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Wstęp 

Według dyrektywy Unii Europejskiej 89/106/EEC z grudnia 1988 r. jakość materiałów i wyrobów budowlanych 

powinna być taka, aby dobrze zaprojektowany i wykonany budynek spełniał wymagania dotyczące: 

 Nośności i stateczności, 

 Bezpieczeństwa pożarowego, 

 Higieny i zdrowia, 

 Bezpieczeństwa użytkowania, 

 Ochrony przed hałasem, 

 Oszczędności energii i zachowania ciepła. 

Analizując zagrożenie związane z eksploatacją instalacji elektrycznych, okazuje się, że znaczna część poża-

rów powstaje na skutek niewłaściwego doboru, użytkowania i wykonania instalacji a zwłaszcza przewodów i 

kabli elektrycznych. 

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji w budynkach sprowadza się głównie do zapewnienia ochrony przed: 

 Porażeniem prądem elektrycznym, 

 Prądami przetężeniowymi, 

 Przepięciami łączeniowymi oraz pochodzących od wyładowań atmosferycznych, 

 Negatywnymi skutkami oddziaływania cieplnego, 

 Negatywnym oddziaływaniem na środowisko i otoczenie.  

Z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego najważniejszym zagadnieniem jest zapewnienie ochrony 

przed oddziaływaniem cieplnym instalacji na otoczenie i odwrotnie. Aby zmniejszyć ryzyko powstania pożaru i 

ograniczyć negatywne skutki należy na etapie projektowania dokonać właściwego doboru rozwiązań i zapew-

nić późniejsze poprawne wykonanie instalacji. Dobór kabli lub przewodów polega na wyznaczeniu minimalne-

go ich przekroju ze względu na: 

 Długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność, 

 Warunki zwarciowe, 

 Spadek napięcia, 

 Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. 

Bardzo istotnym zagadnieniem jest dobór właściwej izolacji ze względu na napięcie nominalne. Przewód lub 

kabel o niepoprawnie dobranej izolacji będzie ulegał szybkiemu nagrzewaniu wskutek prądów upływowych, 

które w konsekwencji mogą doprowadzić do zapalenia się izolacji. Dobierając kable lub przewody należy rów-

nież przeanalizować warunki środowiskowe, w jakich będą one pracowały. Wytyczne w zakresie doboru 

przewodów do warunków otoczenia przedstawia tabela 1.   
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Tabela 1: Przykłady doboru przewodów do warunków otoczenia [5] 

L.p. 
Rodzaj oddziaływa-

nia 
Przykład pomieszczenia Wymagania dla izolacji kabli 

1. Niska wilgotność 

Pomieszczenia suche, pokoje, 

mieszkania, szkoły, budynki za-

mieszkania zbiorowego 

Kable ogólnego przeznaczenia 

2. Wysoka wilgotność 
Pomieszczenia o dużej wilgotności, 

wiaty, piwnice, magazyny, 
Kable z izolacją odporną na wnikanie wilgoci 

3. 

Obszary i przestrze-

nie mokre i o bardzo 

dużej wilgotności 

Instalacje podziemne, napowietrzne, 

pralnie, myjnie samochodowe, 

Kable z izolacją odporną na działanie wilgoci i 

wpływy atmosferyczne 

4. Wysoka temperatura 

Pomieszczenia o temperaturze po-

wyżej temperatury otoczenia np. 

odlewnie, huty, hartownie 

Kable z izolacją odporną na działanie podwyż-

szonej temperatury. 

5. Zimno 
Pomieszczenia o temperaturze, poni-

żej -10
o
C np. chłodnie, 

Kable z izolacją z materiału mrozoodpornego 

6. 

Obszary szczególnie 

zagrożone możliwo-

ścią powstania poża-

ru 

Magazyny materiałów łatwopalnych, 

kina, teatry, centra handlowe 

Kable z izolacją z materiałów trudnozapalnych, 

nierozprzestrzeniających płomienia o małej war-

tości wydzielanej energii, niewydzielające pod-

czas spalania substancji szkodliwych i toksycz-

nych. 

7. 
Obszary zagrożone 

wybuchem 

magazyny cieczy i gazów, pomiesz-

czenia, w których może wytworzyć 

się mieszanina pyłów lub par z po-

wietrzem 

Kable o odpowiedniej konstrukcji umożliwiające 

wykonanie instalacji i uszczelnień w przejściach, 

do których są doprowadzone. 

8. 
Materiały agresywne 

chemicznie 

Magazyny i pomieszczenia produk-

cyjne 

Izolacja kabla powinna być wykonana z materia-

łów odpornych na działanie substancji tam wystę-

pujących 

9. Oleje, smary, paliwa 

Pomieszczenia magazynowe, rafine-

rie, stacje benzynowe, bazy paliw 

płynnych 

Izolacje wykonane z tworzyw odpornych na dzia-

łanie olejów i rozpuszczalników. 

Właściwy dobór kabli powoduje, iż są one bardziej trwałe, nie stanowią zagrożenia, a izolacja nie ulega tak 

szybkiemu uszkodzeniu a tym samym zmniejsza się ryzyko powstania pożaru wskutek uszkodzenia izolacji. 

 

Nagrzewanie przewodów i kabli przez prąd elektryczny 

Zgodnie z prawem Joule’a we wszystkich przewodach, w których płynie prąd, a które posiadają niezerową 

rezystancję, wytwarza się ciepło, które można obliczyć z poniższego wzoru: 

Q = 0,0573 ∆P * t   (1) 

Gdzie: 

∆P = k * I² *R – moc wydzielona na rezystancji zastępczej 

k – współczynnik zależny od liczby faz lub biegunów, przez które przepływa prąd (k = 3 dla obwodów trójfa-

zowych; k = 2 – dla obwodów jednofazowych.)  

R – rezystancja jednej fazy lub bieguna, w [Ω] 

I – prąd przepływający przez przewód, w [A] 

t – czas przepływu prądu 

Część wytworzonego ciepła powoduje wzrost temperatury, a część zostaje oddana do otoczenia. Ilość odda-

nego do otoczenia ciepła jest tym większa im mniejsza jest pojemność cieplna izolacji oraz większa różnica 

temperatur pomiędzy nagrzewanym elementem a otoczeniem. Ilość wytworzonego ciepła w głównej mierze 
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zależy od wartości płynącego prądu. Dodatkowym oporem, jaki napotyka płynący prąd jest rezystancja styków 

w miejscach łączenia przewodów.  

Punktem wyjścia do rozważań nagrzewania przewodów jest bilans cieplny, który wyrazić można następują-

cym równaniem:  

I² * R dt = b*s*c*LdΘ + Θ/k * Ldt  (2) 

Gdzie: 

I – prąd płynący przez przewód, w [A] 

R – rezystancja przewodu, w [Ω] 

b – współczynnik balastu cieplnego przewodu 

c – ciepło właściwe żyły, w [W * s/mm³ * K] 

s – przekrój żyły przewodu, w [mm³] 

Θ – przyrost temperatury żyły przewodu ponad temperaturę otoczenia, w [K] 

L – długość przewodu, w [m] 

k – oporność cieplna, w [K* m/W] 

Lewa strona równania (2) jest ciepłem dostarczonym do przewodu w czasie dt. Prawa strona równania okre-

śla ilość ciepła powodująca podwyższenie temperatury przewodu oraz ilość ciepła oddaną do otoczenia.  

Wielkość: b*c*s*k = T, określa stałą czasową, która jest miarą szybkości osiągnięcia przez przewód ustalonej 

temperatury. 

