zwarcia z ziemią. 

4.  Maksymalne czasy wyłączenia podane w tabeli nr 2.1 powinny być stosowane do 

     obwodów odbiorczych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 32 A. 

5.  Jeżeli w układzie sieci TT wyłączenie jest realizowane przez zabezpieczenia nadprądowe, 

     a połączenia wyrównawcze ochronne są przyłączone do części przewodzących obcych 

     znajdujących się w instalacji, to mogą być stosowane maksymalne czasy wyłączenia 

     przewidywane dla układu sieci TN. 

6.  W układach sieci TN czas wyłączenia nieprzekraczający 5 s jest dopuszczony w obwodach 

     rozdzielczych i w obwodach niewymienionych w pkt. 4. 

7.  W układach sieci TT czas wyłączenia nieprzekraczający 1 s jest dopuszczony w obwodach 

     rozdzielczych i w obwodach niewymienionych w pkt. 4. 

8.  Jeżeli samoczynne wyłączenie zasilania nie może być uzyskane we właściwym czasie, to 

     powinny być zastosowane dodatkowe połączenia wyrównawcze ochronne.    
 

    

 W układach a.c. powinna być zastosowana ochrona uzupełniająca za pomocą urządzeń 

ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 

30 mA:  

-  w obwodach odbiorczych gniazd wtyczkowych o prądzie znamionowym 

    nieprzekraczającym 20 A, które są przewidziane do powszechnego użytkowania i do 

    obsługiwania przez osoby niewykwalifikowane, oraz  

-  w obwodach zasilających urządzenia ruchome o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 

    32 A, używane na zewnątrz.  

a) określić maksymalną wartość impedancji obwodu zwarciowego odpowiednio do rodzaju i 

prądu znamionowego zabezpieczenia, w zależności od dopuszczalnego czasu 

samoczynnego wyłączenia, 

b) obliczyć wartość impedancji pętli zwarciowej Zk1,  

c) porównać wartość obliczoną Zk1 z wartością dopuszczalną Zkdop. 

 

Uwaga!  

Wartość Ia może zostać również wyznaczona z poniższej zależności (w przypadku 

wyłączników różnicowoprądowych na II  ): 

 

gdzie: 

In - prąd znamionowy zabezpieczenia, w [A], 

k - współczynnik krotności prądu znamionowego zabezpieczenia, umożliwiający samoczynne 

wyłączenie zabezpieczenia w określonym czasie, podawany w katalogach producentów 

aparatury zabezpieczeniowej, w [-]. 

 

Z obwodów, dla których dopuszcza się czas wyłączenia  5 s mogą być zasilane urządzenia 

przenośne i ręczne pod warunkiem, że będą one urządzeniami II klasy ochronności 

 

 

Ia = k*In  (17) 

  



 

2.3.2 Ocena skuteczności samoczynnego wyłączenia w układach TT 
 

Graficznie obwód zwarcia w układzie zasilania TT został przedstawiony na rysunku 2.5. 

 

 
 

Rys. 2.5. Schemat obwodu zwarciowego w układzie sieci TT 

 

Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41:2009 – „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. 
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo”, ochrona przeciwporażeniowa, w instalacjach 
wykonanych w układzie zasilania TT, do ochrony przy uszkodzeniu należy stosować 
wyłączniki różnicowoprądowe lub zabezpieczenia nadprądowe jeżeli zapewniona jest mała 
impedancja obwodu zwarciowego. 
Zastosowanie zabezpieczenia nadprądowego musi jednak zapewnić samoczynne wyłączenie 
podczas zwarć w czasie określonym w tabeli 2.1. 
Ochronę przeciwporażeniową realizowaną przez samoczynne wyłączenie zasilania należy 
uznać za skuteczną, w zależności od rodzaju zastosowanego zabezpieczenia, gdy zostanie 
spełniony następujący warunek: 
a) wyłączenie zasilania realizowane jest przez wyłącznik różnicowoprądowy o znamionowym 
prądzie różnicowym, nI : 
 