W wyniku rozwiązania równania (2) otrzymuje się: 

Θt =  Θust [1-exp (- t/T)] + Θpocz.  (3) 

Gdzie: 

Θ - przyrost temperatury przewodu po czasie t, w [K] 

Θust. – przyrost temperatury, który ustaliłby się przy długotrwałym przepływie prądu, w [K] 

Θpocz. – przyrost temperatury w chwili początkowej, w [K] 

T – cieplna stała czasowa, w [s] 

Przebieg czasowy nagrzewania przewodów został przedstawiony na rysunku 1. 

 

Rys. 1. Przebieg czasowy nagrzewania przewodu [1] 

dla t = 1T: Θt/Θust. = 0,63; dla t = 2T: Θt/Θust. = 0,86; 

dla t = 3T: Θt/Θust. = 0,95; dla t = 5T: Θt/Θust. = 0,99 
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Na podstawie przeprowadzonych obliczeń można określić T jako czas, w którym przyrost temperatury prze-

wodu osiąga 0,63 przyrostu ustalonego. Krzywa nagrzewania przewodów powstaje przy założeniu dostarcza-

nia i oddawania ciepła. Gdyby założyć nagrzewanie bez oddawania ciepła, temperatura przewodu wzrosłaby 

według prostej Θpocz, (2), a więc do nieskończoności.  

Z przeprowadzonych rozważań wynika, że istnieje wartość prądu, która może przepływać nieskończenie długi 

czas i nie spowoduje uszkodzenia przewodu oraz jego izolacji. Na podstawie równania stanu ustalonego 

można zapisać następującą zależność: 

 

I²*R = Θ * l/K’ = λ * S * Θ * l  (4) 

Gdzie:  

λ * S = 1/K’; λ – straty ciepła na jednostkę przewodu w [W/mm² * K] 

S – powierzchnia zewnętrzna przewodu, w [mm²] 

Jest to wzór teoretyczny, w którym duże trudności sprawia wyznaczenie λ. Wyznaczoną wartość prądu do-

puszczalnego należy potwierdzić doświadczeniem. Oprócz dopuszczalnego długotrwale prądu obciążenia 

określa się maksymalną dopuszczalną temperaturę w warunkach normalnych przy zwarciu. W warunkach 

zwarciowych występują duże prądy, znacznie większe niż w warunkach normalnych. Podczas zwarcia mamy 

do czynienia z adiabatycznym wydzielaniem ciepła. Temperatura przewodu oraz izolacji gwałtownie rośnie i 

może być przyczyną zapłonu izolacji.  

W tabeli 2 zostały przedstawione dopuszczalne temperatury pracy w warunkach normalnych oraz podczas 

zwarcia dla kabli i przewodów powszechnie stosowanych w elektroenergetyce. 

 

Tabela 2: Najwyższe dopuszczalne temperatury kabli średniego napięcia [11] 

 

Element urządzenia elektrycznego 

 

Temperatura graniczna dopuszczalna 

Długotrwale 

ddpz  
 

[0 C] 

Przy zwarciu 

dz
 

[0 C] 

Przewody i kable o izolacji z gumy naturalnej ułożone na stałe 60 130 

Przewody ułożone na stałe i kable o izolacji polwinitowej 70 160 

Przewody o izolacji z polwinitu ciepłoodpornego klasy Y 90 200 

Przewody o izolacji z polwinitu ciepłoodpornego klasy A 105 200 

Przewody o izolacji z gumy etylenowo-propylenowej 90 250 

Przewody o izolacji z polietylenu sieciowanego 155 280 

Przewody o izolacji z gumy silikonowej 180 150 

Kable o izolacji papierowo-olejowej o syciwie zwykłym: 

Un  6 kV 

Un  10 kV 

Un  15 kV 

15kVUn  60 kV 

 
70 
60 
50 
45 

 
200 
200 
170 
150 

Kable o izolacji papierowo-olejowej o syciwie nieściekającym: 

Un  15 kV 

Un  20 kV 
Kable o izolacji z polietylenu termoplastycznego PE 

Kable o izolacji z polietylenu termoplastycznego PE-X 

 
65 
65 
65 
90 

 
 

170 
150 
150 

250 – żyła robocza 
(350 – żyła powrotna) 

 

Przekroczenie tych temperatur w czasie normalnej eksploatacji grozi zainicjowaniem zapłonu i szybkiego roz-

przestrzeniania się ognia. Należy również zauważyć, że dopuszczalna temperatura powstająca przy zwarciu 

jest określona dla czasów trwania zwarć nie dłuższych niż 5 s. W związku z tym podstawowym środkiem 

ograniczającym możliwość zapłonu kabli i przewodów elektrycznych w skutek przepływu prądu jest właściwe 
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ich zabezpieczenie od skutków zwarć oraz przeciążeń oraz właściwa koordynacja dobranych zabezpieczeń i 

przekrojów poszczególnych żył. Przebieg czasowy nagrzewania się przewodów w czasie zwarcia przedstawia 

rysunek 2. 

 

 

Rys.2: przebieg czasowy nagrzewania się przewodu w czasie zwarcia 

o – temperatura otoczenia; rob – temperatura robocza; k – temperatura przy 

zwarciu; dk – temperatura dopuszczalna krótkotrwale; tk – czas trwania zwarcia 

T – cieplna stała czasowa 

 

Ograniczenie prądu zwarciowego  

Ograniczenia prądu zwarciowego można dokonać: 

 Pasywnie, poprzez projektowanie układów o zwiększonej impedancji zwarciowej Zk tzn. poprzez uni-

kanie zbyt dużych mocy nominalnej transformatorów (generatorów) zasilających, prowadzenie równo-

legle ułożonych przewodów itp.  

 Aktywnie, poprzez szybkie wyłączenie zwarcia przez urządzenie wyłączające o wymuszonym gasze-

niu łuku, które nie dopuszcza do wystąpienia spodziewanej szczytowej wartości prądu zwarciowego.  

Jako zabezpieczenie stosuje się zarówno bezpieczniki topikowe jak też wyłączniki nadprądowe. Przebieg 

wyłączenia prądu zwarciowego przedstawia rysunek 3. 

a) b)  
Rys. 3: Oscylogram wyłączenia prądu zwarciowego przez bezpiecznik topikowy o prądzie nominalnym 160A 

oraz wyłącznik ograniczający o prądzie minimalnym 160A [2] 

W wyłącznikach ograniczających od chwili elektrodynamicznego odrzutu styków (pkt. 1 na rys. 3a) mija 

znaczny czas do chwili ugaszenia łuku. W przypadku bezpieczników topikowych punkty 1 i 2 na rysunku 1 a 

pokrywają się. Oznacza to, że bezpiecznik topikowy znacznie lepiej ogranicza skutek cieplny wywoływany 

przez prąd zwarciowy.  
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Producenci bezpieczników i wyłączników ograniczających podają charakterystyki prądu ograniczonego, z 

których można odczytać maksymalną wartość prądu zwarciowego przepuszczaną przez nie przy spodziewa-

nym prądzie początkowym zwarcia. Dla przykładu przy prądzie początkowym Ik” = 17,5 kA wkładka bezpiecz-

nikowa WTNgG63 skutecznie ogranicza prąd do wartości 6,5 kA (rysunek 4). Natomiast wyłącznik ogranicza-

jący wymaga większego czasu. Wyłącza praktycznie przy drugim naturalnym przejściu prądu przez zero. 

Efekt cieplny charakteryzowany całką Joule’a jest, zatem w bezpiecznikach topikowych znacznie mniejszy niż 

w wyłącznikach ograniczających, które przepuszczają cały prąd zwarciowy. 

kA 

 

Rys. 4: Charakterystyki prądu ograniczenia dla bezpieczników topikowych typu gG [11] 

 

Dla ograniczenia prądów zwarciowych stosuje się również inne rozwiązania, takie jak: 

 Stosowanie transformatorów o zwiększonym napięciu zwarcia, co powoduje wzrost impedancji źródła, 

 Wzrost impedancji obwodu zwarciowego poprzez właściwy podział obwodów odbiorczych wykonywa-

nych przewodami o mniejszych przekrojach.  

Dlatego też dla zachowania bezpieczeństwa pożarowego przewody oraz ich zabezpieczenia powinny być 

dobierane zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązujących norm i przepisów techniczno-prawnych. Źle 

dobrany przewód lub jego zabezpieczenie może być przyczyną zainicjowania pożaru wskutek przepływu prą-

dów przetężeniowych, które powodują gwałtowny wzrost temperatury izolacji przewodów. Zagrożenie poża-

rowe mogą stwarzać również powszechnie stosowane w instalacjach elektrycznych ograniczniki przepięć, 

jeżeli zostaną pozbawione dodatkowych zabezpieczeń lub przyłączone przewodami o zbyt małym przekroju.  

Temat zagrożeń pożarowych stwarzanych przez ograniczniki przepięć stanowi treść osobnego referatu. 

 

Wyłącznik różnicowoprądowy w roli ochrony przeciwpożarowej 

W każdej instalacji elektrycznej występują upływy prądu, które są wynikiem skończonej rezystancji izolacji 

przewodów. W budynkach powszechnie są stosowane wyłączniki różnicowoprądowe, jako środek dodatkowej 

ochrony przeciwporażeniowej. Niewyłączany przez nie prąd upływowy, przepływając przez podłoże palne 

powoduje wydzielenie energii, która nie jest w stanie spowodować zapłonu. W tabeli 3 podano porównanie 

różnych zabezpieczeń w instalacjach powszechnego użytku w zależności od granicznych parametrów ich 

zadziałania. 
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Tabela 3: Porównanie różnych zabezpieczeń występujących w instalacjach powszechnego użytku w zależno-

ści od granicznych warunków ich zadziałania [3] 

Typ zabezpieczenia 

Graniczne wa-

runki zadziałania 

zabezpieczenia 

Graniczna moc wy-

dzielona w miejscu 

ścieżki upływu lub 

zwarcia 

Energia wydzielona do chwili 

zadziałania zabezpieczenia 

1h 0,5s 0,2s 

A s W MJ J J 

Bezpiecznik 10A 15 3600 3450 12,4   

Wyłącznik instalacyjny 

10A 
14,5 3600 3335 12,0   

Wyłącznik IΔn=0,5A, typu 

S 
0,5 0,5 115  57,5  

Wyłącznik IΔn=0,3A, typu 

S 
0,3 0,5 69  34,5  

Wyłącznik IΔn=0,3A 0,3 0,2 69   13,89 

Wyłącznik IΔn=0,1A 0,1 0,2 23   4,6 

Wyłącznik IΔn=0,03A 0,03 0,2 6,9   1,4 

 

Podane w tabeli 3 wartości należy traktować, jako orientacyjne z uwagi na rozrzut parametrów urządzeń za-

bezpieczających. Należy pamiętać, że wyłącznik różnicowoprądowy reaguje tylko na doziemne uszkodzenia. 

Prądy upływu zamykające się między żyłami roboczymi przewodów nie będą wykrywane i wyłączane przez te 

urządzenia. Wyłączenie takiego obwodu z uszkodzoną izolacją roboczą nastąpi w momencie przekroczenia 

prądu zadziałania zabezpieczenia nadmiarowoprądowego. 

Przy inicjacji pożaru od urządzeń elektrycznych bardzo ważnym parametrem jest czas trwania zwarcia. Dlate-

go też w zeszycie 41 normy PN-IEC 60364 zostały określone czasy dotyczące ochrony przeciwporażeniowej. 

Praktyka wykazuje, ze spełnienie wymagań w zakresie czasu samoczynnego wyłączenia określonego przez 

zeszyt 41 normy PN-IEC 60364 nagrzanie przewodów wskutek działania prądów zwarciowych nie spowoduje 

zainicjowania zapłonu izolacji. W przypadku, gdy instalacja jest narażona na obecność palnych pyłów celowe 

jest przyjęcie granicznego prądu upływu o wartości równej 0,1 A. Wartość tę uzyskano w badaniach laborato-

ryjnych [3]. 

Uszkodzenie izolacji w przewodzie wielożyłowym pomiędzy żyłami roboczymi powoduje przepływ prądu i wy-

dzielenie energii w ścieżce upływu, która spowoduje podgrzewanie oraz postępującą degradację izolacji. Po-

wstające w wyniku tego zjawiska ciepło jest odprowadzane do ziemi poprzez izolację powłoki przewodu, która 

tym samym jest narażona na uszkodzenie. Wynika z tego, że uszkodzenia izolacji roboczej powodują uszko-

dzenia izolacji doziemnej (powłoki przewodu) i zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego. Takie wniosko-

wanie może prowadzić do błędnej oceny, gdyż zadziałanie wyłącznika nastąpi wskutek wtórnego zjawiska 

towarzyszącego zwarciu wewnętrznemu, które powoduje degradację powłoki przewodu. Te negatywne zjawi-

sko można wyeliminować przez produkcję przewodów wielożyłowych tak by uziemiony przewód ochronny PE 

znajdował się pomiędzy żyłami roboczymi. Graficznie zostało to przedstawione na rysunku 5. 
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a) b)  

Rys. 5: Zalecany sposób umieszczania uziemionego przewodu ochronnego w przewodach wielożyłowych: 

a) trzyżyłowym b) pięciożyłowym 

 

Zagrożenia stwarzane przez palące się kable 

W praktyce nie można wykluczyć możliwości powstania pożaru wskutek działania termicznego kabli i przewo-

dów. Cechą charakterystyczną kabli i przewodów elektrycznych jest łatwość zapłonu, czyli mała odporność na 

działanie zewnętrznych źródeł ognia, w praktyce określana najniższą wartością temperatury otoczenia, przy 

której następuje samozapalenie się materiału izolacji oraz wartością temperatury zapłonu tj. wartością najniż-

szej temperatury, w której pary substancji tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchającą oraz temperatury 

zapalenia.  

Palące się kable i przewody charakteryzują następujące cechy: 

 Dymotwórczość, zwana inaczej stopniem zadymienia spalin lub gęstością optyczną dymów, polega 

na określeniu minimalnej wartości przepuszczalności (transmisji) światła przez dym powstały podczas 

spalania kabla w zdefiniowanych warunkach lub pomiarze współczynnika osłabienia kontrastu; 

 Korozyjność, – czyli jaki współczynnik pH posiadają gazy powstałe w wyniku spalania materiałów izo-

lacji; 

 Toksyczność gazów, czyli ile przy spalaniu wydziela się toksycznego produktu (gazu, np. CO, CO2, 

HCN, NO2, SO2) rozkładu i spalania (wyrażonego w gramach) z jednostki masy materiału spalanego 

(w gramach); 

 Stopień wydzielania ciepła podczas pożaru, czyli kinetyka ciepła, inaczej gęstość strumienia energii 

cieplnej wydzielanej przez palący się materiał, który ma wpływ na potęgowanie pożaru, a zależy od 

masy i ciepła spalania materiału; 

 Rozprzestrzenianie płomieni po powierzchni materiału; 

 Stopień spalenia. 