 

gdzie: 

 
RA – suma rezystancji uziomu i przewodu uziemiającego łączącego uziom z częścią 
przewodzącą dostępną, w [], 
UL - dopuszczalne długotrwale napięcie dotykowe, w [V], 
In – znamionowy różnicowy prąd zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego, w [A] 

a) jeżeli wyłączenie zasilania realizowane jest przez zabezpieczenie nadprądowe o 
prądzie wyłączającym la, w [A]: 

 

 

 

gdzie: 

la - prąd wyłączający zabezpieczenie w czasie określonym w tabeli 2.1, w [A], 
Zs - impedancja pętli zwarcia doziemnego obejmująca impedancję źródła zasilania przewód 
liniowy przewód ochronny części przewodzących dostępnych, przewód uziemiający, uziom 
instalacji oraz uziom źródła zasilania , w [], 
U0 – napięcie nominalne pomiędzy przewodem fazowym a ziemią, w [V]. 
 

 (18) 
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Dopuszczalne czasy wyłączenia zasilania w układzie sieci TT, określone w normie PN-HD 

60364-4-41: 2009, zostały podane w tabeli 2.1.  

 

Uwaga! 

Bardzo ostre wymagania dotyczące dopuszczalnych czasów samoczynnego wyłączenia w 

praktyce wymagają stosowania w każdym przypadku wyłączników różnicowoprądowych. 

 

2.3.3 Ocena skuteczności samoczynnego wyłączenia w układach IT 
 

Warunkiem zachowania skutecznej ochrony przeciwporażeniowej w układzie sieci IT jest 

spełnienie następującego kryterium: 
 

gdzie: 

Id – wartość prądu pojedynczego zwarcia z ziemią (sieciach nN na ogół nie przekracza 10 A), 

w [A], 

UL – napięcie dopuszczalne długotrwale w zależności od warunków środowiskowych, w [V], 

RA – suma rezystancji uziomu i przewodu ochronnego części przewodzących dostępnych, w 

[]. 

 

Graficznie obwód zwarcia w sieci o układzie zasilania IT bez przewodu neutralnego został 

przedstawiony na rys. 2.6. 

 

 
Rys. 2.6. Obwód zwarcia jednofazowego w układzie sieci IT bez przewodu neutralnego 
 

Instalacja wykonana w układzie zasilania IT, przy zwarciu jednej fazy z ziemią nie stwarza 

zagrożenia porażeniowego. 

W przypadku powstania kolejnego zwarcia w tej samej instalacji powstaje zwarcie podwójne, 

które stwarza zagrożenie porażeniowe. W celu uniknięcia powstających w takim przypadku 

zagrożeń, instalacja wykonana w układzie zasilania IT, musi zostać wyposażona w Układ 

Kontroli Stanu Izolacji (UKSI), który będzie sygnalizował pojawienie się pierwszego 

zwarcia. 

Pierwsze zwarcie powinno być usunięte natychmiast po jego zasygnalizowaniu przez UKSI. 

Warunki samoczynnego wyłączenia zasilania w przypadku podwójnego zwarcia z ziemią 

zależą od sposobu uziemienia części przewodzących dostępnych, przedstawionego na rys.  

2.7. 

LdA UIR   (20) 



 

 

Rys 2.7: Sposoby uziemień części przewodzących dostępnych 

 

Jeżeli części przewodzące dostępne w sieci IT są uziemione indywidualnie lub grupowo, to 

pierwsze zwarcie z ziemią przekształca układ IT odpowiednio: 

 w układ TN, dla grupy urządzeń uziemionych wspólnie z urządzeniem (uziemienie 

zbiorowe), w którym wystąpiło pierwsze zwarcie z ziemią. 