Najbardziej niebezpiecznymi gazami powstałymi w procesie palenia się kabli są: dwutlenek węgla (CO2), tle-

nek węgla (CO), cyjanowodór (HCN), tlenki siarki (SO2, SO3), fluorowodór (HF), bromowodór (HBr) oraz chlo-

rowodór (HCl) wydzielający się głównie przy paleniu się polichlorku winylu. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie[12] określono, ze w budynkach o kubaturze 

1000 m
3
 lub większej oraz w budynkach lub pomieszczeniach zagrożonych wybuchem należy instalować 

przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Wyłącznik ten nie może jednak wyłączać zasilania obwodów urządzeń 

pożarowych, do których należy zaliczyć: 

 Windy przeznaczone dla ekip ratowniczych, 

 Pompy pożarowe, 

 Oświetlenie awaryjne, 

 Dźwiękowy system ostrzegania (DSO), 

 Wentylacja pożarowa. 

 System sygnalizacji pożarowej. 
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Przewody zastosowane do budowy tych obwodów powinny zapewnić ciągłość dostawy energii elektrycznej 

oraz możliwość przekazywania sygnałów przez wymagany czas działania urządzenia określony w przepisach: 

30, 60 lub 90 min.  

Palące się kable wydzielają zarówno dym jak i agresywne gazy. Kable mogą również podsycać pożar, jeśli 

zawierają dużo materiałów palnych, mogą powodować jego rozprzestrzenianie się wzdłuż trasy ich ułożenia, 

wydzielający się dym i toksyczne produkty rozkładu powodują dodatkowe zagrożenie dla ludzi. Dyrektywa 

89/106EEC dotycząca wyrobów budowlanych i bezpieczeństwa pożarowego w budynkach uwzględniająca 

kable, jako jeden z rodzajów wyrobów budowlanych, nakazuje projektowanie i wykonywanie instalacji elek-

trycznych w taki sposób, aby nie były one przyczyną powstawania pożarów oraz ograniczały ich rozprzestrze-

nianie. Zmniejszenie zagrożenia pożarowego może być osiągnięte przez odpowiedni dobór materiału izola-

cyjnego kabla lub przewodu, który w wyniku wysokiej temperatury w czasie pożaru, będzie wydzielał niewiel-

kie ilości substancji lotnych. Ponieważ substancje te zwykle podtrzymują palenie i ułatwiają rozprzestrzenianie 

się ognia. Z tego względu producenci niejednokrotnie wprowadzają do materiałów izolacyjnych środki niepal-

ne lub samogasnące. Konieczna jest zatem znajomość właściwości ogniowych tych środków tzn. palności, 

szybkości wydzielania ciepła, emisji związków toksycznych i dymu, oraz szybkości rozprzestrzeniania się 

płomienia po jej powierzchni. Dodatkowo bada się też stopień kwasowości (korozyjność) gazów, powstają-

cych w czasie spalania izolacji. Materiał izolacyjny z dodatkami niepalnymi jest odporny na temperatury prze-

kraczające 200°C. Przykładem takiej izolacji jest powłoka kabla produkcji japońskiej zastosowanego w insta-

lacjach w warszawskim metrze. Zbudowana jest ona z polietylenu usieciowanego Sunikon RM-E-1600, mody-

fikowanego przeciwogniowo dużą ilością wodorotlenku glinu. Materiał ten nie ulega rozkładowi nawet w tem-

peraturze ok. 400°C, a przy 900°C ubytek jego masy wynosi jedynie ok. 50% masy początkowej. Izolację 

powinna też charakteryzować niewielka szybkość wydzielania ciepła (poniżej 200 kW/m
2
), mała toksyczność 

produktów rozkładu termicznego, mała intensywność dymienia i szybkość rozprzestrzeniania się płomienia 

[19]. 

W celu wyeliminowania zagrożeń stwarzanych prze toksyny powstające podczas palenia się izolacji kabli lub 

przewodów należy stosować przewody i kable o izolacji bezhalogenkowej. Kable te nie tylko nie wydzielają 

toksycznych gazów, ale umożliwiają również nieprzerwaną dostawę energii elektrycznej. Zastosowane w tra-

dycyjnych izolacjach kabli halogenki, czyli pierwiastki z grupy chlorowców: chlor (w polichlorku winylu PCW), 

fluor, brom (ochrona przed płomieniem) i jod powoduje w czasie spalania wydzielanie się tych substancji do 

otoczenia. Natomiast w izolacji kabli wolnych od halogenków zastosowano powłokę zewnętrzną wolną wyko-

naną z polimerów na bazie czystych tworzyw węglowodorowych np. polietylenu lub polipropylenu. Podczas 

spalania tego rodzaju materiałów nie powstają żadne korozyjne ani toksyczne gazy, wydzielany jest tylko 

dwutlenek węgla oraz para wodna. Dodatkowo w celu uzyskania trudnozapalności i samogaśnięcia izolacji 

dodaje się do nich np. wodorotlenek glinu, z którego po ogrzaniu zostaje wytrącona woda, co powoduje utrud-

niony dostęp tlenu do strefy spalania. 

 

Kable do pracy w wysokiej temperaturze 

Do podtrzymania podstawowych funkcji instalacji elektrycznej w przypadku pożaru są stosowane specjalne 

kable odporne na działanie wysokiej temperatury. W zależności od minimalnego czasu sprawnego działania 

kabli - odpowiednio 30, 60, 90 min. - mogą one mieć różne klasy podtrzymania funkcji E30, E60 i E90 (DIN 

VDE 4102 cz. 12) [20] lub klasy odporności ogniowej PH15, PH30, PH60, PH90 (PN-EN-50200)[21]. 

 

Rozwiązania techniczno-budowlane 

Powłoki ochronne oraz typy kabli 

Większość materiałów izolacyjnych stosowanych do produkcji kabli jest palna. Jednym ze sposobów ograni-

czenia ich palności jest zastosowanie środków ogniochronnych, których zadaniem jest m.in. ograniczenie 

szybkości rozprzestrzeniania się płomieni po pojedynczym kablu lub wiązkach kablowych. Środki stosowane 

do ograniczenia skutków pożaru są dostępne na rynku w postaci lakieru i wodnych roztworów soli nieorga-

nicznych.  Z uwagi na to, że w wyniku działania ognia na powłoce kabla tworzy się porowata zwęglona war-
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stwa, lakiery te nazywa się „lakierami pęczniejącymi”. Działanie lakieru pęczniejącego podanego działaniu 

temperatury przedstawia rysunek 6. 

 

Rys.6: Schemat działania fizycznego [4] 

 

Chemiczny i fizyczny zakres oddziaływania powłok ogniochronnych odbywa się, m.in. poprzez [4]: 

 Wytworzenie powierzchniowej warstwy izolacyjnej w czasie spalania (dodatek boranów i fosforanów 

wapnia, glinu oraz związku chlorowców) w rezultacie czego zmniejsza się szybkość wydzielanego 

ciepła (rys. 6); 

 Dezaktywację aktywnych atomów i rodników tworzących się w płomieniu (rys.7); 

 Zmniejszenie obszaru powierzchniowego rozprzestrzeniania się płomieni; 

 Wydzielanie niepalnych produktów rozkładu termicznego, które mieszając się z tlenem zawartym w 

powietrzu obniżają stężenie tlenu i tym samym spowalniają proces spalania. 

 

Rys.7: Schemat działania chemicznego [4]. 

 

Granica między efektem chemicznym i fizycznym jest często niedostrzegalna. Z reguły chemiczne efekty, 

charakteryzowane przez stałe szybkości reakcji, są ściśle powiązane ze zjawiskami fizycznymi, decydującymi 

o transporcie masy i ciepła w czasie spalania. 

Ze względu na skład chemiczny środki ogniochronne można podzielić na [4]: 

 Specjalne związki nieorganiczne, 

 Chlorowcowe związki organiczne, 

 Fosforowe związki organiczne, 

 Chlorowcowe związki organiczne fosforu. 
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Do najskuteczniejszych związków nieorganicznych należy SB2O3, który jest składnikiem wielu mieszanek 

polimerowych. Działa on synergicznie ze związkami chlorowców, w których obecności powstają tlenohalogen-

ki antymonu, łatwo reagujące z rodnikami wytwarzanymi podczas spalania [4]. 

Do związków chemicznych zmniejszających palność tworzyw sztucznych można zaliczyć uwodniony trójtlenek 

glinu (Al2O3 3H2O), którego działanie polega na odszczepianiu wody i pochłanianiu wydzielającego się ciepła. 

Stosuje się go jako dodatek do następujących materiałów: PS, ABS, poliolefin, PVC, żywice epoksydowe i 

nienasycone żywice poliestrowe [4]. W celu zwiększenia odporności na oddziaływanie cieplne stosuje się 

mieszaniny związków nieorganicznych z bromowymi związkami aromatycznymi. Do polietylenu PE-HD wpro-

wadza się np. 6-10 % związków bromowych i 3-6 % Sb2O3 [4]. 

Działanie antypirenów fosforowych polega na wydzielaniu się pary wodnej, odwodnieniu i zwęglaniu po-

wierzchni materiału. W efekcie powstaje warstwa zwęglona odcinająca skutecznie dopływ tlenu do zwęglone-

go materiału izolacji przewodu [4].  

Zagrożenia stwarzane przez palące się kable i przewody wymusiły konieczność opracowania nowych izolacji 

o właściwościach elektrycznych nie gorszych od powszechnie stosowanych, lecz odpornych na działanie 

ognia oraz niewydzielających toksycznych gazów podczas palenia. Uzyskane doświadczenie w produkcji kabli 

i przewodów bezhalogenowych, nierozprzestrzeniających ognia i odpornych na ogień, pozwoliło na ich podział 

na następujące grupy: 

I. Kable nierozprzestrzeniające ognia i trudno zapalne to takie, które nie zapalają się w wyniku zwarcia 

wewnętrznego, jeżeli nie są położone w środowisku palnym (np. kurz, miał węglowy), a w przypadku 

zapalenia się od zewnętrznego źródła ognia nie rozprzestrzeniają płomienia poza obszar jego działa-

nia i gasną po zlikwidowaniu zewnętrznego źródła ognia. 

II. Kable bezhalogenowe to takie, w których wszystkie zastosowane materiały izolacyjne, wypełniające i 

powłokowe nie zawierają halogenków, tzn. chloru, bromu i fluoru, a więc produkty ich rozkładu nie są 

korozyjne. 

III. Kable i przewody bezhalogenowe, nierozprzestrzeniające płomienia to takie, w których wszystkie za-

stosowane materiały izolacyjne, wypełniające i powłokowe nie zawierają halogenków, a więc produkty 

ich rozkładu nie są korozyjne; nie zapalają się w wyniku zwarcia wewnętrznego, a w przypadku zapa-

lenia się od zewnętrznego źródła ognia nie rozprzestrzeniają płomienia poza obszar działania ognia i 

gasną po zlikwidowaniu zewnętrznego źródła ognia. 

IV. Kable i przewody ognioodporne to takie, które nie zapalają się w wyniku zwarcia wewnętrznego, a w 

przypadku zapalenia się od zewnętrznego źródła ognia nie rozprzestrzeniają płomienia poza obszar 

jego działania i gasną po zlikwidowaniu zewnętrznego źródła ognia, jednocześnie zachowując izola-

cję.  

V. Kable i przewody bezhalogenowe, ognioodporne - to takie, w których wszystkie zastosowane materia-

ły izolacyjne, wypełniające i powłokowe nie zawierają halogenków, a więc produkty ich rozkładu nie 

są korozyjne; nie zapalają się wyniku zwarcia wewnętrznego, a w przypadku zapalenia się od ze-

wnętrznego źródła ognia nie rozprzestrzeniają płomienia poza obszar działania ognia i gasną po zl i-

kwidowaniu zewnętrznego źródła ognia. 

Kanały kablowe 

W przypadku pożaru kabli ewakuacja może być znacznie utrudniona przez gwałtowny rozwój dymu i stężenie 

toksycznych gazów pożarowych. W celu ograniczenia zagrożenia stwarzanego przez palące się kable lub 

przewody elektryczne stosuje się samodzielne sufity podwieszane w celu stworzenia oddzielnej "strefy poża-

rowej" w przestrzeni międzysufitowej lub kanały kablowe wykonane z płyt o odpowiedniej klasie odporności 

ogniowej dzięki czemu uzyskuje się osobną "strefę pożarową” tak jak przedstawiono na rysunku 8. 
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Rys.8: Przykład wydzielenia pożarowego tras kablowych za pomocą sufitu podwieszonego[5] 

 

Kanały kablowe stanowią zabezpieczenie przed działaniem ognia od środka – typ I (chronią one drogi ewaku-

acyjne przed skutkami pożaru instalacji elektrycznych) lub od zewnątrz – typ E (chronione są kable, które 

dostarczają energię elektryczną do urządzeń, które musza funkcjonować podczas pożaru). W przypadku ka-

nałów zabezpieczonych przed działaniem ognia od wewnątrz ogień pozostaje zamknięty w kanale kablowym, 

pożar nie rozprzestrzenia się w przestrzeni międzysufitowej. Drogi ewakuacyjne pozostają w stanie używalno-

ści.  

Funkcje ogniochronne kanałów kablowych przy działaniu ognia od wewnątrz oraz od zewnątrz przedstawia 

rysunek 9. Kanał kablowy w takim przypadku stanowi „osobną strefę pożarową”. Szybkość rozprzestrzeniania 

się ognia w kanale może dochodzić do 20 m/s w związku z powstającym efektem kominowym. Wskutek tego 

groźnego zjawiska, kanały kablowe oraz miejsca ich opuszczenia przez kable i przewody muszą być bardzo 

starannie izolowane od przedostawania się dymu i ognia. 

W budynkach wysokich i wysokościowych a także w rozległych obiektach handlowych i przemysłowych coraz 

powszechniej stosuje się przewody szynowe. Przewody te posiadają obudowę metalową i nie stwarzają za-

grożenia powodowanego przez paląca się izolację to jednak poddane działaniu temperatury około 4000C 

tracą swoje właściwości konstrukcyjne. W przypadku, gdy przewody te podczas pożaru musza zapewnić do-

stawę energii elektrycznej do urządzeń pożarowych, należy je również prowadzić w kanałach ogniochronnych. 

Przykład ochrony ogniowej przewodu szynowego przedstawia rysunek 12. 
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Rys.9: Funkcje ogniochronne kanałów kablowych przy działaniu ognia od wewnątrz oraz od zewnątrz [6] 

 

Na rysunku 10 została przedstawiona uproszczona konstrukcja kanału kablowego odpornego na działanie 

ognia z zewnątrz. 