 

W takim przypadku warunek samoczynnego wyłączenia podczas zwarć podwójnych zostanie 

zachowany, gdy: 

- układ nie posiada przewodu neutralnego:  

- układ posiada przewód neutralny:  

gdzie: 

ZS – impedancja części pętli zwarciowej obejmującej przewód fazowy i przewód ochronny 

obwodu jednego z odbiorników, w [], 

ZS
’
 – impedancja części pętli zwarciowej obejmująca przewód neutralny i przewód ochronny 

obwodu jednego z odbiorników, w [], 

Ia – prąd zapewniający wyłączenie zasilania w czasie określonym w tabeli 2.1, w [A], 

U0 – napięcie fazowe, w [V]. 

 

 w układ TT, dla pozostałych grup urządzeń, mających oddzielne uziomy niż grupa 

(uziemienie indywidualne lub grupowe), w której  wystąpiło pierwsze zwarcie |z ziemią. 

 

W takim przypadku warunki ochrony dla zwarć podwójnych określone są jak dla układu TT, 

z wymaganym czasem samoczynnego wyłączenia nie dłuższym od określonego w tabeli 2.1.  

 

Graficznie obwód prądu zwarciowego dla zwarcia podwójnego został przedstawiony na 

rys.2.8. 

 

UZI Sa 2  (21) 

0

'2 UZI Sa   (22) 



 

 
Rys. 2.8. Obwód zwarcia podwójnego w układzie sieci IT bez przewodu neutralnego 

 

Jeżeli części przewodzące dostępne są uziemione grupowo lub indywidualnie, warunki 

stają się podobne jak dla układu sieci TT i powinny być spełnione w następujący sposób:     

 

                                                            RA· Ia  ≤ UL          (23) 

gdzie: 

RA -całkowita rezystancja uziomu i przewodu ochronnego łączącego części przewodzące   

dostępne z uziomem,   

Ia - prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia zabezpieczającego w 

wymaganym czasie jak dla układu TT (patrz tabela , 

UL - napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale. 

 

Układ zasilania IT może zostać przyjęty do zasilania urządzeń ppoż. funkcjonujących w 

czasie pożaru pod warunkiem, że drugie zwarciowe przekształci go w układ TN, 

gwarantujący samoczynne wyłączenie w czasie określonym w tabeli 2.1. 

 

2.3.4 Wyłącznik różnicowoprądowy 

Uproszczony schemat wyłącznika różnicowoprądowego przedstawia rys.2.9. 
 

 

 



 

Rys. 2.9: Uproszczony schemat wyłącznika różnicowoprądowego 

 

Wyłącznik różnicowoprądowy reaguje na upływ prądu doziemnego. Jego działanie opiera się 

na pierwszym prawie Kirchoffa, co oznacza że suma prądów dopływających (fazowych) musi 

być równa prądowi odpływającemu w przewodzie neutralnym: 

                                                                                                    

          (24)  

       

 

Każdy wyłącznik różnicowoprądowy charakteryzowany jest przez podanie jego parametrów 

znamionowych, z których najistotniejszy jest znamionowy prąd różnicowy      . 

Poprawnie działający wyłącznik różnicowoprądowy powinien przerwać dopływ prądu po 

spełnieniu równania: 

 

                                                                                                                     (25) 

 

W każdej instalacji elektrycznej wskutek skończonej wartości rezystancji izolacji występuje 

prąd upływu doziemnego i dopóki równanie (25) nie zostanie spełnione, wyłącznik nie 

przerwie dopływu prądu do odbiornika. 

Pod działaniem wysokiej temperatury jonizacji ulega izolacja przewodów skutkując 

zwiększonymi prądami upływu doziemnego co skutkowało będzie niekontrolowanym 

działaniem wyłączników różnicowoprądowych prowadząc do pozbawienia swoich funkcji 

zasilanych urządzeń. Ten problem powoduje, że wyłącznik różnicowoprądowy nie nadaje się 

do stosowania w obwodach zasilających urządzenia przeciwpożarowe. 
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