 

Rys. 10: Konstrukcja kanału kablowego odporna na działanie ognia „z zewnątrz” [5] 

1. Kanał kablowy 2. Pasma izolacyjne 3. Obejma stanowiąca izolację na łączeniu 4. Profil nośny 5. Wieszaki, 

pręty gwintowane z met. kołkiem rozporowym mocowane w stropie 6. Kratka wentylacyjna 

 

Widoczna na rysunku 10 kratka wentylacyjna jest wykonana z materiału pęczniejącego, który pod działaniem 

wysokiej temperatury ulega uszczelnieniu i zapobiega przedostawaniu się płomienia i gorących spalin do wnę-

trza kanału. W przypadku kanałów ogniochronnych odpornych na działanie ognia od wewnątrz kratka po 

uszczelnieniu uniemożliwia wydobywanie się płomienia i gorących spalin do innych pomieszczeń. Przykłady 

różnych konstrukcji kanałów kablowych przedstawia rysunek 11 oraz rysunku 12. 
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a)  

        b)  

Rys. 11: Przykłady zamocowania kanałów kablowych [6] 

a) przy działaniu ognia od wewnątrz 

b) przy działaniu ognia od zewnątrz 

1 – płyta ogniochronna, 2 – profil nośny, 3 – wieszaki, pręty gwintowane z metalowym kołkiem rozporowym 

mocowane w stropie, 4 – strop, 5 – pasmo płyty ogniochronnej, 6 – kable i przewody elektryczne 

 

 

Rys. 12: Przykład kanału ogniochronnego do zabezpieczenia przewodu szynowego 

1 – przewody, 2 – płyta ogniochronna, 5 – profil nośny, 6 - wieszaki, pręty gwintowane z met. kołkiem rozpo-

rowym mocowane w stropie masywnym 

 

Kanały kablowe chronią kable i przewody przed pożarem z zewnątrz, zapewniając zachowanie funkcjonalno-

ści urządzeń, których prac jest konieczna podczas pożaru.  

Aby uniknąć przegrzania kabli i wzrostu oporności przewodzenia podczas normalnej pracy, do wymiany po-

wietrza w kanałach stosuje się kratki wentylacyjne lub klapę wentylacyjną, które wbudowuje się w ściany ka-

nału. Przykład konstrukcji kratki wentylacyjnej przedstawia rysunek 13. 
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Rys. 13: Konstrukcja kratki wentylacyjnej Promasel stosowanej w kanałach kablowych [6] 

 

Stosowane są również klapy wentylacyjne, które pozostają otwarte podczas normalnej eksploatacji, natomiast 

podczas pożaru zostają zamknięte przez automatyczne urządzenie zamykające. Przykład klapy wentylacyjnej 

Promat – Ventbox, przedstawia rysunek 14. 

 

Rys. 14: Klapa wentylacyjna Venbox [6] 

1 – ścianka kanału wentylacyjnego; 2 – rama z kołnierzem 

3 – pokrywa; 4 – urządzenie zamykające 

 

Parametry przykładowych kanałów kablowych przy działaniu ognia od zewnątrz (typ E) zostały przedstawione 

w tabeli 4, natomiast parametry przykładowych kanałów kablowych typu I zostały przedstawione w tabeli 5. 

Na rysunku 15 zostały przedstawione szczegóły konstrukcyjne przykładowych kanałów kablowych typu I wy-

konanych z płyt silikatowo-cementowych. 
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Rys.15: Szczegóły konstrukcyjne przykładowych kanałów kablowych typu I wykonanych z płyt silikatowo-

cementowych [6] 

A )rzut aksonometryczny; B) przekrój poprzeczny; C) przekrój podłużny D)przejście przez ścianę e) zamknię-

cie otworu rewizyjnego F) wyjście pojedynczego kabla (przewodu) 

1 – płyta silikatowo-cementowa Promatect –L500; 2 – pasma z płyty Promatect-H-L lub L500 o przekroju po-

przecznym 100 x20 mm; 3 – pasmo z płyty Promactect-H o przekroju 100 x 20 mm; 4 – pasmo z płyty Proma-

tect-H  o przekroju poprzecznym 100x20 mm (tylko przy luźnej pokrywie); 5 – pasmo z płyty Promactect-H o 

przekroju poprzecznym b≥70 mm i d≥20 mm; 6 – pasmo z płyty Promactect-H o przekroju d= 20 mm ( b – wg. 

F i G); 7 – kable i przewody elektryczne; 8 – półka kablowa; 9 – uszczelnienie wełna mineralną skalną; 10 – 

złącze płyt ogniochronnych kanału kablowego; 11 – szczelina dylatacyjna w miejscu przejścia kanału kablo-

wego przez ścianę; 12 – masa szpachlowa; 13 – kit ogniochronny 14-17 –zszywki stalowe; 18 – kołki rozpo-

rowe; 19 – poprzeczka wsporcza z ceownika stalowego; 20 – wieszak wykonany z gwintowanego pręta stalo-

wego; 21 – kratka wentylacyjna; 22 – kątownik z blachy stalowej; 23 – zamknięcie otworu rewizyjnego  

 

Na rysunku 16 zostały przedstawione szczegóły konstrukcyjne kanałów kablowych typu E wykonanych z płyt 

silikatowo-cementowych. 
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Rys.16: Szczegóły konstrukcyjne kanałów kablowych typu E wykonanych z płyt silikatowo-cementowych [6]. 

A )rzut aksonometryczny; B) przekrój poprzeczny; C) przekrój podłużny D)przejście przez ścianę  

1-3- płyta silikatowo-cementowa Promatect –L500; 4 – pasmo z płyty Promactect; 4 – pasmo z płyty Proma-

tect-H o przekroju poprzecznym 100x20 mm (tylko przy luźnej pokrywie); 5-8 pasmo z płyty Promactect; 9 –

kable i przewody elektryczne; 10 – półka kablowa; 11 – uszczelnienie z wełny mineralnej skalnej; 12- złącza 

płyt ogniochronnych; 13 – masa szpachlowa 14 – kit ogniochronny; 15-16 zszywki stalowe; 17 – wkręty bu-

dowlane; 18 - kołki rozporowe; 19 – metalowy kołek rozprężny; 20 – poprzeczka wsporcza; 21-22 – wieszak; 

23 – wspornik; 24 – słupek do zawieszenia wspornika; 25 – kątownik stalowy; 26- strop masywny; 27 – ta-

bliczka kontroli technicznej; 28 – kratka wentylacyjna. 
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Tabela 4: przykłady kanałów kablowych typ E [6] 

Lp. Opis kanału 
Grubość ścianki 

[mm] 

Klasa odporności 

ogniowej 

1 
Kanał kablowy o przekroju prostokątnym z płyt 

gipsowych o wymiarach 300 x 500 mm 

2 x 20 

2 x 15 

1 x 20 

EI 90 

EI60 

EI30 

2 
Kanał kablowy o przekroju prostokątnym z płyt 

gipsowych o wymiarach 300 x 500 mm 

15 + 20 

2 x 15 

1 x 20 

EI 90 

EI60 

EI30 

3 

Kanał kablowy o przekroju prostokątnym z płyt 

gipsowych Fireboard o maksymalnym obciąże-

niu kablem 20 kg/m oraz następujących wymia-

rach wewnętrznych 

440 x 200 mm 

540 x 200 mm 

600 x 225 mm 

600 x 225 mm 

 

 

 

 

2 x 25 

25 + 20 

20 + 15 

2 x 15 

 

 

 

 

EI120 

EI90 

EI60 

EI30 

4 

Kanał kablowy o przekroju prostokątnym z płyt 

gipsowych Fireboard o maksymalnym obciąże-

niu kablem 20 kg/m oraz następujących wymia-

rach wewnętrznych 

400 x 150 mm 

400 x 175 mm 

600 x 225 mm 

600 x 225 mm 

 

 

 

2 x 25 

25 + 20 

20 + 15 

2 x 15 

 

 

 

EI120 

EI90 

EI60 

EI30 

5 

Kanał kablowy o przekroju prostokątnym z płyty 

silikatowo – cementowej Promatect L lub L-500 

o maksymalnych wymiarach wewnętrznych 520 

x 250 

70 

35 

20 

EI120 

EI60 

EI30 

6 

Kanał kablowy o przekroju prostokątnym z płyty 

silikatowo – cementowej Promatect L lub L-500 

o maksymalnych wymiarach wewnętrznych 110 

x 100 

75 

40 

25 

EI120 

EI60 

EI30 
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Tabela 5: przykłady kanałów kablowych typ I [6] 

Lp. Opis kanału Grubość ścianki 

[mm] 

Klasa odporności 

ogniowej 

1 Kanał kablowy o przekroju prostokątnym z płyt 

gipsowych o wymiarach 1000 x 500 mm 

2 x 25 

15 + 20 

1 x 25 

1 x 15 

EI120 

EI 90 

EI60 

EI30 

2 Kanał kablowy o przekroju prostokątnym z płyt 

gipsowych Fireboard o maksymalnym obciąże-

niu kablem 20 kg/m oraz następujących wymia-

rach wewnętrznych 

900 x 400 mm 

920 x 420 mm 

940 x 440 mm 

940 x 440 mm 

 

 

 

2 x 25 

2 x 20 

2 x 15 

2 x 15 

 

 

 

EI120 

EI 90 

EI60 

EI30 

 Kanał kablowy o przekroju prostokątnym z płyty 

silikatowo – cementowej Promatect o maksy-

malnych wymiarach wewnętrznych  

1000 x 500 

50 

30 

20 

EI120 

EI60 

EI30 

 

Tunele kablowe 

Zgodnie z wymaganiami normy N SEP E 004 – 2003: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa [8], w kanałach i tunelach kablowych należy stosować wyłącznie kable nierozprze-

strzeniające ognia lub kable ognioodporne. Kable te mogą być układane na konstrukcjach wsporczych, ścia-

nach lub dnie tunelu. Odległość kabla od ściany powinna wynosić co najmniej 1 cm. Odległość między kabla-

mi o tym samy napięciu do 30 kV powinna być nie mniejsza niż: 

 Średnica zewnętrzna ułożonego obok kabla o większej średnicy, 

 Dwukrotna średnica kabla jednożyłowego ułożonego w wiązce kabli tworzących układ wielofazowy. 

Odległość pomiędzy kablami oraz warstwami kabli elektroenergetycznych oraz kabli sygnalizacyjnych nie 

może być mniejsza niż 15 cm. 

Odległości pomiędzy miejscami zamocowania lub podparcia nie może przekraczać: 

 80 cm – przy układaniu poziomym lub pochyłym pod katem nie większym niż 300, 

 20 cm – przy układaniu pionowym lub pochyłym pod katem większym niż 300. 

Odporność ogniowa elementów mocujących nie może być niższa od odporności ogniowej zastosowanych 

kabli. 

W przypadku skrzyżowań kanałów lub tuneli położonych na jednym poziomie, kable obydwu tuneli (kanałów) 

należy oddzielić od siebie osłonami na całej długości. Odporność ogniowa tych osłon nie może być niższa od 

odporności ogniowej zastosowanych kabli. 

Wejście do tunelu kablowego powinno posiadać drzwi ogniochronne o określonej odporności ogniowej. Tunel 

kablowy należy przedzielić ścianami ogniochronnymi tzw. grodziami. W celu umożliwienia kontroli tuneli ka-

blowych należy ściany grodziowe wyposażyć w drzwi ogniochronne. Przykładową ścianę grodziową z 

drzwiami Promastop przedstawia rysunek 17. 

Tunele i pomieszczenia kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych i zabezpieczone od przedo-

stawania się wody oraz posiadać: 

 System odwadniania, 

 Możliwość przewietrzania, 
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 Budowę zapewniająca ewakuacje ludzi, 

 Wysokość w świetle co najmniej 200 cm, 

 Przejścia komunikacyjne o szerokości co najmniej 80 cm. 

Tunele o długości przekraczającej 100 m powinny być podzielone na strefy pożarowe o długości nieprzekra-

czającej 100 m o odporności ogniowej nie mniejszej niż 60 minut. Strefy pożarowe należy wydzielić grodziami 

przeciwpożarowymi o odporności nie mniejszej niż 30 minut na odcinki o długości nieprzekraczającej 50 m.  

Tunele kablowe o długości większej od 20 m należy oświetlić elektrycznie. 

 

Rys.17: Ściana grodziowa z drzwiami Promastop [6] 

1 – zaprawa ogniochronna Promastop, typ S, 2 – kształtki kablowe, 3 – kliny Promastop, 4 – półki kablowe, 5 

– kabel światłowodowy, 6 – ściana, 7 – strop, 8 – drzwi ogniochronne 9 – mur ceglany, 10 – nadproże 

 

W przypadku tuneli kablowych do wykrywania zagrożeń znajduje zastosowanie liniowa czujka temperatury 

Fibro Laser II lub czujka ADW 511A produkcji SCHRACK-SECONET. 

Liniowa czujka temperatury FibroLaser II należy do grupy najbardziej zaawansowanych technologicznie urzą-

dzeń stosowanych do detekcji zagrożeń pożarowych. Jej konstrukcja opiera się na wykorzystaniu zjawiska 

rozproszenia światła na drgającej strukturze światłowodu. Zmiany temperatury powodują powstawanie drgań 

sieci krystalicznej włókna szklanego światłowodu. Padające światło na drgającą strukturę światłowodu ulega 

rozproszeniu. Częstotliwość rozpraszanego światła różni się od częstotliwości światła padającego o wartość 

równą częstotliwości rezonansowej drgań sieci krystalicznej. 

Zachodzące zjawisko w strukturze krystalicznej światłowodu zostało symbolicznie przedstawione na rysunku 

18, który obrazuje rozkład widma ramanowskiego. 
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Rys.18: Ilustracja cech zjawiska rozproszenia Ramana w światłowodzie [7] 

 

Amplituda drgań składowej o niższej częstotliwości jest uzależniona od temperatury. Podczas gdy składowa o 

wyższej częstotliwości nie zależy od zmian temperatury. Temperatura światłowodu w określonym miejscu jest 

funkcją stosunku amplitud obydwu składowych. Czujka Fibro Laser II składa się z układu pomiaru temperatury 

oraz światłowodu z włóknem kwarcowym pełniącym funkcję liniowego czujnika temperatury. Budowa czujki 

została przedstawiona na rysunku 19. 

 

 

Rys.19: FibroLaser II - schemat budowy systemu pomiaru temperatury [7] 
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Rozpraszanie Ramana zachodzi w światłowodzie w sposób ciągły. Impulsy rozproszonego światła laserowe-

go są filtrowane w module optycznym i przetwarzane przez fotodetektory na sygnał elektryczny. Sygnał ten 

jest następnie wzmacniany i poddawany przemianie częstotliwości do zakresu niskich częstotliwości. Po ob-

róbce sygnał niskiej częstotliwości zawiera dwie składowe wstecznego rozpraszania Ramana (rys.20). 

Amplituda sygnału jednej ze składowych rozpraszania wstecznego jest proporcjonalna do natężenia rozpra-

szania Ramana w odpowiednim punkcie światłowodu. Rozkład temperatury wzdłuż czujki światłowodowej jest 

wyznaczany na podstawie stosunku amplitud sygnału w obu kanałach pomiarowych (rys.20) [7]. 

 

Rys.20: Zależność temperaturowa składowych natężenia względnego [7] 

 

 

Rys.21: Krzywe wstecznego rozproszenia Ramana w światłowodzie [7] 

 

Przedstawiona czujka FibroLaser II cechuje się następującymi właściwościami: 

 Duża odporność na działanie temperatury oraz siły mechanicznej; 

 Ciągły pomiar temperatury na całej długości kabla światłowodowego; 

 Selektywne ustawianie różnic temperatury lub progu temperaturowego dla wyzwolenia alarmu poża-

rowego (analogia do wielu punktowych czujek temperatury o charakterystykach nadmiarowo-

różnicowych lub progowych); 

 Możliwość parametryzowania monitorowanych sektorów; 

 Zakres temperatur pracy: od -30 °C do +95 °C, przejściowo +120 °C, w wykonaniu specjalnym do 

+600 °C; 

 Maksymalna długość kabla światłowodowego do 4000 m; 

 Dokładność detekcji ok.1m; 

 Okres eksploatacji światłowodu, nie krótszy niż 30 lat; 

 Odporność na działanie zakłóceń elektromagnetycznych oraz wpływów środowiskowych takich jak np. 

wilgotność, ciśnienie itp.; 

 Możliwość uzyskiwania wizualizacji komputerowej profilu temperaturowego światłowodu. 
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Niewątpliwą zaletą wykorzystania kabla światłowodowego jako czujki liniowej jest wyeliminowanie obsługi 

serwisowej, dzięki czemu konieczność prowadzenia oględzin stanu kabli i przewodów układanych w tunelach 

kablowych jest ograniczona do niezbędnego minimum. 

Poza ochroną pożarową i nadzorem stanu temperatury w kanałach oraz tunelach kablowych istotne jest rów-

nież odpowiednie zabezpieczenie przed możliwością rozprzestrzeniania się pożaru do sąsiednich stref poża-

rowych i pomieszczeń. W tym celu stosuje się odpowiednie uszczelnienia zapewniające nieprzedostawanie 

się ognia. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą wielokrotnie przez ścia-

ny i stropy oddzieleń przeciwpożarowych. Przejścia te zwane również przepustami lub grodziami muszą speł-

niać kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej.  

Do ich odpowiedniego zabezpieczenia stosuje się przejścia kablowe, które zamykają przejścia kabli elek-

trycznych przez przegrody, zachowując ich klasę odporności ogniowej. W praktyce spotyka się następujące 

rodzaje przepustów kablowych: 

 Przepusty kablowe z wełny mineralnej, 

 Przepusty kablowe z pianki ogniochronnej, 

 Przepusty kablowe z zaprawy ogniochronnej,  

 Przepusty kablowe z elastycznych kształtek.  

Przykłady przejść kablowych oraz uszczelnienia zostały przedstawione na rysunku 22 oraz rysunku 23. 

 

Rys. 22: Przejście kablowe PROMASTOP typ A [5] 

1- bezrozpuszczalnikowa powłoka o działaniu endotermicznym, nie przepuszcza wody i oleju, 2 - płyty niepal-

nej wełny mineralnej, 3- półka kablowa, 4 - podwieszenie półki kablowej, 5 - kabel, wiązka kabli, 6 - ściana 

masywna 

 

 

Rys.23: Uszczelnianie pojedynczych kabli [5] 

  1 - masywny element budowlany 2 - masa ogniochronna 3 - silikon 4 - kabel elektryczny 
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Wnioski końcowe 

Zagrożenie pożarowe mogą stwarzać przewody lub kable źle dobrane do warunków eksploatacji. Niepopraw-

nie dobrany przekrój przewodów oraz zła koordynacja ich zabezpieczeń może stwarzać warunki do nadmier-

nego nagrzania izolacji prowadzącego w konsekwencji do zapłonu izolacji. 

Wbrew powszechnej opinii wyłącznik różnicowoprądowy nie zapewnia pełnego bezpieczeństwa pożarowego. 

Nie wyłączy zasilania podczas zwarć pomiędzy przewodami roboczymi. Ta niedoskonałość wynikająca z za-

sady jego działania wymusza na projektantach bezwzględny wymóg zapewnienia skutecznego samoczynne-

go wyłączenia przez zadziałanie zabezpieczeń nadmiarowoprądowych w czasie określonym przez normę PN-

IEC 60364 w projektowanej instalacji budynku. 

W przypadkach dużego zgromadzenia przewodów, w szczególności w rejonach dróg ewakuacyjnych należy 

stosować do prowadzenia kabli i przewodów kanały kablowe zapewniające ich właściwą odporność ogniową 

oraz dymoszczelność. 

W tunelach kablowych należy stosować postanowienia normy N SEP E 004 Elektroenergetyczne i sygnaliza-

cyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

Tunele kablowe należy dzielić na kilka osobnych stref pożarowych rozdzielonych grodziami ogniochronnymi 

oraz poddawać ciągłej kontroli przez zastosowanie czujek liniowych, które na bieżąco informują o stanie ter-

micznym poszczególnych grodzi kablowych, dzięki czemu można odpowiednio wcześniej przeciwdziałać za-

grożeniom. 

Zasadnym wydaje się stosowanie w tunelach kabli ognioodpornych. 

Mocowanie kabli i przewodów w kanałach i tunelach kablowych musi spełniać wymagania odporności ognio-

wej takie same jak chroniony kabel. 

Przepusty kablowe należy bezwzględnie uszczelniać tak by zapewnić odporność ogniową ścian, przez które 

przechodzą kable lub przewody. Brak uszczelnień przepustów powoduje bardzo szybkie rozchodzenie się 

ognia wzdłuż palącego się kabla lub przewodu i stwarza zagrożenie pożarowe dla innych elementów wyposa-

żenia budynku nieobjętych pożarem. 

Szachty instalacyjne należy dzielić grodziami ogniochronnymi w celu uniknięcia zjawiska kominowego. 

Właściwie wykonana i dostosowana do konkretnych zagrożeń środowiskowych instalacja elektryczna powinna 

do minimum ograniczać zagrożenia powodowane przez ogień. Samo zjawisko pożaru jest szczególnie groźne 

wówczas, gdy w zagrożonym obszarze znajdują się ludzie, ich bezpieczeństwo wówczas jest najważniejsze i 

dlatego zastosowanie zarówno odpowiednich materiałów i przewodów jak i rozwiązań techniczno-

budowlanych skutecznie może wyeliminować dodatkowe zagrożenia związane z występowaniem gazów i 

dymów pożarowych. 

Przy projektowaniu i wykonywaniu instalacji elektrycznych nie można zapomnieć o bezpieczeństwie ludzi oraz 

konstrukcji i znajdujących się tam urządzeń, często to właśnie one decydują o tym jak szybko w krytycznym 

momencie zostanie wykryte zagrożenie i jak szybko się o nim dowiemy. Tylko odpowiednio wykonana i eks-

ploatowana instalacja zasilająca systemy bezpieczeństwa jest nam w stanie to zapewnić. 

Uzgodnienie projektu w zakresie budowlanego ppoż. nie zwalnia projektanta z odpowiedzialności za popraw-

ność przyjętego rozwiązania. 

Konsultacje w zakresie ochrony ppoż. należy prowadzić podczas opracowywania projektu a nie po jego za-

kończeniu, pozwoli to na uniknięcie ewentualnych błędów.  
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